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คํ า นํ า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยไดน้้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ย่ังยืน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บท
หลักของการพัฒนาประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่  “ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และย่ังยืน ”  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปล่ียนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้ 
การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ีย่ังยืนของสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙ :  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ๑๗๐ 
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ส่วนที่  ๑  ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒   
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่ส่ังสมมานานท่ ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปล่ียนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น 
สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากข้ึนเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่
ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
ที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัว
ขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลาง 
การแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงาน 

ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหล่ือมล้ าสูงที่เป็น
อุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน 
จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ภายในส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก็ร่อยหรอเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว
ซ่ึงเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการ
ภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดัน
ขับเคล่ือนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิเต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยู่ข้างหลัง  

ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน 
ได้แก่ การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้อง
ด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ใน
ตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย และการเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการ 

การเปล่ียนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาทุนมนุษย์จาก 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
ในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดี 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น ในช่วงเวลาต่อจากนี้การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ
เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน 
การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลด  

ความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการ
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมท่ั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก 



๒ 

นอกจากนั้น ๕ ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่ประเทศไทยยังจะต้องผลักดัน 

ให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคล่ือนการพัฒนาที่ส าคัญควบคู่ไปกับ 

การส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความตกลงด้านการค้าและ
การลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้นทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคี 
กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
รวมทั้งการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้ง 
เชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญ 

แห่งหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการผลักดันให้ความเชื่อมโยง 
ด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละ
จุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่าย
ภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความส าคัญอย่างย่ิง
กับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน 
จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที ่
ประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ  รวมทั้งเป็น 

การส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม และในอาเซียน   

ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาส าคัญส าหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้ไป
เป็นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก
ทั้งการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยู่แล้ว 

ในปัจจุบันและการท าข้อตกลงใหม่ๆ ในระยะต่อไปภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วน
การพัฒนานอกอาเซียน ทั้งนี้โดยส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้านให้เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ าในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
การขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการน ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ  
สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ความมั่นคง ความโปร่งใส และอ่ืนๆ มาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช้
ส าหรับประเทศไทย 

ดังนั้น ภายใต้ข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าว ท่ามกลาง
แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่างๆ ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรม
และน ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขัน
ของโลกและการใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างย่ิงส าหรับประเทศไทย
ที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้เป็น
ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์ และการปฏิรูปให้การบริหารจัดการ 



๓ 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบ 

การบริหารราชการแผ่นดิน โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือท าให้เกิดส่ิงใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินธุรกิจ และการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคมทั้งที่เป็นการเปล่ียนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมส าหรับ
การพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญา
ที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรม
น ามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเปูาหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน  ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้
เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนส าหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ
เป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกก าลังในการผลักดันขับเคล่ือนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0) 

ทั้งนี ้เพ่ือให้การขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกล่าวข้างต้นเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตาม
เปูาหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปล่ียนกลไก
การบริหารราชการแผ่นดินส าคัญๆ การปรับเปล่ียนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึงการปรับการบริหาร
จัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชัน และปรับเปล่ียนทัศนคติของคนไทยในทุกภาคส่วนให้มี
ค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะเปล่ียนแปลงและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงโดยยึด 
หลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซ้อนในขณะที่มี 
การเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจังนั้นต้องเป็นการเปล่ียนแปลงอย่าง
ขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะก ากับทิศทาง ดังนั้น 
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้
เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยวางแนว
ทางการพัฒนาหลักท่ีต้องด าเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะบรรลุเปูาหมายอนาคตของประเทศ
ที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศใน
มิติต่างๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นล าดับที่เหมาะสม
และสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเปูาหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความ
ต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้าและการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีปรับระบบการติดตามและ
ประเมินผลให้สามารถก ากับให้เกิดความเชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรรงบประมาณและการด าเนินงาน
ในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธ์ิในที่สุด 

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทย
ให้มีความม่ันคง มั่งค่ัง และย่ังยืน โดยได้ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปีพร้อมทั้งประเด็น
ยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคล่ือนไปสู่เปูาหมายระยะยาวของประเทศที่ได้ก าหนดไว้ โดยมี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกที่ขับเคล่ือนไปสู่การบรรลุเปูาหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไก
ตามล าดับต่างๆ และกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย ทั้งนี้  



๔ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดเปูาหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม การก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้นได้พิจารณาและวิเคราะห์การต่อยอด 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ ในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙ ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาจะบรรลุเปูาหมายอนาคตประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๙ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเปูาหมาย
และแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ผ่านไป 

๑.๑ หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ป ี

ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ 

การบริหารจัดการความเส่ียงที่ดี ซึ่งเป็นเง่ือนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิต
ที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งค่ังอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม  

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม   

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” โดย
ที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง  

เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 



๕ 

๔. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปูาหมาย
และตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ย่ังยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยใน 

ปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ
ผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปูาหมายใน
สังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและย่ังยืนบนฐานการพัฒนา 

ที่ย่ังยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย 
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น
สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก  
เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้าน
สุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ
อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด
ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทย
ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้น
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้
กว้างขึ้น โดยก าหนดเปูาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร
รายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี ้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา
นวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย  
โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเปูาหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็น
ธรรม การลดความเหล่ือมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและ 

ส่งต่อแนวทางการพฒันาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคล่ือนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง และไดก้ าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ
และการเป็นกรอบก ากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ
ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่



๖ 

สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/
โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ
จังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ 

๑.๒ จุดเปล่ียนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
นับว่าเป็นจุดเปล่ียนที่ส าคัญในหลายเรื่อง ได้แก่ (๑) การก ากับกรอบเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาหลัก 

ในระยะยาวด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคล่ือน 

การพัฒนาโดยก าหนดเปูาหมายที่จะต้องบรรลุและแนวทางพัฒนาที่ต้องด าเนินการในช่วง ๕ ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒) การปรับเปล่ียนเรื่องการเชื่อมต่อกับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีกรอบและ
ทิศทางในการก ากับที่ชัดเจนขึ้น นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะ
เชื่อมต่อถึงการปฏิบัติโดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการกลุ่มส าคัญๆ ที่ต้องด าเนินการในระดับแผนงานและ
โครงการส าคัญ  ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน 

การปฏิบัติโดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและ  

กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคล่ือนตามแนวยุทธศาสตร์นั้นๆ  
ให้บรรลุผล โดยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเชิงพ้ืนที่และ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบเชื่อมโยงที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง ซึ่งในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไประบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหาร
จัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎระเบียบเรื่องวินัยการเงินการคลัง
ภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและระบบการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากเพ่ือการรองรับ
ความท้าทายในการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นรายละเอียด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์นั้นได้ก าหนดให้ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและแนวทาง 

การพัฒนาเฉพาะด้านซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ก าหนดไว้แล้วภายใต้แผนเฉพาะด้านหรือก าลังด าเนินการ ทั้งนี้ 
มีจุดประสงค์เพ่ือการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เกิดการต่อยอดให้สามารถด าเนินการได้สัมฤทธิ์ผล (๓) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก าหนดแนวทางการพัฒนา
จังหวัด ภาค และเมืองที่ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายและสาขาการผลิตและบริการเปูาหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ที่ชัดเจนลงไปเพ่ือก ากับให้การขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์โดย
สอดคล้องกับเปูาหมายรวมของประเทศ และ (๔) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นและแนวทาง 
ที่สนับสนุนการขับเคล่ือนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปได้เสนอ 
โดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มีความชัดเจนและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไป ซึ่งนับว่าเป็น 

ทั้งช่วงเวลาส าคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาในระยะยาวให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง 
และย่ังยืน 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ และกลไก 

การท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ 

ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อนทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ 
ให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 



๗ 

๒. สภาพแวดล้อมการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๒.๑ เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนา  

การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-พ.ศ. ๒๕๐๙) มาจนถึงปัจจุบันที่ส้ินสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ 
เศรษฐกิจมีขนาดและฐานการผลิตและบริการที่ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง 
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นอันเนื่องจากการบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น และ
โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งผลของการด าเนินนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและ
การขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี และความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาค
และอาเซียนที่มีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ได้ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทย
เพ่ิมข้ึน และส่งผลให้ฐานการผลิตและบริการของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา 

ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๖.๐ ต่อปี 
ฐานเศรษฐกิจได้เปล่ียนจากฐานเกษตรเข้มข้นมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่เข้มข้นตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๓๐ 
เป็นต้นมา และเริ่มเข้าสู่ฐานบริการสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับในช่วง ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยฐานเศรษฐกิจ 

ที่ขยายใหญ่ขึ้นและรายได้ต่อหัวที่เพ่ิมขึ้นประเทศไทยได้เปล่ียนสถานะจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นประเทศ
ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ โดยมีรายได้ต่อหัวเท่ากับ 
๒๙,๓๐๗ บาทต่อปี และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ 
และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๔,๑๒๑๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ฐานการผลิตและ
บริการมีความหลากหลายมากขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ  
กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ 

ด้านสุขภาพ ในขณะเดียวกันการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น
ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ กฎระเบียบต่างๆ โดยที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีซึ่งเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนี้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๘ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งในรูปของสินค้าและบริการ
รวมกันสูงถึง ๑๗.๒ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๙ ของขนาดเศรษฐกิจไทยซึ่งวัดโดยมูลค่าการผลิต
รวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ส าหรับสังคมไทยและคนไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น 
ประชาชนไทยมีทักษะภาษาต่างประเทศและองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบและสถานการณ์  
การเปล่ียนแปลงในระดับโลกมากขึ้น รวมทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายมาใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่ามากขึ้น 

                                           
๑ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล GNI per Capita (GDP per Capita อยู่ที่ ๖,๐๓๔ ดอลลาร ์สรอ. ต่อหัวตอ่ปี) โดยส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 



๘ 

ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๐ ล้านคนจากประชากร 

วัยแรงงาน ๓๘.๕ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ ๐.๙ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ 

ทั้งจ านวนประชากรใต้เส้นความยากจนและสัดส่วนของประชากรที่ยากจนต่อจ านวนประชากรทั้งหมด โดยที่
สัดส่วนคนจนลดลงจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๕ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่จ านวนประชากร 

ใต้เส้นความยากจนลดลงจากจ านวน ๑๒.๗ ล้านคนในปี ๒๕๕๐ เป็น ๗.๑ ล้านคนในปี ๒๕๕๗ คุณภาพชีวิต
คนไทยโดยเฉล่ียดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข บริการสาธารณะ
และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความ
ครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ เช่น ในปี ๒๕๕๘ ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมกว่า
ร้อยละ ๙๙.๙ ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น  
อายุคาดเฉล่ียสูงขึ้นต่อเนื่องโดยอายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดเพศชาย ๗๑.๖ ปี และเพศหญิง ๗๘.๔ ปี จ านวน 

ปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทยในวัย ๑๕-๕๙ ปีเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐.๑ ป ี 
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน อาทิ คุณภาพคนต่ าทั้งใน

ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชากรจ านวนไม่น้อยไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน
และไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ จึงซ้ าเติมปัญหาการขาดแคลนปริมาณก าลังแรงงานในภาวะที่
โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ประเทศไทยยังประสบปัญหา
คุณภาพบริการสาธารณะ คุณภาพการศึกษาและบริการด้านสาธารณสุข และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และการพัฒนามีความล่าช้า 
โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ
ได้ตามเปูาหมาย การบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ รวมทั้งการให้บริการยังไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ 
กระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่าบริการค่อนข้างสูง นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังเป็นอุปสรรคต่อ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็นับว่ามีความ
ล่าช้า มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาน้อยไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า และการพัฒนานวัตกรรมมีน้อย  

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐที่ประสิทธิภาพต่ า 
ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ และการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ขาดความต่อเนื่อง ในขณะที่
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปล่ียนแปลง ธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการประเทศยังไม่บรรลุเปูาหมาย แม้ว่าบริการสาธารณะที่จัดให้กับประชาชนและ
ภาคเอกชนจะพัฒนาได้เร็วขึ้น แต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ประเทศไทยยังมีความล่าช้าและไม่ได้
มาตรฐานสากล ประกอบกับภาครัฐมีโครงสร้างที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้น มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการจัดสรรงบประมาณใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งไม่ทันกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนั้น การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร  
ขาดความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ในขณะที่คุณภาพของบุคลากรภาครัฐลดลงเนื่องจากการเข้าท างานใน
ภาครัฐไม่ใช่ทางเลือกแรกของคนที่มีความสามารถหรือการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนในอดีต ในขณะที่
บุคลากรที่มีความสามารถลาออกจ านวนมากเพราะมีทางเลือกอ่ืนๆ ที่ดีกว่า สาเหตุส าคัญคือ ภาครัฐขาดการ
พัฒนาเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนและขาดการพัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากรที่สอดคล้องกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งปัญหาคอร์รัปชันไดข้ยายวงกว้างทั้งในภาครัฐและเอกชน  



๙ 

ภายใต้เง่ือนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ ระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

มีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าและต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจ 

มีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมี  
ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า
โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย รายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ า
กว่าสาขาการผลิตและบริการอ่ืนๆ มาก จึงเป็นความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากปัญหา
ด้านคุณภาพดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้น สังคมไทยยังมีความเหล่ือมล้ าสูงและขาดความเป็นธรรมในด้านอ่ืนๆ  
อีกมากมายที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทย ความเหล่ือมล้ าทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวย 

มีแนวโน้มดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ลดลงจาก ๐.๔๘๔ 
ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยังมีปัญหาการใช้อย่าง
ส้ินเปลือง ร่อยหรอ และเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงในทุกด้าน 
ในประเด็นด้านความมั่นคงภายในประเทศก็มีความซับซ้อน ปัญหาสะสมมานาน และขยายวงกว้างจากเดิม 

จนมีสัญญาณเตือนถึงความเสียหายที่ก าลังเกิดข้ึนอย่างมีนัยยะส าคัญ อาทิ การล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 
สร้างความขัดแย้งในชาติ และปัญหาความเห็นต่างทางความคิดของคนในชาติก่อให้เกิดความขัดแย้งที่มี
รากฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง 
และปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในด้านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑  
เป็นต้นมา พบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ 
(พ.ศ.๒๕๐๔ - พ.ศ.๒๕๓๔) ก่อนที่จะเริ่มชะลอตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ เมื่อการส่งออกและการลงทุน
เริ่มชะลอตัว ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ในปี ๒๕๔๐ และการวางแผนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังจากที่ประเทศเผชิญกับภาวะ
วิกฤตทางการเงินอย่างรุนแรงในปี ๒๕๔๐ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๔๑ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิด 

รับชอบ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของ
ความย่ังยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารอง
ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและสอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กั บกลุ่มต่างๆ 
โดยสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น และสร้างบรรยากาศของ  

การแข่งขันในตลาดและด าเนินมาตรการสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัว  

มากขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
เป็นต้นมาประเทศไทยก็ให้ความส าคัญในการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงข่ายในเชิง
ยุทธศาสตร์การพัฒนามากขึ้น มีการตั้งเปูาหมายในการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาและจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้นตามล าดับ รวมทั้งการที่ทุกภาคส่วน
ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาในทุกระดับเป็นวงกว้างมากขึ้นก็ได้ส่งผลให้
ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ หลังจากนั้นได้ดีขึ้น 



๑๐ 

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศนับว่าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยปรับตัวดีขึ้นช้าและลดลงในบางช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวน ทั้งนี้ อันดับความสามารถในการแข่งขันซึ่งจัด
โดย International Institute for Management Development (IMD) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๐ 
จากจ านวนประเทศทั้งหมด ๕๙ ประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และล่าสุดในปี ๒๕๕๙ อันดับได้ปรับดีขึ้น
เล็กน้อยเป็นอันดับที่ ๒๘ จากจ านวนประเทศทั้งหมด ๖๑ ประเทศ ซึ่งชี้ว่าความสามารถในการแข่งขันโดยรวม
ของไทยในช่วง ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังปรับตัวดีขึ้นได้น้อยมาก ส าหรับความยาก
ง่ายในการด าเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business: EODB) ล่าสุดในปี ๒๕๕๙ ไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๙ จาก
จ านวนประเทศทั้งหมด ๑๘๙ ประเทศ จวบจนถึงปัจจุบันกล่าวได้ว่าข้อจ ากัดต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดจากปัจจัยหลักทั้งในเรื่องปัญหาคุณภาพคนต่ า การล งทุนใน 

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานยังไม่ดีและระบบโลจิสติกส์ขาดความเป็นระบบที่สมบูรณ์จึงมีต้นทุนสูง และปัญหาในด้านบริหาร
จัดการของภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ที่ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ รวมทั้งปัญหาคอร์รัปชัน 
และเมื่อเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นครั้งคราวและภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นการเกิดอุทกภัยครั้ง
ใหญ่ในปี ๒๕๕๔ เศรษฐกิจไทยก็มีความผันผวนได้ง่าย และโดยรวมเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่า
ศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ๑๐ และ ๑๑ เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ ๕.๘ ๓.๐ และ ๓.๔ ตามล าดับ และรวมช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๑ เศรษฐกิจขยายตัวเพียงเฉล่ีย
ร้อยละ ๓.๑๒ และมีความชัดเจนว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ก าลัง
สูญเสียความได้เปรียบอย่างชัดเจนมากขึ้นทั้งในด้านต้นทุนแรงงานและยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มี
ความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ 

ในขณะที่โครงสร้างการผลิตได้เปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
อย่างต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมมีการส่ังสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
มีการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐมโดยการลงทุนต่างชาติในระยะแรก มาเป็นโครงสร้างที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยการร่วมลงทุนของนักลงทุนไทยมีสัดส่วนสูงขึ้น ประเทศไทยกลายเป็นฐาน
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ส าคัญมากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการขยายฐาน
กว้างขึ้นจากบริการดั้งเดิมในกลุ่มท่องเที่ยวโดยมีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากขึ้นตามล าดับทั้งในด้าน
การเงิน บริการสุขภาพ และอ่ืนๆ อย่างไรก็ดี การพัฒนาในภาคเกษตรมีความล่าช้ากว่าในสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ผลิตภาพการผลิตต่ าเนื่องจากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนมีน้อย ในขณะที่คุณภาพดินแย่ลง มีการใช้
ที่ดินไม่เหมาะสม และการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ สาขาเกษตรต้องเผชิญกับความผันผวนของสภาพ
ภูมิอากาศและราคาสินค้าโดยไม่มีระบบประกันความเส่ียงที่เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐในลักษณะ
ของการอุดหนุนโดยไม่ได้ยึดโยงเข้ากับการเพ่ิมประสิทธิภาพจึงเป็นภาระงบประมาณในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

ในด้านสังคม ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเปูาหมายและ
ไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาส าคัญ เช่น การศึกษาและ 

การเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัยเพราะครอบครัวไม่มี
ความรู้และขาดเวลาในการเล้ียงดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญาเพราะคุณภาพ
การศึกษาไทยอยู่ในระดับต่ า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึงส่งผลให้วัย
แรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ า อีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญและเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย 

                                           
๒
 สศช. คาดการณ์เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๐-๓.๕ ในปี ๒๕๕๙ 



๑๑ 

คือการที่คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่เส่ียงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรที่
เจ็บปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้นและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเนื่องจากมีพฤติกรรม
การบริโภคที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ การมี
การศึกษาและรายได้น้อยท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการด าเนินชีวิต อาทิ ความเส่ียงในการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ โครงสร้างประชากรไทยได้
เปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่
ผลิตภาพแรงงานไทยยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหา
การบริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย และเมื่อ
ประกอบกับคุณภาพคนที่ยังต่ าในทุกช่วงวัยที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกันก็จะย่ิงเป็นอุปสรรคส าหรับการพัฒนา
ประเทศ ตั้งแตพั่ฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สูงขึ้น รวมทั้งการเล่ือนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัลโดยที่คนไทย
จ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต 

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ ายังต้องเร่งด าเนินการให้บรรลุ
เปูาหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในขณะที่
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
สาเหตุพ้ืนฐานส าคัญมาจากคุณภาพบริการทางสังคมที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคนมีความแตกต่างกัน
ระหว่างในพื้นที่และเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไม่ทั่วถึง และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความเหล่ือมล้ า รวมทั้งโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่าซึ่งในอนาคตนั้นมีแนวโน้ม
ที่จะมคีวามเส่ียงมากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุกด้าน ความเหล่ือมล้ ามีความ
รุนแรงมากข้ึน แต่ในด้านการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นจุดเน้นส าคัญมาตลอดช่วง ๓ แผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมาส่งผลให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้น อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ 
การจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ
ร้อยละ ๓๒.๕๑ และองค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗ ขององค์กรทั้งหมด   

ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนับว่ายังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากและเกิดความเส่ือมโทรมลงมากอย่างต่อเนื่อง มีปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทั้งระหว่างรัฐและประชาชน และระหว่างประชาชน
ในกลุ่มต่างๆ กันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศมีลักษณะรวมศูนย์ 
ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ ได้แก่ พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง ทรัพยากรดินเส่ือมโทรมท าให้



๑๒ 

ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝ่ังถูกท าลาย และทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถ
จัดสรรได้ตามความต้องการ ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง โดยมี
ปัญหาส าคัญๆ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ การเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อ
คนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นเป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ ปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง ๓๐.๘ 
ล้านตัน ในปี ๒๕๕๗ ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี ขณะที่การจัดการของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ นอกจากนั้น ยังมีปัญหามลพิษทางอากาศยังเกิน
มาตรฐานหลายแห่ง ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศและ 

ที่เป็นปัญหาส าคัญ ได้แก่ ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ขณะเดียวกันคุณภาพน้ า 
ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนมีจ านวนไม่เพียงพอ ส าหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอัตราการขยายตัวจะลดลงเป็นร้อยละ ๓.๓ ต่อปีเนื่องจากมาตรการการลด
ก๊าซเรือนกระจกต่างๆ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิม
มากข้ึน ส่งผลให้เพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ 
สภาพภูมิอากาศที่มีการเปล่ียนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
อุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและห่วงโซ่การผลิต 

ทั้งภายในประเทศและของโลกในระดับที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก การแพร่กระจายของหมอกควันก็เป็นปัญหา
รุนแรงขึ้นกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนและการด าเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในบางช่วงเวลา ซึ่งมี
สาเหตุจากการเผาปุาเพ่ือท าการเกษตรในพ้ืนที่ปุาไม้และการเผาปุาเพ่ือการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่เกษตร  

ทั้งในประเทศและในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน และปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

ภายใต้ประเด็นข้อจ ากัดและความท้าทายดังกล่าวทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เป็น
จุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยย่ิงต้อง
เผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลก 

ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคล่ือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูล
และข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นตามล าดับ โดยมีการรวมตัวด้าน
เศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น มีการเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ และนวัตกรรม
เพ่ิมขึ้นและส่งผลให้ผลิตภาพในหลายๆ ประเทศเพ่ิมขึ้นเร็วกว่าของประเทศไทย ประเทศเศรษฐกิจใหม่หลาย
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนามซึ่งแรงงานมี
ราคาถูกและใช้มาตรการอ่ืนประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น จึงสามารถแข่งขันใน
ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมระดับกลางๆ ได้มากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกก็มีความ 

ผันผวนง่ายขึ้น วิกฤตเศรษฐกิจโลกและในภูมิภาคต่างๆ ของโลกเกิดบ่อยครั้งขึ้น นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่ง
การเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคล่ือนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
ของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเส่ียงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ  

ที่ซับซ้อนมากข้ึน เพราะมีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ค้ายาเสพ
ติดข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ค้ามนุษย์ข้ามชาติ ลักลอบเข้าเมือง ใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี และฟอก
เงินขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้นซึ่งล้วนแล้วเป็นความเส่ียงในการด ารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ  ในขณะเดียวกันความ
เส่ียงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็
เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน  



๑๓ 

เง่ือนไขและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศดังกล่าวจะเป็น 

แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัว
จะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่กับการสร้างกลไกเชิงรุก
ให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ หากไม่สามารถแก้ปัญหาและ
ปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้
เฉล่ียของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังต่ า และปัญหาความเหล่ือมล้ า 

จะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก ในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถย่ังยืน
ไปได้ในระยะยาว และไม่สามารถบรรลุเปูาหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นอนาคต
ประเทศไทยที่ก าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนั้น ช่วงเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบครั้งใหญ่
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว 
สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลก
มาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต  
การท างาน การเรียนรู้  การมีระเบียบวินัย และการมีความรับผิดชอบ ซึ่งจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัย 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้อง ให้
ความส าคัญของความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับอย่างสอดคล้องกัน มีระบบงบประมาณ 

ที่มุ่งเน้นการบูรณาการการพัฒนา การพัฒนาในระดับพ้ืนที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง มีการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนารวมถึงการลงทุนเพ่ือการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีตัวชี้วัดภายใต้ ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สนองตอบต่อประเด็นการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 

๒.๒ จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 

ภายใต้เง่ือนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าว ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศ
ไทยมีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนคร้งใหญ่ โดยจะต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนเพ่ือแก้ปัญหารากฐานส าคัญ 

ที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่ส่ังสมมานาน ในขณะเดียวก็ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือที่จะใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ จ าเป็นต้องวางระบบ
การบริหารจัดการความเส่ียงและการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม รวมทั้งวางรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับ
การพัฒนาในระยะยาว ทั้งนี้จุดเน้นและประเด็นหลักที่ เป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ นั้น 

ให้ความส าคัญกับประเด็นร่วมและประเด็นบูรณาการส าคัญที่ต้องน ามาประกอบการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณและการถ่ายทอดลงในรายละเอียดส าหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ เพ่ือให้การแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างจริงจัง ดังนี้   

๒.๒.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกมิติ
เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยที่ในช่วงต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท าให้เกิดส่ิงใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมทั้งทีเ่ป็นการเปล่ียนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ช่วยขยายฐาน
รายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุน ทั้งนี้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นและ
การแข่งขันจากประเทศที่มีค่าแรงต่ ากว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น



๑๔ 

นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือด้านกระบวนการผลิตเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ  
โดยให้ความส าคัญทั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อน และ/หรือการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนา
สินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวง
กว้าง อาทิ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนต าแหน่งในสายการผลิตไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ที่ให้มูลค่าเพ่ิม
สูงกว่าโดยจะให้ความส าคัญกับการย้อนกลับไปเริ่มท ากิจกรรมอ่ืนในห่วงโซ่มูลค่าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น เช่น  
ในขั้นตอนของการพัฒนาหรือออกแบบสินค้า การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการก้าว
ไปข้างหน้าเพ่ือท ากิจกรรมประเภทการพัฒนาตลาด โลจิสติกส์ และการสร้างตราสินค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้
มูลค่าเพ่ิมสูงกว่าในขั้นตอนการผลิตและการประกอบสินค้าที่ให้มูลค่าเพ่ิมต่ าที่สุด  

ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ คือ การก าหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับ
สาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ โดยส่งเสริมความร่วมมือและ
การเป็นหุ้นส่วนของทุกฝุายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ รวมทั้งชุมชน
ในการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง และต้อง
บูรณาการการวิจัยและพัฒนากับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม โดย ต้อง
ก าหนดวาระการวิจัยของประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเปูาหมายหรือประเด็นการพัฒนาทางสังคมที่ส าคัญๆ  
ซ่ึงเป็นความต้องการของตลาดและสังคม และภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในทุกขั้นตอนตั้งแต่
กระบวนการวิจัย การพัฒนา การน าผลการวิจัยและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนา
นวัตกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนเพ่ือการวิจัย องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และแนวคิด 
และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงการใช้นวัตกรรมในการตอบโจทย์การพัฒนาที่เป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และการสร้างสังคมคุณภาพ   
๒.๒.๒ การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง ๕ ปีนี้ต้องมุ่งเน้นในเรื่องส าคัญ ดังนี้  
๑) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการผลิตและบริการเดิมและต่อยอดไปสู่ความเป็น
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  

๒) การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
รวมทั้งเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับสถาบันวิจัย  สถาบันการศึกษา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและ 

น าผลงานวิจัยพร้อมใช้มาต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  โดยด าเนินการควบคู่กับการส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น  

๓) การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปล่ียนแปลง
เทคโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) และส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิจัยของภาคเอกชนที่ได้
มาตรฐานและในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการสร้าง
นวัตกรรมของประเทศในอนาคต เช่น สาขาวิทยาการรับรู้ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ เซลล์ต้นก าเนิด เป็นต้น  



๑๕ 

๔) การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบัน 

การศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมให้เป็นกลไก 

ในการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อาทิ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์ช่วยผู้พิการ 

๕) การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบทั้งกลไกการให้ทุนวิจัย 
การสร้างเครือข่ายวิจัย กระบวนการวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการประเมินผลโครงการวิจัย
โดยต้องมุ่งเน้นการประสานพลังและศักยภาพของนักวิจัยในสาขาต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคเอกชนในการยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๓ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรใน 

ทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เง่ือนไข 

การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และเกิดการขาดแคลนแรงงาน 

ผลิตภาพแรงงานต่ า คุณภาพคนยังมีปัญหาในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่
พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า แรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่อง
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพโดยที่จ านวน
ไม่น้อยต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนในการด าเนินชีวิต เป็นต้น ดังนั้น จุดเน้นการพัฒนาคนที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๒ มีดังนี้  

๑) การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  

๒) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุก
ช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 

๓) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยเพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการ 

ในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ
เหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง 
การให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการท างานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับตลาดงานทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะ  

การประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพที่ เหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ ์

๔)  การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างส าคัญ  
๕)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับ 

การเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบ
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่  

ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อม 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  



๑๖ 

๖) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพและ
การลดปัจจัยเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมและส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการจัดท านโยบาย
สาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะน าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

๒.๒.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ า ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปยังต้อง
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ ต่อเนื่องจากท่ีได้ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และมุ่งเน้น
มากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสร้างรายได้สูงขึ้น ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ มีดังนี้  

๑) การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด 

โดยจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่
ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากินอย่างมีเง่ือนไขเพ่ือปูองกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจน
ในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน การพัฒนาทักษะของกลุ่มเปูาหมายให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  
การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล การจัดตั้งธนาคารที่ดิน และการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก  

๒) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนในเรื่อง
การสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ 
รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ 
และการสนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 

๓) การกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพในด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดสวัสดิการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม สร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งการปรับกฎหมาย กฎระเบียบให้เกิด 

การแข่งขันที่เป็นธรรม 

๔) การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนา
และพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการ
ในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา  
การไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ 

๒.๒.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของ
ห่วงโซ่มูลค่า โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐานและทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุน  

การเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่ให้กับระบบ
เศรษฐกิจ และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ สร้าง
สังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มี
ศักยภาพ และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และขับเคล่ือนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในอนาคต 



๑๗ 

๒.๒.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดล้อม
ของประเทศ เน้นการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ย่ังยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของ
เกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ลดการท างานต่ าระดับ และสามารถใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม รวมทั้งใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเส่ียง 

๒.๒.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต
และบริการให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคตทั้ง
ในด้านการเตรียมคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์  

๒.๒.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการและฐานเดิมและ
สร้างฐานใหม่ 

๒.๒.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสมดุล
และย่ังยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ
ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิต
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และ 
น าผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง  
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, JDS 
และ BIMSTEC และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  โดยพัฒนา 
ความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่าย  

ที่สมบูรณ์ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุง
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 
และเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบ  

การผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

๒.๒.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม  เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความรอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น  



๑๘ 

๒.๒.๑๒ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม
เพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม  

การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๒.๒.๑๓ การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด 

และอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ 

การเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

๒.๒.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในระบบการบริหารจัดการภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา
ธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร ในส่วนการบริหาร
จัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม 
มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

๒.๒.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อขยาย 

ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ 

ในอาเซียนอย่างเป็นระบบโดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทฺธิภาพการด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค 
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ  

ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

๒.๒.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย 
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้าง
รายได้ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝ่ังทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก  

การขับเคล่ือนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๒.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา 

อย่างเต็มท่ีโดยในระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิง
สถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีในการกีดกันการค้าการลงทุนระหว่างกัน ควบคู่กับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศ  

เพ่ือนบ้าน และการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาค
เอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตาม  



๑๙ 

แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญ 

ในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในประเทศ  
ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุน  

ในต่างประเทศทั้งในส่วนที่จะท าให้เกิดการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าในอาเซียนที่จะเพ่ิมขีดความสามารถใน 

การแข่งขันและเพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศ CLMV และ
อาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับกลุ่มประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียน รวมทั้งเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

๒.๒.๑๘ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment) โดย
พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ  

การสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนและ
แหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 

๒.๒.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถ
แข่งขันได้ ซึ่งภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถ  

ในการแข่งขันและการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้ง
การก ากับดูแลที่สามารถปูองกันความเส่ียงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคล่ือนย้ายของ
เงินทุนที่จะมีรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไปและมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกัน สนับสนุนการน า
เทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการเข้าถึง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน
เพ่ือการระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพ่ือให้ 
ภาคธุรกิจและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 
รวมถึงการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก 

๒.๒.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี 
การปรับระบบการจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการทั้ง  

เชิงประเด็นพัฒนาและเชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์ 
ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความย่ังยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุง
ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ การปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล  

๓. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๓.๑ เป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก าหนดเปูาหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา ๕ ป ี
โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเปูาหมายและตัวชี้วัด 

ในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเปูาหมาย 

ในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ 
ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเปูาหมายที่เป็นผลสัมฤทธ์ิ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและ
โครงการได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึง



๒๐ 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเปูาหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย 
(๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ด ีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
มีความเป็นไทย (๒) การลดความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ (๓) ระบบ
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล  
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉล่ียร้อยละ ๕ ต่อปีเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ (๔) ทุนทาง
ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความม่ันคง
อาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ 
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (๕) มีความ
ม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ันของ
นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ และ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐ
ในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหา
คอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น เปูาหมายทั้ง ๖ กลุ่มหลัก
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สะท้อนถึงเปูาหมายการขับเคล่ือนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเปูาหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุ
ภายในระยะเวลา ๒๐ ปี   

๓.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส าคัญ  
ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒  

ถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียด 

ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเปูาหมายที่ต้องบรรลุในระยะ ๕ ปี ที่จะเป็นการ 

วางพ้ืนฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเปูาหมาย 

การพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด 

ที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ ๕ ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคล่ือนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและ 

การแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วม 

ที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ป ี



๒๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียด
มากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลง 

อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน 

ในแผนพัฒนาระยะยาว เพราะยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการก าหนดและปรับปรุง 

ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก าหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศ  

ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเปูาหมาย และ
การพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการ
ส าคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์
ชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์ 
การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหล่ือมล้ าในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน (๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
(๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและย่ังยืน  และ  
(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย และประกอบกับอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน
ให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ (๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่ ว น ที่ส่ ว น ที่   ๒๒ 
 

การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 



 

 

ส่วนที่ ๒  
การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 

๑. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อประเทศไทย 

เศรษฐกิจโลกในระยะ ๕ ปีข้างหน้ายังมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเส่ียงจากความผันผวน
ในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเส่ียงส าคัญ ได้แก่ 
ความไม่แน่นอนของการปรับเปล่ียนทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงิน และการประกอบธุรกิจของไทย 
นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคการบริการและการท่องเที่ยว ท าให้
ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็น
โอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนา
ห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่  

๑.๑.๑ ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจ 
เป็นแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน และตลาดที่มีก าลังซื้อทั้งบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ ทั้งนี้ภูมิภาคเอเชีย
จะเป็นศูนย์กลางพลังอ านาจทางเศรษฐกิจของโลก มีการไหลเข้าของการลงทุนในภาคการผลิตสูงโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนและเป็นห่วงโซ่การผลิตที่ส าคัญของโลก หรือเป็น 
“โรงงานผลิตแห่งเอเชีย” เพ่ือส่งออกสู่ตลาดโลก และดึงดูดให้ประเทศมหาอ านาจเดิมเข้ามารวมกลุ่มและ
ขยายบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากขึ้นผ่านการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
ทั่วโลกเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง อาทิ Tran-Pacific Partnership (TPP) และ Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) ท าให้รูปแบบการค้าในระยะต่อไปมีความเป็นเสรีและแข่งขัน 

อย่างเข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ การเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางจะก่อให้เกิดก าลังซื้อของโลกเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่
เปิดกว้างขึ้นส าหรับการค้าการลงทุนการบริการ และการเคล่ือนย้ายทุนและแรงงาน อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรี
ยังก่อให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การออกกฎระเบียบ มาตรฐานสินค้าและ
บริการ มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งท าให้ประเทศไทยต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

บนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดรับกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 

๑.๑.๒ ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน 

มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น Application ทางการเงิน 
Crowd Funding และ Financial Platform เป็นต้น ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงินในอาเซียน ท าให้
เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ภาคการเงินของไทยต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเงินให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับต่อ 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงิน การสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ใช้บริการในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันความเส่ียง
จากความเชื่อมโยงทางการเงิน การเคล่ือนย้ายเงินทุน และปริมาณธุรกรรมที่เพ่ิมข้ึน 



๒๓ 

 

๑.๑.๓ การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ทั้งในภาคสินค้าและบริการ 
โดยเฉพาะภาคการเงิน ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญหลายประการ อาทิ การเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงาน 
อย่างเสรี การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศซึ่งท าให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเอง
ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน การบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่การแข่งขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้นทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและ
บริการสินค้าเกษตรไทยจะแข่งขันยากขึ้นจากการเริ่มลดภาษีสินค้าของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 
เวียดนาม การเคล่ือนย้ายเสรีแรงงานทักษะที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคและการที่หลายประเทศมีเป้าหมาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และ
ไทย ท าให้การพัฒนาของแต่ละประเทศต้องค านึงถึงความได้เปรียบเฉพาะตัวในการวางต าแหน่ง ทาง
ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าและบริการของตนเองซึ่งไทยต้องผลักดันการลงทุนของไทยไปประเทศอาเซียนมากขึ้น 

๑.๑.๔ รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปสู่การค้าเสรี เฉพาะกลุ่มมากขึ้น  
และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพ่ือขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นทั้ง
โอกาสที่เปิดกว้างขึ้นส าหรับการค้าและการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นทั้งในรูปของกลุ่ม
ประเทศและส าหรับแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น เศรษฐกิจ 
การค้าและการลงทุนของโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ า ประเทศไทยจึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องฐานตลาดการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดับ
โลก และในสาขาการผลิตการบริการที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้จะต้องใช้ประโยชน์จาก 
(๑) ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศและการด าเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมายาวนาน และจากการ
ด าเนินนโยบายส่งเสริมให้ เป็นเทศไทยเป็นฐานที่ตั้ งบริษัทแม่และศูนย์ปฏิ บัติการประจ าภูมิภาค  
(๒) การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ตามที่ก าหนดในแผนการลงทุน และ  
(๓) ความเป็นเลิศในหลายอุตสาหกรรมและบริการ อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และบริการท่องเที่ยว 
อย่างไรก็ดี ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นโดยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมนั้น  
มีแนวโน้มว่าประเทศต่างๆ จะน ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันการค้าโดยทางอ้อมมากขึ้น 
อาทิ มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม 

๑.๒ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดล้อม และเปล่ียนวิถีการด ารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย  

ในช่วงที่ ผ่านมาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีส่ื อสาร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ท าให้รูปแบบการผลิต การด าเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว มนุษย์สามารถส่ือสารทั้งภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน การท าธุรกิจและธุรกรรมบนโครงข่าย
ดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไป
อย่างก้าวกระโดด เช่น การลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้ได้ผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก ๖๗,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๒๓ เป็น ๕๖๑,๐๐๐ ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๔๓ หรือขยายตัวประมาณ ๘.๓ เท่าภายใน ๒๐ ปี และกรณีประเทศจีนท าให้ GDP 
เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒ ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๔๓ เป็น ๖.๖ ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๓ และใช้
เวลาอีกเพียง ๔ ปี ในการขยายตัวเป็น ๑๐.๔ ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๗ 



๒๔ 

 

ในอนาคตองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ส่ังสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซึ่งเป็นการท างาน
ระหว่างสมองและจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระท า มีความส าคัญต่อ  

การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการผลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 

การด ารงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพ้ืนฐานใน  
๔ ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน และส่ิงแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๑๒ ด้าน ได้แก่  
(๑) อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (๒) โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถคิดและท างานแทนมนุษย์ (๓) อินเทอร์เน็ตในทุก
ส่ิงทุกอย่าง (Internet of Things) (๔) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) (๕) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้น
ก้าวหน้า (Advanced Robotics) (๖) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and Near-Autonomous 
Vehicles) (๗) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ (Next-Generation Genomics) (๘) เทคโนโลยีการเก็บ
พลังงาน (Energy Storage) (๙) การพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing) (๑๐) เทคโนโลยีวัสดุขั้นก้าวหน้า  
(๑๑) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ ามันและก๊าซขั้นก้าวหน้า และ (๑๒) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ
และสังคมที่ส าคัญ คือ 

๑.๒.๑ เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
หลากหลายสาขา เพ่ือตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ที่เปล่ียนแปลงไป โดยอุตสาหกรรมใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน ๕ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม 
และบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจบริการจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
หลากหลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการมีวัฎจักรชีวิตส้ันลง การแข่งขันในตลาดอยู่บนฐานของการใช้
นวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมด้านตลาดและการบริหาร
จัดการ ถ้าภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ปรับตัวไม่ทัน อาจสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันได้ในขณะเดียวกันจะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ 
ที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตที่ท าให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑.๒.๒ มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด  การพัฒนา
เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคน 
เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์ส่ือสารประสิทธิภาพสูงที่สามารถบรรจุ รับ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลได้
อย่างมหาศาล โดยคาดว่าในปี ๒๐๒๕ ประชากรโลกประมาณ ๒-๓ พันล้านคนจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ได้ ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว
มากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความชอบคล้ายคลึงกันบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีความเป็น
ปัจเจกนิยมมากข้ึน (Individualism) ความต้องการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันจะลดลง 



๒๕ 

 

๑.๒.๓ การแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทาง 
หรือมีทักษะหลายด้าน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น เนื่องจากกระแสการเปล่ียนแปลง 
ทางเทคโนโลยี และความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ โดยแรงงานทักษะต่ าจะไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพราะจะถูกแทนที่ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ แรงงานจึงต้องมีการปรับตัว
พัฒนาศักยภาพของตนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น ประกอบกับก าลังแรงงานของกลุ่มประเทศ
ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุลดลง จะน าไปสู่การเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาติมากขึ้น ประเทศต่างๆ จึงพยายาม 

ใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายแรงงานที่มีทักษะสูง
เข้ามาท างานในประเทศมากขึ้น 

๑.๒.๔ เกิดความเหล่ือมล้ าในมิติต่างๆ เช่น ความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านรายได้ ด้านความรู้  ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ าของแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงานที่ไม่มีทักษะ ความเหล่ือมล้ าของ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีความสามารถในการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยี
แตกต่างกัน  

ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงใน ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหาร 
เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยกลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง ได้แก่ การเกษตร 
การแพทย์ และส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จะต้องพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและ
เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในระยะต่อไป ส าหรับกลุ่มเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่ประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการพัฒนา 
อาจใช้รูปแบบการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เพ่ือให้สามารถเร่งพัฒนา
เทคโนโลยีให้ทันการเปล่ียนแปลงของโลก และในขณะเดียวกันจะต้องลงทุนวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานที่เป็นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งต้องเตรียมพัฒนาคนทั้งในระยะส้ันและในระยะยาว 
โดยในระยะส้ันต้องดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และในระยะยาวพัฒนาคนและบุคลากรวิจัยโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในลักษณะสหสาขาเพ่ือส่ังสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 

๑.๓ สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก 

๑.๓.๑  การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินชีวิต  
ในปี ๒๕๕๘ ประชากรโลกมีจ านวน ๗,๓๔๙ ล้านคน และจะเพ่ิมเป็น ๗,๗๕๘ ล้านคนในปี ๒๕๖๓ ประมาณ
ครึ่งหนึ่งจะอาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย  นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติ ยังได้ประเมินสถานการณ์ว่า  
ในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร
ผู้สูงอายุ  โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๓ ในปี ๒๕๕๘ เป็นร้อยละ ๑๓.๘ ในปี ๒๕๖๓ ขณะที่ 
วัยแรงงาน (อายุ ๒๕-๕๙ ปี) จะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ ๔๕.๔ เป็นร้อยละ ๔๕.๗ ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่
หลังจากปี ๒๕๖๓ วัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนวัยเด็ก (อายุ ๐-๒๔ ปี) ลดลงจากร้อยละ ๔๒.๓ เป็น
ร้อยละ ๔๐.๘ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยประเทศพัฒนาแล้วจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว และส่วนใหญ่ 
มีระยะเวลาในเตรียมตัวส าหรับการเป็นสังคมสูงวัยค่อนข้างนานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศก าลังพัฒนา เช่น 
ประเทศฝรั่งเศสใช้ระยะเวลา ๑๑๕ ปี สวีเดน ๘๕ ปี สหรัฐอเมริกา ๖๙ ปี เป็นต้น ขณะที่ประเทศก าลังพัฒนา



๒๖ 

 

ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาที่ส้ันกว่ามาก เช่น จาไมกา ๒๕ ปี ศรีลังกา ๒๓ ปี เป็นต้น เช่นเดียวกับประเทศไทยมี
ระยะเวลาที่เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่อนข้างเร็วประมาณ ๑๖ ปีก่อนที่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ส่งผลต่อการออม การลงทุน และการคลังของประเทศ ขณะเดียวกันแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและกระจายตัว
ของประชากรโลกที่พบว่ามากกว่าร้อยละ ๕๐ จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งมีสัดส่วนการบริโภคมากกว่าร้อยละ 
๘๐ ของประชากรทั้งหมด และกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญที่ท าให้มีการบริโภคสินค้า
และบริการเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริโภคสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส าหรับ
ประเทศไทยในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการบริการทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
รองรับความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ธุรกิจ Nursing Home ธุรกิจด้านโรงแรมและ
การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น และยังก่อให้เกิดความต้องการแรงงานในสาขาอาชีพที่เน้นในกลุ่มผู้สูงอายุ
มากขึ้นตามมา เช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเป็นสังคมสูงวัยของโลกยังอาจเป็น
ภัยคุกคามส าคัญส าหรับประเทศไทยด้วยเช่นกัน เนื่องจากการลดลงของวัยแรงงาน จึงอาจก่อให้เกิด 

การแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นก าลังแรงงานส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
๑.๓.๒  การเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผล

ต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค  พลวัตความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับ
อิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลกมีสาเหตุจากโลกาภิวัตน์ เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ส่งผลให้มี
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การใช้ส่ือออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยและการท าธุรกรรมต่างๆ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จ าเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคส่ือ
หลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรม  

ร่วมสมัย และมีโอกาสส าหรับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ ขณะเดียวกัน 
อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม จนท าให้คนไทย
ละเลยอัตลักษณ์ มีพฤติกรรมที่เน้นบริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ไม่เคารพในสิทธิคนอ่ืน 
ขาดความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
สังคมไทย  

๑.๔ สถานการณ์และแนวโน้มส่ิงแวดล้อมโลก 

 วาระการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก ค.ศ. ๒๐๓๐ ได้ก าหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง
และพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นภายใต้กระแส 

การแข่งขันการค้าที่เข้มข้น  
๑.๔.๑ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง 

ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย 
๑๗ เป้าหมายและ ๑๖๙ เป้าประสงค์ จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
โดยเฉพาะการสร้างหลักประกันในการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน ยกระดับคุณภาพน้ า  
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทุกภาคส่วน การมีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ย่ัง ยืน ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล การปกป้องและฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างย่ังยืน และหยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเมืองอย่าง
ย่ังยืนลดผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อม และการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพ



๒๗ 

 

ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้ประเทศต้องมีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรักษา
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ย่ังยืน ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนากลไกด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ให้เกิดการบรูณาการไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  

ที่ย่ังยืนของโลกและพร้อมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอย่างย่ังยืน 

๑.๔.๒ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี 

ความเข้มข้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งไทยต้องด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง 
ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์และก าหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้
ต่ ากว่าระดับการปล่อยตามปกติ ร้อยละ ๗-๒๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) ที่นานาประเทศได้รับรองร่วมกันเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมุ่งควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ
เฉล่ียของโลกให้ต่ ากว่า ๒ องศาเซลเซียส และประเทศไทยได้ลงนามรับรองความตกลงดังกล่าวเมื่อ  
๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ส่งผลให้ไทยต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องโดยก าหนด
เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐-๒๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ อีกทั้งต้องมี
การทบทวนเพื่อเพิ่มระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุก ๕ ปี ก่อให้เกิดนัยส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ที่จะต้องเร่งด าเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการ 
และการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนภาคครัวเรือน เป็นแรงกดดันให้ประเทศต้องเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตและ
บริโภคให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และเพ่ิมการ่ใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในการใช้ประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเง่ือนไข
ส าหรับก าหนดมาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย  
แต่ก็อาจสร้างโอกาสส าหรับธุรกิจใหม่ด้านส่ิงแวดล้อม อาทิ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดของเสีย เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ว่ากรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ก าหนดให้มีความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจ ากัดเพราะความขัดแย้งกับแนวทางการปกป้องสิทธิของทรัพย์สินทาง
ปัญญาภายใต้กรอบการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อก าหนดของอนุสัญญาฯ ในส่วนนี้ได้ 

๑.๔.๓ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงด้านน้ าและอาหาร การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ า อุทกภัย และภัยธรรมชาติที่รุนแรง สร้างความเสียหายต่อระบบ  

การเพาะปลูก ท าให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของโลกลดลง อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร 
ส าหรับประเทศไทยความผันผวนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อเนื่องไปยังการส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของประเทศ  อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร  

ทั้งระดับประเทศและระดับครัวเรือน ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตรก็เป็นแหล่งรายได้หลักของเกษตรกร 

ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องประสบความสูญเสียจากสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน ส่งผลซ้ าเติมต่อปัญหาความยากจน  
๑.๕ สถานการณ์ความม่ันคงโลก 

๑.๕.๑ ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มของการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งการใช้อ านาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เช่น (๑) ยุทธศาสตร์การปักหมุดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเพ่ือใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและการใช้เส้นทางคมนาคมทางทะเลใน



๒๘ 

 

เอเซียแปซิฟิก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก (๒) การรวมกลุ่มตาม
ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ที่อาจกระทบต่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบประชาคมอาเซียน (๓) การขยายอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การทหาร รวมทั้งด้านการฑูต ท าให้จีนมีบทบาทและอิทธิพลต่อการก าหนดและด าเนินนโยบายของ
ประเทศต่างๆหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรทั้งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
สหรัฐอเมริกาและมีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายๆ ด้าน จึงส่งผลต่อประเทศไทยในการก าหนดท่าทีทางการฑูต
แบบสมดุลและเป็นกลางท่ามกลางความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ 

๑.๕.๒ ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิ 

ทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งท าให้มีแนวโน้มการเพ่ิมก าลัง
อ านาจของกองทัพ เช่น (๑) การพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
(๒) การประกาศ “เขตแสดงตนเพ่ือการป้องกันทางอากาศในทะเลจีนตะวันออก” (Air Defense 
Identification Zone: ADIZ) เหนือทะเลจีนตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ครอบคลุม
พ้ืนที่พิพาทระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่นกรณีหมู่เกาะเซนกากุ (เตียวหยู) และพ้ืนที่สถานี
วิจัยของเกาหลีใต้ (๓) ความขัดแย้งกรณีการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ของหลายประเทศเป็นปัญหา
ที่มีความส าคัญต่อประเทศไทย ซึ่งหากเกิดการใช้ก าลังทางทหารเพ่ือการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมือง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบและ
น าไปสู่ความขัดแย้ง การสร้างอ านาจต่อรองทางการทหารและความมั่นคง ซึ่งเป็นเง่ือนไขต่อเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๑.๕.๓ อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเชื่อมโยง 

ในภูมิภาคและพัฒนาการส่ือสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น 
ประเทศไทยจึงยังมีความเส่ียงต่อการก่อการร้ายของกลุ่มต่างชาติ ซึ่งมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมที่ส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
อย่างมีนัยยะส าคัญ ได้แก่ (๑) การค้ายาเสพติด ปัจจุบันมีการลักลอบน ายาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 
เข้าประเทศทั้งตามแนวชายแดนและท่าอากาศยาน ซึ่งส่งผลต่อการเกิดวงจรยาเสพติดตั้งแต่การผลิต จ าหน่าย
และเสพ (๒) ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากการเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

เข้ามาท างานในประเทศไทย เกิดปัญหาอาชญากรรม สุขอนามัยและสาธารณสุข รวมถึงเป็นภาระของรัฐทั้ง
ด้านสิทธิและสถานะของบุคคลตามกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนเกิดความขัดแย้งกับชุมชนชาว
ไทย นอกจากนี้  ยังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการสร้างอิทธิพลหรือแทรกซึมอยู่ในระบบตลาด  

ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท้องถิ่น (๓) การค้ามนุษย์ เชื่อมโยงกับการลักลอบเข้าเมือง การใช้แรงงานเด็กและ
ค้าประเวณี ซึ่งไทยมีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์ ท าให้เป็น
ประเด็นถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยในระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในบัญชี Tier 2 Watch List ของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (TIP Report) และต่อมาในปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ ถูกปรับลดระดับให้อยู่ในบัญชี 
Tier 3 ซึ่งเป็นระดับต่ าสุด โดยสหรัฐอเมริกามีข้อกังวลที่ส าคัญคือ การค้ามนุษย์ในภาคประมง การบังคับใช้
กฎหมาย การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  รวมถึงการดูแลและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
(๔) การฟอกเงินเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอ่ืนๆ เช่น การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คอร์รัปชั่น ซึ่งไทยอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาให้ได้ตามมาตรฐานสากล  

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership


๒๙ 

 

๑.๕.๔ การก่อการร้ายก าลังส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถี่
มากขึ้นในระยะหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีแนวโน้มแผ่ขยายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทั้งจาก 

ลัทธิสุดโต่ง (Extremism) ซึ่งคล่ังไคล้ความรุนแรงและอุดมการณ์ และกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ ที่ต้องการสร้าง
แนวร่วมให้เกิดความรุนแรง แพร่กระจายไปยังรัฐที่อ่อนแอในภูมิภาคอ่ืนๆ ส่งผลต่อการอพยพของประชาชน
เพ่ือหนีภัยสงครามไปยังประเทศที่ปลอดภัย โดยประเทศไทยมีความเส่ียงต่อการถูกใช้เป็นที่พักพิงของ  

กลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติที่ เข้ามาในรูปแบบของผู้อพยพและนักท่องเที่ยวที่อาจใช้ประเทศไทยเป็นฐาน 

ในการวางแผนก่อการร้ายในประเทศและในภูมิภาค 

สถานการณ์แนวโน้มโลกในระยะ ๕ ปี เช่น เศรษฐกิจที่ยังขยายตัวช้า นวัตกรรมทางการเงิน 
การค้าการลงทุนที่มีความเข้มข้น การก้าวขึ้นเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศเอเซีย การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเป็นสังคมสูงวัย มีความเป็นพหุวัฒนธรรม และ
ความเหล่ือมล้ าในสังคมมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น เป็นต้น ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือเผชิญ
กับประเด็นท้าทายและใช้โอกาสในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์สถานการณ์และ
แนวโน้มภายในประเทศเพ่ือน าจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
และจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

๒. สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม และการอนุรักษ์พ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม ในส่วนนี้จะเป็นการทบทวนและ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาภาคการผลิต การพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สังคม ส่ิงแวดล้อม การเจริญเติบโตของพ้ืนที่เมือง และความมั่นคง ในช่วงที่ผ่านมา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

๒.๑.๑ ในช่วงท่ีผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ
ที่น่าพอใจ ทั้งในด้านการสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างการผลิต  การส่ังสม 

องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจไทยมีปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และ  

ความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอดเพ่ือขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี ๒๕๗๙ ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยในช่วงปี ๒๕๐๔ – ๒๕๕๘ 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๑ สูงเป็นอันดับที่ ๒๒ ของโลก (จากทั้งหมด ๒๐๕ ประเทศ) และส่งผลให้รายได้ต่อหัว
ของประชาชนเพ่ิมขึ้นจาก ๓,๔๗๖ บาท (๑๗๐ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี ในปี ๒๕๑๐ เป็น ๒๓,๖๖๖ บาท 
(๙๕๐ ดอลลาร์ สรอ.) ในปี ๒๕๓๐ และเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๘๕,๘๕๘ บาท (๕,๖๒๐ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะการพัฒนาประเทศจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 

ขั้นกลาง (Middle Middle Income Country) เป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบน (Upper Middle 
Income Country) ในปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปีที่ ๔ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  



๓๐ 

 

๒) โครงสร้างเศรษฐกิจเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น โดยสัดส่วนของภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากร้อยละ ๙.๙ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๙.๑ ในปี 
๒๕๕๘ และสัดส่วนภาคบริการปรับตัวลดลงจากร้อยละ ๖๔.๗ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๖๐.๙ ในปี ๒๕๕๘ 
ในขณะที่สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๒๕.๔ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๓๐.๐ ในปี ๒๕๕๘  
การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างการผลิตท าให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานและทรัพยากรการผลิตจากภาคการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพต่ าไปสู่สาขาการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนก าลังแรงงานในภาคเกษตร
ปรับตัวลดลงจากร้อยละ ๖๔.๐ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๓๑.๘ ในปี ๒๕๕๘ ในขณะที่สัดส่วนแรงงาน 

ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๐.๓ และร้อยละ ๒๕.๗ เป็นร้อยละ ๑๖.๙ และร้อยละ 
๕๑.๓ ในปี ๒๕๕๘ ตามล าดับการเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตดังกล่าวเมื่อรวมกับการส่งเสริมการสะสมปัจจัยทุน
และการส่ังสมเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องท าให้ผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor 
Productivity) เพ่ิมข้ึนในระดับที่น่าพอใจ 

๓) ภาคการผลิตมีการส่ังสมองค์ความรู้และปรับเปล่ียนเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมเปล่ียนผ่านจากโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐม
ภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติในระยะแรกของการขยับฐานะจากประเทศรายได้ต่ ามาเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่ า (Lower Middle Income Country) เป็นโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) ในช่วงของการขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นกลาง (Middle 
Middle Income Country) รวมทั้งมีการส่ังสมเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนภายใต้
เครือข่ายการผลิตของบริษัทแม่ในต่างชาติและการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนทุนไทยในช่วงการขยับฐานะขึ้นเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการที่เริ่ม 

มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น รวมทั้งมีสัดส่วนของทุนไทย
และมีบทบาทในตลาดต่างประเทศมากขึ้นตามล าดับ เช่น การส ารวจขุดเจาะปิโตรเลียม การบริการด้าน 

ส่ือบันเทิงและภาพยนตร์ การค้าส่งค้าปลีก การก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ ท าให้การผลิตและบริการดังกล่าวมี
ความพร้อมส าหรับการพัฒนาต่อยอดเข้าสู่การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น
และเป็นของคนไทยมากขึ้นเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะต่อไป 

๔) ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของฐานการผลิตที่ มี 

ความแข็งแกร่งในระดับโลก โดยปี ๒๕๕๗ ซึ่งประเทศไทยมีส่วนแบ่งในมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการใน
ตลาดโลกร้อยละ ๑.๒ นั้น มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่ ๘ ของโลก และ
มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและบริการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับที่ ๑๓ และอันดับที่ ๕ ของโลก 
ตามล าดับ โดยในด้านสินค้าเกษตรไทยส่งออกข้าวสูงเป็นล าดับที ่๒ ของโลก และยางพาราเป็นล าดับที่ ๑ ของ
โลก ในด้านสินค้าอุตสาหกรรมประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๑ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ ๔ ของเอเชีย และอันดับที่ ๘ ของโลก รวมทั้งเป็นฐานการส่งออกสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับที่ ๑๑ ของโลก 

๕) อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น  
ในปี ๒๕๕๘ World Economic Forum (WEF) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็น
อันดับที่ ๓๒ จาก ๑๔๐ ประเทศ ในขณะที่ผลการส ารวจประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ 
(Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกได้จัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก 
ส าหรับผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย International Institute for 



๓๑ 

 

Management Development (IMD) มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ ๓๐ ในปี ๒๕๕๘ มาเป็นอันดับที่ ๒๘ 
ในปี ๒๕๕๙ จาก ๖๑ ประเทศ โดยในด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ IMD จัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๓  
ความเข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐานของเศรษฐกิจไทยดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับฐานะของประเทศให้สูงขึ้นและมีรายได้เพียงพอต่อการพัฒนาคนอย่างเต็มศักยภาพ แต่ในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๙ โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และการศึกษาอยู่ในอันดับ
ลดลง เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่ อมโยงที่เป็นระบบ 
ท าให้ต้นทุนยังสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารเพ่ือ
รองรับการเป็นเศรษฐกิจฐานดิจิทัลยังไม่กระจายอย่างเพียงพอและทั่วถึง ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับต่ า มีปัญหาขาดแคลนนักวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  

๖) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และในปี ๒๕๔๐ แต่การด าเนินมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาและการให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง ท าให้เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่
เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง
กัน โดยในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีสัดส่วนส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP หนี้สินต่างประเทศต่อ GDP ร้อยละ 
๔๔.๔ และร้อยละ ๓๘.๒ ตามล าดับ ซึ่งต่ าเป็นล าดับที่ ๙๒ (จาก ๑๗๓ ประเทศ) และล าดับที่ ๖๐  
(จากทั้งหมด ๑๑๑ ประเทศ) ของโลก ตามล าดับ ในขณะที่เงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ที่ ๑๕๖.๕ พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดยังอยู่ในระดับเกินดุลต่อเนื่องภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 
๒๕๔๐ และค่าเงินบาทมีเสถียรภาพและแข็งค่าขึ้น สะท้อนความเข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทย 

๒.๑.๒ ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ 
และในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตซึ่งจะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและมีแนวโน้มที่จะท าให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถยกระดับการพัฒนา
ออกจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญๆ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่เริ่มแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อน 

ที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทยประกอบด้วย 

๑) เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนมากขึ้น ในช่วง ๙ ปี 
ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ ๓.๑ ชะลอลงจากเฉล่ียร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ และต่ ากว่าระดับการขยายตัวที่จ าเป็นส าหรับ
การขับเคล่ือนให้เศรษฐกิจไทยสามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  

๒) การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรม โดยปริมาณการส่งออกรวมในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินที่ผ่านมาขยายตัวช้าลง
ตามล าดับจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) เป็นเฉล่ียร้อยละ ๕.๒ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๐ และร้อยละ ๒.๐ ในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฉบับที่  ๑๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) และเป็นการชะลอตัวและปรับตัวลดลงทั้งในด้านปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และรายรับจากการส่งออกบริการ แม้ว่าการลดลงของ  



๓๒ 

 

การส่งออกในช่วงดังกล่าวจะมีสาเหตุส าคัญมาจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๑–๒๕๕๒ การชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าส าคัญและผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในระยะต่อมาก็ตาม แต่ส่วนหนึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่ม
สินค้าที่ พ่ึงพิงแรงงานและทรัพยากรการผลิต รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓) การลงทุนซึ่งเป็นทั้งปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะส้ันและ
ปัจจัยในการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวชะลอตัวลงมาก ทั้งในด้านการลงทุน
ภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ซึ่งการลงทุนขั้นต้นโดยรวม 
(Total Gross Investment) ขยายตัวเพียงร้อยละ ๑.๙ ต่ ากว่าอัตราการเส่ือมสภาพของสินค้าทุน ซึ่งถือเป็น
ข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๓.๒ 
ในขณะที่การลงทุนภาครัฐหดตัวร้อยละ ๐.๘ อย่างไรก็ตาม การลงทุนรวมในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๑ เริ่มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นเป็นร้อยละ ๓.๐ โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุน
ภาครัฐในปี ๒๕๕๘ เป็นส าคัญ  

๔) เสถียรภาพเศรษฐกิจเร่ิมมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉล่ียร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๑ ในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบ
วินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ัน ซึ่งท าให้เริ่ม
เป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังส าหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป  

๒.๑.๓ จุดอ่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทย การขยายตัวในเกณฑ์ต่ าและมีความผันผวน 

มากขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๑ รวมทั้งแนวโน้ม 

การลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกและความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจตลอดช่วงระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงจุดอ่อนที่ส าคัญๆ ของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งทางด้าน
ปัญหาเชิงโครงสร้าง เง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้านการด าเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 

๑) อุปสงค์ในประเทศยังมีจ ากัดเม่ือเทียบกับขีดความสามารถในการผลิตท าให้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังต้องพึ่งพิงอุปสงค์ในตลาดโลก ซึ่งต้องอาศัยขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในการขับเคล่ือน ในขณะที่การขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยอาศัยอุปสงค์
ภายในประเทศในระยะต่อไปยังมีปัญหาอุปสรรคจากความแตกต่างทางด้านรายได้และก าลังซื้อของประชาชน
ในระบบเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถกระจายตัวอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังต้องอาศัยภาคการส่งออกในการสร้างฐาน
รายได้ของประชาชนในประเทศให้มีความแข็งแกร่งก่อนที่จะสามารถใช้อุปสงค์ในประเทศในการขับเคล่ือน  

การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง 
๒) มาตรการของภาครัฐในการเพ่ิมอุปสงค์ภายในประเทศ (Domestic Economy) 

ในช่วง ๙ ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังให้น้ าหนักความส าคัญกับมาตรการระยะส้ัน โดยเฉพาะการก่อหนี้สาธารณะ
เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านอุปสงค์ภาคเอกชนและการใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการลงทุน ซึ่งแม้บางมาตรการ 

จะจ าเป็นต่อการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย แต่ยังมีข้อจ ากัด  



๓๓ 

 

ในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาคการส่งออกและรายได้จาก 
ภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานรายได้หลักของประชาชนในระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวอย่าง
ต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก นอกจากนั้น การด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันบางมาตรการยังส่งผล
กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกและศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาว ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังคงผันผวนตามขีดความสามารถในการก่อหนี้ ของภาครัฐและเอกชน
เพ่ือการใช้จ่ายตามมาตรการระยะส้ัน 

๓) การขาดการลงทุนที่จ า เ ป็นและเพียงพอต่อการยกระดับศักยภาพ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ให้สามารถหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ในระยะเวลาอันเหมาะสม  
โดยด้านการลงทุนของภาครัฐชะลอตัวลงอย่างมีนัยส าคัญและเข้าสู่ภาวะหดตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
และขยายตัวในเกณฑ์ต่ าในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยขาดการลงทุน 

ที่เพียงพอทั้งการลงทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับระบบ
เศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และการลงทุนเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจส าหรับ 

การสร้างฐานการผลิตที่จ าเป็นต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง 
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขัน และการลดลงของ  

แรงขับเคล่ือนจากการลงทุนของภาครัฐ 

๔) แรงขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากปัจจัยแรงงานลดลง เนื่องจาก 
(๑) การชะลอตัวของก าลังแรงงาน ในขณะที่การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  
(๒) การเคล่ือนย้ายปัจจัยแรงงานจากภาคเกษตรซึ่งมีผลิตภาพการผลิตและรายได้ต่อหัวต่ าไปสู่ภาคการผลิตที่
มีผลิตภาพการผลิตและรายได้ต่อหัวสูงกว่าช้าลงตามล าดับ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการเพ่ิมผลิตภาพ 

การผลิตของแรงงาน (๓) การขาดการใช้เทคโนโลยีและสินค้าทุนที่เหมาะสมส าหรับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ของแรงงาน (๔) ความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการของตลาดแรงงานและการผลิตแรงงาน (๕) การขาด
การรวมกลุ่มในการผลิตภาคเกษตรเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดท าให้มีการท างานต่ า
ระดับอยู่ในเกณฑสู์ง และ (๖) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้า การลดลงของแรงขับเคล่ือนจาก
ปัจจัยแรงงานทั้งในด้านขนาดของก าลังแรงงานและผลิตภาพการผลิตของแรงงานท าให้ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยลดลงทั้งในส่วนการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นและการผลิตสินค้าในส่วนที่เป็นกึ่ งทุน
เข้มข้น 

๕) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) 
ยังไม่เพียงพอต่อการขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่ง
ต้องอาศัยการผลิตที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของ TFP 
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่ยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศ 

ที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
ในช่วงก่อนหน้า ความล่าช้าในการเพ่ิมขึ้นของ TFP ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยยังจ าเป็นจะต้องพัฒนาผลิตภาพ
การผลิตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการใช้ปัจจัยอ่ืนในการเร่งรัดการขยายตัวในช่วงเปล่ียนผ่าน  

๖) ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิต  ทั้งในด้าน (๑) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าการผลิตให้กับภาคเกษตรกรรมเพ่ือให้ผลิตภาพการผลิตและรายได้ต่อหัว
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนซึ่งท าให้การผลิตในภาคเกษตรซึ่งแม้จะเป็นฐานรายได้ที่ส าคัญของประเทศแต่
ยังประสบกับปัญหาที่ส าคัญๆ ทั้งในด้านผลผลิตต่อไร่ที่ยังอยู่ในระดับต่ า ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาทางด้านแหล่งน้ า 



๓๔ 

 

ความล่าช้าในการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตและการบริหารจัดการ ซึ่งจะเห็นได้จากผลผลิตข้าวต่อไร่ซึ่งอยู่
ที่ ประมาณ ๔๕๙ กก.ต่อไร่ ต่ ากว่าผลผลิตต่อไร่ของเวียดนาม เมียนมา และลาวซึ่งมีผลผลิต ๘๓๖ กก.ต่อไร่ 
๖๕๔ กก.ต่อไร่ และ ๕๗๖ กก.ต่อไร่ตามล าดับ รวมทั้งสินค้าเกษตรที่ยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย  
(๒) การปรับเปล่ียนการผลิตภาคเกษตรที่มีมูลค่าต่ าและมีแนวโน้มสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่
การผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นและไปสู่การผลิตในสาขาอ่ืนๆ (๓) การพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบันไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตซึ่งมีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (๔) การพัฒนายกระดับ 

ขีดความสามารถของ SMEs ในการพัฒนาตนเองจากการผลิตชิ้นส่วนขึ้นเป็นผู้ผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายที่มีแบรนด์
และช่องทางทางการตลาดเป็นของตนเองมากขึ้น รวมทั้งการเพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ
ชาวไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบัน เช่น  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (๕) การสร้างฐานการผลิตภาคบริการที่จะเป็นฐานรายได้ใน
อนาคต เช่น บริการขนส่งและโลจิสติกส์ การเป็นที่ตั้งของส านักงานภูมิภาค บริการทางการศึกษานานาชาติ 
บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริการดิจิทัล ธุรกิจบริการทางด้านการค้า และบริการทางการเงิน 

๗) ภาคการเงินและการคลังยังไม่สามารถสนับสนุนการด าเนินยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการสร้างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลด
ความเหล่ือมล้ า และการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การเพ่ิมขึ้นของหนี้สาธารณะท าให้ภาระผูกพันทาง 

การคลังในอนาคตยังอยู่ในระดับสูงในขณะที่แรงกดดันทางด้านการคลังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตาม (๑) แนวโน้มการ
เพ่ิมขึ้นของรายจ่ายทางการคลังเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะปานกลาง (๒) การขาดสภาพคล่อง
ของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง ในขณะที่ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในภาคการเงินยังอยู่ในระดับต่ า ซึ่งจะเห็นได้
จาก (๑) ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาภาคการเงินของไทยที่จัดท าโดย WEF ซึ่งยัง
อยู่ในระดับต่ ากว่ามาเลเซียและสิงคโปร์ ทั้งทางด้านความพร้อมของการบริการทางการเงิน และความสามารถ
และความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน (๒) รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ และส านักงานเศรษฐกิจการคลังที่พบว่าสัดส่วนของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินยังเพ่ิมข้ึน
จากร้อยละ ๓.๕๐ ในปี ๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๔.๒๒ ในปี ๒๕๕๖ ในขณะที่ความรู้ทางการเงินของประชาชนอยู่
ในระดับต่ ากว่าค่าเฉล่ียของโลก (๓) แม้ธนาคารพาณิชย์มีผลประกอบการและขีดความสามารถการท าก าไรใน
เกณฑ์ดีแต่สัดส่วนค่าใช้จ่ายการด าเนินงานต่อสินทรัพย์เฉล่ียสูง ค่าธรรมเนียมในการให้บริการโอนเงินและ
ช าระเงินอยู่ในเกณฑ์สูง ปริมาณการใช้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์และจ านวนเครื่องรับบัตรยังอยู่ในระดับ
ต่ ากว่ามาเลเซียและสิงค์โปร์ (๔) การแข่งขันจากธนาคารต่างชาติยังอยู่ในระดับต่ า และการแข่งขันในระบบ
ธนาคารยังกระจุกตัวในการให้บริการธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่การให้บริการแก่ธุรกิจกลุ่ม SMEs ยังไม่ทั่วถึง
หรือมีค่าใช้บริการสูง (๕) การพัฒนาบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FinTech) จะ
ท าให้ต้นทุนในการให้บริการทางการเงินต่ าลงกว่าการบริการในรูปแบบเดิม รวมถึงการเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้น
ของเงินตราเสมือนจริง (Virtual Currency) จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางการเงินเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจะสร้าง
แรงกดดันต่อภาคการเงินทั้งทางด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงิน 
รวมถึงความท้าทายในการด าเนินนโยบายการเงิน การบริหารจัดการค่าเงิน ตลอดจนการก ากับดูแลเพ่ือรองรับ
ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น (๖) สถาบันการเงินเฉพาะกิจบางแห่งยังไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างใน 

การให้บริการทางการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่ม
ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) และผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ยังไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทั้งในเรื่องธรรมาภิบาลและการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 



๓๕ 

 

รวมทั้งระบบตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินโครงการนโยบายภาครัฐที่ไม่เข้มงวดเพียงพอ อาจก่อให้เกิด
ความเส่ียงต่อเสถียรภาพทางการคลัง 

๘) การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคยังมีข้อจ ากัดที่ส าคัญๆ หลายประการ 
ประกอบด้วย (๑) การประสานระหว่างนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง กับนโยบายการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ 

ที่แท้จริง รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ขับเคล่ือนโครงการการพัฒนาที่ส าคัญๆ (๒) การให้ความส าคัญกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ระยะ
ส้ันมากกว่ามาตรการเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจระยะยาว รวมทั้งการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันที่เป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ภาครัฐ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดูแลให้มีกรอบเม็ดเงินงบประมาณที่เพียงพอส าหรับการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจระยะส้ันเพ่ือลดความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายเพ่ือ
การเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (๔) การด าเนินโครงการพัฒนาที่ส าคัญๆ ของภาครัฐมี
ความล่าช้าและมีอุปสรรคในการด าเนินการมากขึ้น (๕) การพัฒนาเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติขาดเป้าหมายที่ชัดเจนท าให้ขาดการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการบูรณาการโครงการและ
แผนงาน/โครงการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

๒.๑.๔ ปัจจัยคุกคาม/ความเส่ียงต่อความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในช่วงแผน 

พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 

๑) การปรับตัวเข้า สู่โครงสร้างประชากรผู้ สูงอายุ  ซึ่ งจะเป็นอุปสรรคต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย (๑) การเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรจะท าให้ขนาดของก าลังแรงงานเริ่มลดลงเฉล่ียร้อยละ ๐.๔ และร้อยละ ๐.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๑๒ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๓ ตามล าดับ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงให้ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ลดลงประมาณร้อยละ ๐.๑๕ และร้อยละ ๐.๒๕ ตามล าดับ หากประสิทธิภาพการผลิตของก าลังแรงงานไม่
สามารถเพ่ิมขึ้นอย่างเพียงพอที่จะสามารถชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน ซึ่ง
เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างจากในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๕–๑๐ ซึ่งการขยายตัวของขนาดก าลังแรงงานมีส่วน
ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉล่ียร้อยละ ๐.๗๔, ๐.๘๖, ๐.๓๗, ๐.๒๖, ๐.๗๑ และ ๐.๔๙ 
ตามล าดับ (๒) จ านวนประชากรที่ขยายตัวช้าลงในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และชะลอ
ลงเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จะท าให้อุปสงค์ในประเทศขยายตัวช้าลง และท าให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจจ าเป็นต้องพ่ึงพิงอุปสงค์จากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่รายได้ต่อหัวไม่สามารถ
เพ่ิมขึ้นเพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของจ านวนประชากร (๓) การเพ่ิมข้ึนของประชากรผู้สูงอายุและการลดลง
ของสัดส่วนก าลังคนวัยแรงงานมีแนวโน้มที่จะท าให้ขีดความสามารถในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับการพัฒนาประเทศลดลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
ที่จะท าให้ภาระทางการคลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่ขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐลดลง 

๒) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและมีข้อจ ากัด 

ในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมยังมีแนวโน้มที่
จะยังอยู่ในระดับต่ า ในขณะที่ความผันผวนของตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงที่จะผัน
ผวนตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๓) การแข่งขันในตลาดการค้าโลกยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์สูงและสร้าง 

แรงกดดันต่อการส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจาก (๑) เศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มขยายตัว 

ในเกณฑ์ต่ ากว่าในช่วงปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ ในขณะที่ขีดความสามารถในการผลิตของประเทศต่างๆ ยังคง
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (๒) ความพยายามของประเทศต่างๆ ในการรักษาส่วนแบ่งในตลาดโลกเพ่ือรักษาอัตรา



๓๖ 

 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ท าให้หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะน ามาตรการต่างๆ 
มาใช้ประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบทางการค้ามากขึ้นทั้งมาตรการในระดับมหภาคและจุลภาค  

๔) การเปล่ียนแปลงของภูมิทัศน์ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้าน 
(๑) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมขั้นต้นใน
ประเทศ CLMV ซึ่งประเทศไทยจะสูญเสียความได้เปรียบด้านความอุดมสมบูรณ์ของปัจจัยการผลิตและ 

การลดลงของสิทธิพิเศษทางการค้า ความเสียเปรียบด้านมาตรฐานส่ิงแวดล้อม (๒) การขยายก าลังการผลิต
สินค้าเกษตรของจีนในประเทศเพ่ือนบ้านโดยใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่ท่ามกลางผลิตภาพ 

การผลิตสาขาเกษตรในประเทศที่ยังอยู่ในระดับต่ า (๓) การผลิตในกลุ่มท่ีเป็นสินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น  
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศเวียดนามซึ่งยังมีความได้เปรียบด้านปัจจัยแรงงาน การใช้
นโยบายอัตราแลกเปล่ียนในการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
และต้นทุนการผลิต (๔) แนวโน้มการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นทาง
ของเงินทุนและเทคโนโลยีของฐานการผลิตในบางกลุ่มสินค้าให้กับประเทศคู่แข่งซึ่งไม่มีฐานการผลิตในประเทศ
ไทยแต่มีฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV 

๒.๑.๕ ปัจจัยสนับสนุนและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ แม้ว่าจุดอ่อนและปัจจัยคุกคาม
ในช่วงแผนฯ ๑๒ มีแนวโน้มที่จะเป็นข้อจ ากัดและท าให้เศรษฐกิจไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ขยายตัวต่ ากว่า
ศักยภาพและต่ ากว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จ าเป็นต่อการยกระดับการพัฒนาให้หลุดพ้นจากการเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางในระยะ ๑๕ ปีข้างหน้าก็ตาม แต่เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสที่จะได้รับการเร่งรัดพัฒนา
เพ่ือให้สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน ๑๕ ปีข้างหน้า โดยมีปัจจัย
สนับสนุนและโอกาสในการพัฒนาที่ส าคัญๆ ประกอบด้วย 

๑) ภาคการผลิตของไทยได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานและมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการพัฒนาต่อยอด เข้าสู่การผลิตและการบริการฐานความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและยกระดับการพัฒนาประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก (๑) ความเข้มแข็งที่มีอยู่เดิม
ทั้งในด้านความหลากหลายของฐานการผลิต เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และการส่ังสม
เทคโนโลยีการผลิตมาอย่างยาวนานจนมีความพร้อมส าหรับพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตและบริการที่ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น (๒) ประเทศไทยในสายตานักลงทุนต่างประเทศยังมีความได้เปรียบ
ในการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นแม้ว่าขีดความสามารถการแข่งขันใน  

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและการผลิตในกลุ่มกึ่งสินค้าทุนจะลดลงก็ตาม และ (๓) ความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ และทางกายภาพ ซึ่งยังเป็นจุดเด่นของเศรษฐกิจไทยและเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับที่สูงข้ึน 

๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญหลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (๑) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศซึ่งท าให้ภาคการผลิตของคนไทยที่เป็นอุตสาหกรรมและบริการใน ปัจจุบัน
สามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นก่อนที่จะสามารถยกระดับเข้าสู่การผลิตและ
บริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต รวมทั้งโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถ
สร้างแบรนด์ของตนเองทั้งการผลิตขั้นปฐมที่ผู้ประกอบการไทยยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดและ
การผลิตขั้นที่สองซึ่งผู้ประกอบการไทยเริ่มมีความเชี่ยวชาญในการผลิตมากขึ้น (๒) โอกาสในการใช้ปัจจัย 

การผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมขั้นปฐมในการเพ่ิมขีดความสามารถใน  



๓๗ 

 

การแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนจากการผลิตสินค้าเกษตร
ไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร การใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านในการผลิตสินค้าแรงงานและวัตถุดิบ
เข้มข้น (๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์  

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป เพื่อเร่งรัดการสะสมทุน เทคโนโลยีการผลิต และองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้
สามารถหลุดพ้นการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง รวมทั้งการสร้างความเชื่อมโยงกับการผลิตและบริการ 

ในปัจจุบันซึ่งคนไทยเริ่มมคีวามเชี่ยวชาญและมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของมากข้ึน 

๓) ในระยะยาวยังมีการเปล่ียนแปลงที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย (๑) แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศที่จะขยายตัวเร่งขึ้นหลังจากการปรับ
สมดุลของเศรษฐกิจโลกส้ินสุดลง (๒) การเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลาง ความเป็นเมืองและอ านาจทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียภายใต้แนวโน้มการเจริญเติบโตของโลกแบบหลายศูนย์กลาง (๓) ข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากรที่จะท าให้ความต้องการด้านอาหารและพลังงานมากขึ้น และ (๔) การเพ่ิมขึ้นของความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจและการเข้าถึงเทคโนโลยี  

๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ าและการบริหาร
จัดการงานวิจัยขาดการบูรณาการให้มีเอกภาพต้ังแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยวิจัย
หลัก ท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ ไม่ชัดเจน  
มีความซ้ าซ้อน และยังมีข้อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศเป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกตลอดจนมีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ าโดยภาคการผลิตที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ อาทิ เกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขาดแคลนนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต
และผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย ภาคเอกชนไม่เข้ามาลงทุนในขั้นการแปลงงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งมีความเส่ียง
และต้องใช้เงินลงทุนสูงซึ่งสะท้อนจากดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย 
และนวัตกรรม โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

๒.๒.๑ ประสิทธิภาพของการเปล่ียนแปลงทรัพยากรด้านนวัตกรรมให้เป็นผลผลิตด้าน
นวัตกรรมของประเทศ ซึ่งสะท้อนจากดัชนีชี้วัด Global Innovation Index (GII) ท าโดย Cornell 
University ร่วมกับ Institut Européend’Administration des Affaires (INSEAD) และ World 
Intellectual Property Organization (WIPO) พบว่า ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีความสามารถด้าน
นวัตกรรมในภาพรวมอยู่ที่อันดับ ๕๕ จากทั้งหมด ๑๔๑ ประเทศ ขณะที่สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลี จีน 
และมาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ ๕  ๗  ๑๔  ๒๙ และ ๓๒ ตามล าดับ โดยดัชนีด้านสถาบันเป็นปัจจัยที่ประเทศ
ไทยมีความอ่อนแอมากที่สุด (อันดับที่ ๙๒) เนื่องมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมาย และปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองที่ยังไม่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเท่าท่ีควร  



๓๘ 

 

๒.๒.๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ 
International Institute for Management Development (IMD) พบว่า  

๑) ณ ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
อยู่ในอันดับที่ ๔๗ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ ๔๒ จาก ๖๑ ประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับที่ต่ าและเป็นจุดอ่อนส าคัญมาเป็นเวลานาน ซึ่งถ้าประเทศไทยไม่สามารถน างานวิจัยและพัฒนามาเพ่ิม
มูลค่าให้กับสินค้าและบริการ อันดับความสามารถในการแข่งขันรวมของประเทศจะลดต่ าลงในระยะยาว  
และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต  

๒) ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ของประเทศไทยในปี ๒๕๕๖ อยู่ที่
ร้อยละ ๐.๔๗ และปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๐.๔๘ และในจ านวนนี้เป็นการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๔๖ และจากภาคเอกชนร้อยละ ๕๔  ซึ่งดีขึ้นกว่าในช่วง ๑๕ ปี (๒๕๔๓-

๒๕๕๗) ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ร้อยละ ๐.๒๗ ต่อ GDP อย่างไรก็ดี ประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๑๕  ๓.๔๗  ๒.๘๑ และ ๒.๑๘ 
ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๖  ตามล าดับ และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของภาคเอกชนมากกว่าร้อยละ ๖๐ 

๓) ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคง
เป็นจุดอ่อน โดยบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน และเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๒.๙ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คนใน 

ปี ๒๕๕๗ ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๖๐-๘๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน (ประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ ๖๘ และ ๗๗ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ตามล าดับ)  ส่งผลให้ประเทศไทย
เสียโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลายด้าน 

๔) จ านวนค าขอรับสิทธิ บัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และจ านวนสิทธิ บัตร 

การประดิษฐ์ที่ได้รับอนุมัติมีจ านวนน้อย และส่วนใหญ่เป็นการย่ืนจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ ในปี ๒๕๕๗  
มีการย่ืนขอสิทธิบัตรในประเทศไทยรวม ๑๒,๐๐๗ รายการ ได้รับการจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน ๓,๗๖๓ รายการ 
โดย ๑,๕๒๒ รายการ หรือร้อยละ ๔๐.๔ เป็นของคนไทย (เป็นสิทธิบัตรด้านการออกแบบ ๑,๔๕๕ รายการ 
และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ๖๗ รายการ) และ ๒ ,๒๔๑ รายการ หรือร้อยละ ๕๙.๖ เป็นของชาวต่างชาติ  
ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจใหม่ อาทิ จีน มีค าขอรับสิทธิบัตรเฉพาะของคนในประเทศ 
๗๓๔,๐๘๑ รายการ สหรัฐอเมริกา ๕๐๑,๑๒๘ รายการ ญี่ปุ่น ๔๗๓,๓๑๗ รายการ และเกาหลี ๒๒๓,๕๑๗ 
รายการ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ แล้ว ประเทศไทยมีตัวเลขค าขอรับสิทธิบัตรของคนไทย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการประดิษฐ์ ในระดับที่ต้องการการพัฒนาเพ่ิมอีกมาก นอกจากนี้ ยังประสบปัญหา  

การจดทะเบียนล่าช้า ท าให้เสียโอกาสที่จะเพ่ิมปริมาณงานวิจัยที่สามารถน าเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งต้องมีการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
และพัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึง
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

๕) ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งถือเป็น 

ดัชนีชี้วัดระดับความแข็งแกร่งในการท าวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก โดยมีผลงาน
ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศในปี ๒๕๕๗ ทั้งส้ิน ๖,๙๗๔ บทความ 
น าไปใช้อ้างอิงทั้งส้ิน ๐.๗๘ ครั้งต่อบทความ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๑ ที่ได้รับการอ้างอิง ๐.๖๕ ครั้งต่อบทความ  



๓๙ 

 

และมีปริมาณการตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการของ
ต่างประเทศ จ านวน ๖,๓๓๓ รายการ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ ๐.๕ สาขาที่มีความเข้มแข็งด้านผลงาน
ตีพิมพ์มากที่สุด คือ สาขาเคมี มีบทความตีพิมพ์ทั้งส้ิน ๖๘๘ บทความ  ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ อาทิ สิงคโปร์มีปริมาณการตี พิมพ์บทความทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
วารสารวิชาการต่างประเทศ ๑๐,๘๑๔ บทความ เกาหลีใต้ ๕๑,๒๒๑ บทความ ญี่ปุ่น ๗๓,๔๔๒ บทความ และ
มาเลเซีย ๙,๘๓๑ บทความ เห็นได้ว่าจ านวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
ยังคงต้องพัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิดศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยไทย พร้อมทั้ง
สามารถเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่น่าเชื่อถือ สามารถน าไปอ้างอิงและพัฒนาต่อยอดได้ 

ในปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยเผชิญความจ าเป็นที่จะต้องมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นหลัก แต่ความสามารถและศักยภาพ
ทางด้านดังกล่าวของไทยยังขาดความพร้อมส าหรับการพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระดับที่สูงขึ้นเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะต่อไป โดยจะเห็นได้
จากการลงทุนวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนต่อ GDP ยังน้อยกว่าประเทศที่สามารถเปล่ียนผ่านประเทศสู่ประเทศ
รายได้สูง อาทิ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ถึง ๖ - ๑๐ เท่า ซึ่งในจ านวนนั้นเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยังให้
ความส าคัญน้อยมากกับการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม นอกจากนี้ บุคลากรวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนของต่างประเทศก็มีจ านวนสูงมากกว่าประเทศไทย 
๗ - ๑๑ เท่า  

ดังนั้น ถ้าประเทศไทยจะด าเนินการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบเดิม 
จะท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีโลก ซึ่งจะท าให้ประเทศไทย  

ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงได้ตามเป้าหมายในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

๒.๓ สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย 

๒.๓.๑ โครงสร้างประชากรไทยเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เม่ือส้ินสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเร่ิมลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ปี ๒๕๕๙ มีประชากรไทยทั้งหมด 
๖๕.๓ ล้านคน โดยมีสัดส่วนวัยเด็กร้อยละ ๑๗.๘๒  วัยแรงงานร้อยละ ๖๕.๖๗ และวัยสูงอายุร้อยละ ๑๖.๙๐ 
ขณะที่อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยในปี ๒๕๖๐ อยู่ที่ ๑.๕๙ ซึ่งต่ ากว่าระดับทดแทน โดยคาดว่าจะมี
แนวโน้มลดลงตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ – ๑๕  (พ.ศ. ๒๕๖๐  – ๒๕๗๙) เหลือเพียง ๑.๓๕  ในปี ๒๕๗๙ 

หากไม่มีการด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมอัตราการเกิดของประชากร  จะส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทย
เปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุ 

จะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๗.๑ เป็น ๑๙.๘ ขณะที่สัดส่วนวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงจากร้อยละ ๑๗.๕ และ 
๖๕.๓ เหลือร้อยละ ๑๖.๖ และ ๖๔.๑ ตามล าดับในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ การลดลงของจ านวนวัยแรงงาน
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดย
ขนาดของก าลังแรงงานที่เริ่มลดลงเฉล่ียร้อยละ ๐.๔ และร้อยละ ๐.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  ตามล าดับ จะส่งผลต่อศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงประมาณร้อยละ ๐.๑๕ 

และร้อยละ ๐.๒๕ ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ วัยแรงงานยังเป็นกลุ่มวัยเดียวที่มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย  
ดังนั้น การลดลงของจ านวนวัยแรงงานจึงส่งผลต่อรายได้ของภาครัฐที่จะน ามาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศและ



๔๐ 

 

การจัดสวัสดิการต่างๆ  ขณะเดียวกันกลุ่มวัยแรงงานที่จะมีสัดส่วนมากที่สุดเฉล่ียร้อยละ ๓๒.๕ ของวัยแรงงาน
ทั้งหมดในอีก ๕ ปีข้างหน้าจะเป็นกลุ่มประชากรที่เกิดในช่วงปี ๒๕๒๕–๒๕๔๘ (Generation Y) ซึ่งจะมี
ความส าคัญอย่างมากทั้งในการท างานและการผลิตประชากรรุ่นถัดไป โดยกลุ่มวัยนี้ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถท าหลายส่ิงได้ในเวลาเดียวกัน คุ้นเคยกับเทคโนโลยี แต่คนกลุ่มนี้ไม่ชอบสภาพความเป็นอยู่และ 

การท างานที่มีกรอบระเบียบมากเกินไป มีการเปล่ียนงานบ่อย จึงสนใจประกอบอาชีพอิสระ มีการใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง การออมต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นก่อนหน้า อีกทั้งมีแนวโน้มแต่งงานช้าและชะลอการมีบุตร 
ดังนั้น ทัศนคตแิละแนวคิดของคนกลุ่มนี้จึงมีผลต่อทิศทางการพัฒนาและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ 

๒.๓.๒ คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา โดยแต่ละกลุ่มวัยยังมีปัญหาส าคัญที่จะส่งผล
ต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปัญญาตั้งแต่ 
วัยเด็ก การขาดทักษะความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศ ปัญหาด้านสุขภาพใน 

วัยผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ 

กลุ่มเด็กปฐมวัย (๐–๕ปี) ยังมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยจากประชากรที่มีบุตรลดลง
ส่งผลให้จ านวนเด็กปฐมวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ากว่าร้อยละ ๒๗.๕ โดย
พัฒนาการที่ล่าช้าสุดคือพัฒนาการด้านภาษา  สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่มีความรู้และเวลาในการ
เล้ียงดู โดยที่ช่วงวัย ๐-๓ ปี สมองจะมีพัฒนาการสูงสุด และส่งผลต่อระดับสติปัญญา บุคลิกภาพ และ 

ความฉลาดทางอารมณ์  ซึ่งการเล้ียงลูกด้วยนมแม่จะเสริมสร้างการพัฒนาของสมองได้ร้อยละ ๒๐–๓๐  แต่มี
แม่ที่เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน เพียงร้อยละ ๒๗.๖  ขณะที่เด็กช่วงอายุ ๓-๕ ปีที่ต้องเริ่มพัฒนา
ทักษะการอยู่ในสังคม พบว่า กว่าร้อย ๗๖.๓ จะอยู่ในสถานศึกษาเด็กปฐมวัยที่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ
มาตรฐาน โดยปัจจุบันมีมาตรฐานที่หลากหลายทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและครูที่จะ
มีผลต่อพัฒนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงของเด็กปฐมวัย  

กลุ่มเด็กวัยเรียนมีปัญหาด้านความสามารถทางเชาว์ปัญญา ( IQ) และ 

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ส่วนวัยรุ่นมีปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  โดยปี ๒๕๕๗ เด็กวัยเรียนมี 
IQ เฉล่ียที่ ๙๓.๑ ซึ่งต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ=๑๐๐) ขณะที่ EQ ปี ๒๕๕๔ มีคะแนนเฉล่ีย ๔๕.๑๒ 
ซ่ึงต่ ากวา่ระดับปกติท่ี ๕๐-๑๐๐ คะแนนเนื่องจากปัญหาภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม การดูแลของครอบครัว ส่งผลต่อพฤติกรรมและทักษะการใช้ชีวิตที่ส่งผ่านไปสู่ช่วงวัยรุ่น โดยเฉพาะ
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่มีความรู้ในเรื่องการคุมก าเนิด โดยมีการคลอดจากวัยรุ่นหญิงอายุ
ระหว่าง ๑๕–๑๙ ปี คิดเป็นอัตรา ๔๗.๙ รายต่อประชากรวัยเดียวกันหนึ่งพันคน ในปี ๒๕๕๗ และยังพบว่า 
ร้อยละ ๑๒.๘ คลอดลูกมากกว่าหนึ่งคนหรือท้องซ้ าในขณะที่ยังอายุไม่ถึง ๒๐ ปี ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวจะ
น าไปสู่แนวโน้มของการกลายเป็นแม่เล้ียงเดี่ยว การแต่งงานใหม่ขณะที่อายุยังน้อย ไม่มีความรู้และความพร้อม
ในการดูแลเด็ก  

กลุ่มวัยแรงงานมีปัญหาผลิตภาพแรงงานต่ า โดยในช่วงป ี ๒๕๔๔–๒๕๕๗  
ผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๙ ต่อปี ต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ มาเลเซีย ๑ เท่าตัว สิงคโปร์  
๕ เท่าตัว โดยมีสาเหตุส าคัญจากทักษะและสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
(Mismatching) กล่าวคือโครงสร้างของภาคการผลิตและบริการที ่ยังพึ่งพาแรงงานทักษะต่ าในเกือบทุก
อุตสาหกรรม แต่ไม่สอดคล้องกับแรงงานที่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น อีกทั้ง ปัจจุบันมีแรงงานระดับอุดมศึกษาที่มี



๔๑ 

 

สัดส่วนการว่างงานสูงถึงร้อยละ ๖๐ ของผู้ว่างงานทั้งหมด  ขณะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มี
การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีมากถึงร้อยละ ๖๔ ของความต้องการแรงงานทั้งหมด นอกจากนี้ 
แรงงานมีทักษะและความรู้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยผลการส ารวจความต้องการ
แรงงานของผู้ประกอบการในปี ๒๕๕๘ พบว่า แรงงานไทยทั้งที่เป็นแรงงานฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือยังมีทักษะ
ต่ ากว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการทั้งทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และ
การค านวณ ทักษะการส่ือสารการบริหารจัดการ และความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 

กลุ่มผู้สูงอายุมีปัญหาทางสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวมากขึ้น ในปี ๒๕๕๙ 
ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๗๐ ปีขึ้นไปมีจ านวนทั้งส้ิน ๔.๖ ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๒.๙ ของประชากร
ผู้สูงอายุทั้งหมด และคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น ๕.๖ ล้านคนในปี ๒๕๖๔ ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น 

วัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยผู้สูงอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป จะมีสภาวะติดเตียงเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
๒.๖ จากช่วงอายุ ๖๐-๖๔ ปี ที่มีเพียงร้อยละ ๐.๙  ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้  
มีการคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจะเพ่ิมจาก ๖๓,๕๖๕.๑๓ ล้านบาทในปี ๒๕๕๓ เป็น 
๒๒๘,๔๘๒.๒๑ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามล าพังคนเดียวมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
๓.๖ ในปี ๒๕๓๗ เป็นร้อยละ ๘.๗ ของผู้สูงอายุทั้งหมด ในปี ๒๕๕๗ โดยส่วนใหญ่มักมีปัญหาด้านสุขภาพทั้ง
ทางจิตและทางกาย รวมทั้งขาดผู้ดูแล ส าหรับผู้สูงอายุวัยต้นอายุ ๖๐-๖๙ ปีที่มีสถานะทางสุขภาพดีมีกว่าร้อยละ 
๕๙.๙ ซ่ึงเป็นช่วงวัยที่ยังสามารถท างานได้ แตสั่ดส่วนของการท างานยังไม่สูงมากนัก โดยปี ๒๕๕๗ ผู้สูงอายุวัย 
๖๐-๖๔ ปี มีงานท าร้อยละ ๕๙.๒ และกลุ่มวัย ๖๕-๖๙ ปี ร้อยละ ๔๕.๖ ของประชากรในวัยเดียวกัน ย่ิงจะ
ส่งผลต่อรายได้และเงินออมเมื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุวัยปลาย นอกจากนี้ ระบบบริการสาธารณะยังไม่ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้สูงอายุ สะท้อนได้จากผู้สูงอายุเพียงร้อยละ ๗.๒ ที่พึงพอใจในบริการสาธารณะทุกระบบ 
และสถานที่สาธารณะส่วนใหญ่ไม่มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางลาด บันไดมีราว
จับ ห้องสุขาท่ีใช้งานได ้ 

๒.๓.๓ ครอบครัวพ่อแม่เล้ียงเด่ียวและครอบครัวข้ามรุ่นมีความเปราะบางสูงส่งผลต่อ
การเล้ียงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผล
ให้ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๒.๗ คน ในปี ๒๕๕๗ และมีรูปแบบ 

ที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ ครอบครัวที่มีเฉพาะคู่สามีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ครอบครัวเล้ียงเดี่ยว ครอบครัว  

เพศเดียวกัน ครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัวอยู่คนเดียว ซึ่งครอบครัวเล้ียงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นถือเป็น
ครอบครัวที่มีความเปราะบางมากกว่าครอบครัวประเภทอ่ืน โดยในปี ๒๕๕๖ มีครอบครัวเล้ียงเดี่ยว ๑.๔  
ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ ของครัวเรือนทั้งหมด และส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยวที่มักมี
ปัญหายากจนและความล าบากในการจัดหาที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังต้องรับมือกับทัศนคติในเชิงลบและการตีตรา
ทางสังคม โดยเฉพาะแม่เล้ียงเดี่ยวที่มีอายุน้อย ขณะที่ครอบครัวข้ามรุ่นมีจ านวนมากกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน
หรือคิดเป็นร้อยละ ๒ ของครัวเรือนทั้งหมด และมีเด็กจ านวนมากถึง ๑.๒๔ ล้านคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัว
ข้ามรุ่น และหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นหญิงสูงอายุ และ ๑ ใน ๕ ของผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่นมีรายได้
ต่ ากว่าเส้นความยากจน ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและการศึกษาต่อของเด็ก ทั้งนี้ พบว่าเด็กที่ได้รับการดูแล
โดยปู่ย่าตายายที่สูงอายุมีผลการเรียนที่ด้อยกว่าเด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่  

๒.๓.๔ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ  ๑๕-๕๙ ปี 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๙.๓ ปี ในปี ๒๕๕๘ แต่เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๘ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และ 

ผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน  เนื่องจาก



๔๒ 

 

ข้อจ ากัดที่ส าคัญของการศึกษาไทยทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจ าท าให้
ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึง
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ขณะที่ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพในสัดส่วนที่น้อย  
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีสัดส่วนนักเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญเท่ากับ ๓๖ : ๖๔  ส่วนระดับอุดมศึกษา 
พบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่ค านึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมาบางส่วนยังมีปัญหา
คุณภาพ ทั้งนี้ จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ปี ๒๕๕๙ ด้านคุณภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอยู่ในล าดับที่ ๔๗ จาก ๖๑ ประเทศ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้การศึกษาไทยทุกระดับยังมี
ปัญหาเชิงคุณภาพที่ต้องเร่งแก้ไข ขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ โดยการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนไทยแม้ว่าจะเพ่ิมสูงขึ้นเป็น ๒๖ ล้านคน แต่เป็นการใช้เพ่ือการอ่านหาความรู้เพียงร้อยละ 
๓๑.๗ ส่วนอัตราการอ่านหนังสือ พบว่าอยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๘ โดยอ่านเฉล่ียเพียงวันละ ๓๗ นาที นอกจากนี้แหล่ง
เรียนรู้ส่วนใหญ่ยังไม่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นเพียงแต่แหล่งให้ความรู้ เช่น พิพิธภัณฑ 

สถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อ าเภอ อุทยาน/ศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการส่ือสารอย่างรวดเร็วที่จะน าสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัล  

มากขึ้น เป็นความท้าทายต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ต้องปรับให้อยู่บน
ฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเอ้ือต่อคนทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึงส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ไม่จ ากัดเวลา และสถานที ่

๒.๓.๕ คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต  
คนไทยมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส าคัญใน ๕ โรคเพ่ิมขึ้น ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือด
สมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง โดยช่วงปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๗ มีอัตราเพ่ิมเฉล่ียกว่าร้อยละ ๑๒ สาเหตุส าคัญ
มาจากการมีพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การสูบบุหรี่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
การบริโภคอาหารที่มีความเส่ียงต่อสุขภาพทั้งอาหารหวานมันเค็ม เครื่องดื่มรสหวาน การบริโภคผักผลไม้ที่ไม่
เพียงพอ และการขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมก็เป็นสาเหตุส าคัญ
เช่นกัน ได้แก่ ความยากจน ที่อยู่อาศัยและสภาพการท างานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตระดับการศึกษา มลพิษใน
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งยังเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา โดยคนไทยมีความผิดปกติทางจิต จิตเภท 
และประสาทหลอนที่เป็นภาวะความผิดปกติหรือความแปรปรวนทางจิตใจที่ท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติ เพ่ิมจากอัตรา ๔๘.๗๙ คนในปี ๒๕๕๐ เป็น ๗๘.๖๓ คนต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๕๗  

อีกท้ังยังมกีารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยที่มีอัตราสูงถึง ๓๖.๒ คนต่อประชากรแสนคน หรือเป็น
อันดับ ๒ ของโลกในปี ๒๕๕๘ ซึ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเหล่านี้ เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของ
ประชากรทั้งประเทศและส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระยะยาว  อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินมาตรการต่างๆ ที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดอัตราการเกิดโรค
ดังกล่าว แต่อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ สะท้อนให้เห็นถึง
ความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเส่ียง
ทางสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ต้องอาศัยการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ร่วมกับ
ด้านสาธารณสุข 

๒.๓.๖ รายจ่ายด้านสุขภาพภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายจ่าย
ของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ จากบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยล่าสุด พบว่า 
รายจ่ายด้านสุขภาพภาครัฐเพ่ิมขึ้นจาก ๑๒๗,๕๓๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๓ ของรายจ่ายสุขภาพทั้งหมด) ในปี 



๔๓ 

 

๒๕๔๕ เป็น ๓๘๘,๙๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๖ ของรายจ่ายสุขภาพทั้งหมด) ในปี ๒๕๕๕ หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 
๑๑.๙๘ ต่อปี โดยรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ประกอบด้วย ระบบสวัสดิการ  

ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเ พ่ิมขึ้นจาก 
๕๗,๘๒๐.๕๖  ล้านบาท ในปี ๒๕๔๕ เป็น ๒๐๑,๓๑๙.๔๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๕ หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ ๑๕ 
ต่อปี โดยมีสัดส่วนรายจ่ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑.๐๖ เป็นร้อยละ ๑.๗๗ 
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารายจ่ายระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐมีอัตราเพ่ิมที่เร็วกว่าอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ จากการคาดการณ์รายจ่ายของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
พบว่า ในปี ๒๕๖๔ จะเพ่ิมเป็น ๔๓๓,๖๖๔ ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ ๘.๙๔ ต่อปี ส่งผลให้รายจ่าย
สุขภาพภาครัฐเพ่ิมเป็น ๖๘๔,๒๗๕ ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ ๖.๖๔ ต่อปี ทั้งนี้ การที่ระบบประกัน
สุขภาพทั้ง ๓ ระบบมีแหล่งงบประมาณส่วนใหญ่จากภาครัฐ จึงอาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลัง
ในอนาคต อีกทั้งแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ กลไกการบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลยังคงแยกส่วนกันในแต่ละระบบส่งผลต่อการจัดบริการที่
เป็นเอกภาพทั้งด้านสิทธิประโยชน์ อัตราการเบิกจ่าย และคุณภาพบริการ จึงเป็นความท้าทายในการสร้าง
ความสมดุลระหว่างความย่ังยืนทางภาระการคลังภาครัฐและการจัดบริการที่มีคุณภาพภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 

๒.๓.๗ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
คนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการ
ค านึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม ยอมรับคนที่
ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม โดยผลส ารวจของศูนย์คุณธรรมร่วมกับนิด้าโพล ปี ๒๕๕๗ พบว่าปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ประชาชนมากกว่าร้อยละ ๕๐ เห็นว่าส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน 
และประชาชนกว่าร้อยละ ๙๐ เห็นว่าจ าเป็นต้องส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเร็วที่สุด ขณะที่การส ารวจ
การยอมรับพฤติกรรมทางสังคมของคนไทยที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป ในปี ๒๕๕๗ เรื่องพฤติกรรมของการมีวินัย 
เช่น การข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย พบว่า กว่าร้อยละ ๔๕ ท าเป็นบางครั้งหรือไม่ท า
เลย ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิต พบว่า คนไทยถึงร้อยละ ๖๔.๑ รู้สึกเฉยๆ และรับได้กับพฤติกรรมการพูด
ภาษาไทยค าฝรั ่งค า และกว่าร ้อยละ ๓๘.๗ ที ่รู ้ส ึกเฉยๆ และรับได้กับการใส่เสื ้อสายเดี ่ยว เกาะอก  
นุ่งสั้น สะท้อนถึงคนไทยยังขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีจากต่างประเทศมาปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ละทิ้งค่านิยมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและลดคุณค่าของความเป็นไทย 
จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับวางรากฐานการปรับเปลี่ยนให้คนมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 

๒.๓.๘ ประเทศไทยยังมีปัญหาด้านความเหล่ือมล้ าในหลายมิติ ในด้านรายได้ ภาพรวม
ความเหลื่อมล้ าในช่วง ๑๐ ปีที ่ผ่านมา สะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini 
Coefficient) มีแนวโน้มลดลง จาก ๐.๕๑๔ ในปี ๒๕๔๙ เหลือ ๐.๔๔๕ ในปี ๒๕๕๘ แต่ยังคงเป็นปัญหาเมื่อ
พิจารณาการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร โดยกลุ่มที่รวยสุดร้อยละ ๑๐ (Decile ที่ ๑๐) มีสัดส่วน
รายได้ร้อยละ ๓๕.๐ ของรายได้รวมปี ๒๕๕๘ ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด (Decile ที ่ 
๑-๔) มีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ ๑๔.๓ ของรายได้รวมเท่านั้น และยิ่งแตกต่างมากเมื่อเทียบกับสัดส่วน



๔๔ 

 

รายได้ร้อยละ ๑.๕๘ ของประชากรร้อยละ ๑๐ ที่จนสุด (Decile ที่ ๑) นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ า
ทางด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดิน โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๑๐ ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด (Decile 
๑๐) มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๔๐ ที่ถือ
ครองที่ดินน้อยที่สุด (Decile ที่ ๑-๔) มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินเพียงร้อยละ ๑.๒ ของที่ดินทั้งหมดเท่านั้น  
ในส่วนของบริการภาครัฐ แม้จะมีการขยายการให้บริการอย่างทั่วถึงแล้ว แต่ยังมีปัญหาความเหล่ือมล้ าในการ
จัดบริการภาครัฐที่มคุีณภาพ โดยในด้านการศึกษา จากการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น ๑๒,๒๓๐ 
แห่งทั่วประเทศ มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเพียงร้อยละ ๖๙.๙ เท่านั้น และยังมีความแตกต่างของ
เกณฑ์การประเมินระหว่างโรงเรียนที่อยู่ในเมือง-นอกเมือง โรงเรียนที่อยู่ต่างภูมิภาค โรงเรียนที่อยู่ต่างสังกัด 
และโรงเรียนขนาดใหญ่-ขนาดเล็ก ในด้านสาธารณสุข ยังมีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย์และ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร อยู่ที่ ๑ ต่อ ๗๒๒ คน ขณะที่
สัดส่วนโดยเฉล่ียของประเทศอยู่ที่ ๑ ต่อ ๒,๑๓๑ คน  

ความเหลื ่อมล้ าดังกล่าวมีสาเหตุส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที ่ไม ่สมดุล 

มีการพึ่งพาการส่งออกมาก มุ่งเน้นเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายผลประโยชน์
การพัฒนาอย่างเป็นธรรม การบริหารราชการแผ่นดินที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส มีการเอื้อ
ประโยชน์ต่อบางกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นล่าช้า ท าให้ชุมชนและผู้มีรายได้
น้อยไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรทรัพยากรอย่างเต็มที ่ และการขาดโอกาสในการ เข้าถึงบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ ทรัพยากรที่ดิน น้ า แหล่งเงินทุนและอื่นๆ ท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
การมีอาชีพและมีรายได้ 

ทั้งนี้ ความเหล่ือมล้ าจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในหลากหลายสาขา การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ผันผวนรุนแรง และ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีและทุนจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกลุ่มที่สามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีทักษะสูง  ขณะที่การเข้าสู่ส ังคมสูงอายุท าให้เกิด 

การขาดแคลนแรงงาน แต่แรงงานส่วนใหญ่ยังมีทักษะต่ า ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการสมัยใหม่ได้ ทั ้งยังมีโอกาสจะถูกทดแทนด้วยหุ ่นยนต์และเทคโนโลยี  ซึ ่งจะท าให้ช่องว่างของ
ค่าตอบแทนแรงงานระหว่างกลุ่มแตกต่างกันมากขึ้น นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศที ่ผ ันผวนซึ ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรและความมั ่นคงของครัวเร ือนที่
เปราะบาง ดังนั้น ความเหล่ือมล้ าจึงเป็นปัญหาท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการหลุดพ้นจากการติด
กับดักรายได้ปานกลางของประเทศ 

๒.๔ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของ 

การรักษาฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีพที่ย่ังยืนทั้งในเขตเมืองและชนบท ดังนี้ 
๒.๔.๑ ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยและเส่ือมโทรมลง เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกิน

กว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเฉล่ียประมาณปีละ ๑ ล้านไร่ จากการบุกรุกท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลคุกคามต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทรัพยากรทางทะเลลดลงจากการท าประมงที่ผิดกฎหมายและการจับสัตว์น้ าเกินศักยภาพที่ท าลาย
วัฎจักรการฟ้ืนตัวของธรรมชาติ ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า การขยายตัวของการท่องเที่ยว ได้ท าให้ระบบนิเวศส าคัญ เช่น ป่าชายเลน แนวปะการัง แหล่งหญ้า
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ทะเล ตกอยู่ในภาวะเปราะบาง ในขณะที่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นปัจจัยเส่ียงที่ซ้ าเติมให้
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมรุนแรงย่ิงขึ้น 

๒.๔.๒ การเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม
ก่อให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล้ า ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
ทั้งที่ดิน ป่าไม้ น้ า ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล และทรัพยากรแร่ ยังไม่ได้ถูกกระจายหรือจัดสรรให้แก่ประชาชน
กลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่เสมอภาคในสิทธิและอ านาจการจัดการ
ทรัพยากร น าไปสู่ความขัดแย้งก่อให้เกิดข้อพิพาทในระดับพ้ืนที่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และ 

ในหลายกรณีน าไปสู่การใช้ความรุนแรง ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น อาทิ 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชนจ านวนมากที่ไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนที่เห็นว่าโครงการ
ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะท าลายศักยภาพของฐานทรัพยากรในท้องถิ่น และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะชุมชนที่ต้องพ่ึงพิงอาศัยทรัพยากรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญใน  

การด ารงชีวิต รัฐจ าเป็นต้องมีกลไกจัดการความขัดแย้ง สร้างธรรมภิบาลและความเสมอภาคเท่าเทียมในการ
เข้าถึง การจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมเพ่ือลดปัญหา
ความเหล่ือมล้ า 

๒.๔.๓ มีความเส่ียงในการขาดแคลนน้ าในอนาคต ในขณะที่การบริหารจัดการ 

ขาดประสิทธิภาพ โดยภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และความต้องการใช้น้ าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคตจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรม  

ทางเศรษฐกิจโดยไม่ค านึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ า และการใช้น้ าเพ่ือการผลิตและอุปโภคอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะภาคเกษตร ในขณะที่การสร้างแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 

ถูกต่อต้านจากประชาชน ประกอบกับการบริหารจัดการน้ าทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในภาวะน้ าแล้งหรือน้ าท่วมยังขาดกลไกในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
และบรรเทาปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้เกิดความเสียหายจ านวนมากต่อภาคการผลิต
และประชาชน รวมถึงระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง ย่ิงไปกว่านั้น การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

ทั้งในระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ และในระดับพ้ืนที่ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและ 

การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจก่อนด าเนินการอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อ
ความย่ังยืนในการบริหารจัดการน้ า 

๒.๔.๔ ปัญหามลพิษ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตของประชาชนและต้นทุน 

ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ย่ังยืน โดยมีการใช้ทรัพยากรและปล่อยมลพิษและของเสีย
เกินกว่าศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ โดยที่ผ่านมา ภาคเกษตรกรรมเน้นการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เพ่ือการส่งออก ส่งผลต่อการบุกรุกใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าโดยเฉพาะพ้ืนที่ต้นน้ า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการใช้
สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดการปนเป้ือนสู่สภาพแวดล้อม รวมทั้งมีการเผาหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ท าให้
เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การใช้ทรัพยากรดินและน้ าโดยส้ินเปลืองและ  

ขาดการบ ารุงรักษา ท าให้ดินเส่ือมสภาพ อาจกล่าวได้ว่า เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะระบบเกษตรพืช
เชิงเดี่ยว น าไปสู่การบุกรุกพ้ืนที่ป่าและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเน้น
การลดต้นทุนการผลิตเพ่ือการแข่งขันและการส่งออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการของเสีย ในขณะที่ 
รูปแบบการบริโภคที่ไม่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการขยายตัวของเมืองจนเกิ นศักยภาพของระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท าให้ปริมาณของเสีย ทั้งขยะมูลฝอยและน้ าเสียและปัญหาคุณภาพอากาศ 



๔๖ 

 

เพ่ิมขึ้นโดยไม่ได้รับการก าจัดและบ าบัดอย่างเพียงพอและถูกวิธี โดยพบว่าในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๗ ขยะมูล
ฝอยเฉล่ียต่อคนเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ปีละ ๒๖.๑๙ ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียง ๗.๘๘ ล้านตัน โดยในปี ๒๕๕๘ มีขยะตกค้างมากถึง 
๓๐.๔๙ ล้านตัน รวมทั้งเกิดปัญหาน้ าเน่าเสียที่ไม่ได้รับการบ าบัด และระบบบ าบัดน้ าเสียมีไม่เพียงพอ 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่วิกฤต อาทิ พ้ืนที่
อุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนหนาแน่น การจัดการมลพิษทั้งขยะ น้ า และอากาศ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการ
อย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

๒.๕ การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

๒.๕.๑ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ท าให้เกิด
ปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค โดยในปี ๒๕๕๖ ภาคกลางมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นร้อยละ 
๔๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ มีสัดส่วน
ร้อยละ ๑๐.๙ ๘.๘ และ ๘.๖ ตามล าดับ นอกจากนี้ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉล่ียต่อหัวระหว่างภาคยังแตกต่าง
กันอย่างมาก โดยภาคกลางมีมูลค่าเฉล่ีย ๒๘๐,๗๓๔ บาท ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลค่าเฉล่ียเพียง 
๗๔,๕๓๒ บาท การพัฒนาภาคในระยะต่อไปจึงต้องมุ่งเน้นการกระจายการพัฒนาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
จากกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่ภาคอ่ืนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

๒.๕.๒ กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดพลังในการขับเคล่ือนตามแนวทางและเป้าหมายที่วางไ ว้อย่างมีประสิทธิผล 
โดยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่และมีบทบาทเชื่อมโยงการพัฒนาจากประเทศสู่พ้ืนที่และจากพ้ืนที่
สู่ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขณะที่การขยายตัวของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับ 

อนุภูมิภาคและภูมิภาค จะเป็นโอกาสส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์  
การผลิต การค้า และการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ปัญหาข้อจ ากัดด้านกลไกการพัฒนา
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพการบริการ และการบริหารจัดการ เพ่ือให้
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างพ้ืนที่ต่างๆ สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๒.๕.๓ การขยายตัวของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ เมืองต่างๆ  
ในทุกภาคของประเทศไทยมีการเพ่ิมขึ้นของแหล่งธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม และบริการ
ต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะในรอบ ๔๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๕๓) พบว่า จ านวน
ประชากรเมืองเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๒๖.๔ ในปี ๒๕๒๓ เป็นร้อยละ ๔๔.๑ ในปี ๒๕๕๓ และคาดว่าภายใน ๑๐ 
ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากรเมืองเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ แม้ว่าการขยายตัวของเมืองอย่าง
รวดเร็วจะเป็นโอกาสในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
และการวางแผนพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ อาทิ การให้บริการขนส่งสาธารณะ การแก้ปัญหา
จราจร การผังเมือง การขยายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุ และการให้
ความส าคัญต่อประเด็นความปลอดภัยและการลดความเส่ียงจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ อาชญากรรม และ
ปัญหาความไม่สงบ เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

๒.๕.๔ พื้นที่ เศรษฐกิจหลักของประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในระดับสูง การขยายตัวดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาในพื้นที่ 
โดยอาจท าให้ปัญหาส่ิงแวดล้อมรุนแรงขึ้น และส่งผลให้เกิดการขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น อาทิ  
การขนส่ง พลังงาน ระบบน้ า ไฟฟ้า และการส่ือสาร โดยเหตุที่พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน



๔๗ 

 

และสร้างรายได้ที่ส าคัญของประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนและขยายขีดความสามารถของโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ และทันต่อความต้องการ เพ่ือรองรับ  
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของประชาชนอย่าง
เกื้อกูล 

๒.๕.๕ การพัฒนาพื้นที่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่หน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นยังมีข้อจ ากัดในการเตรียม
แผนการพัฒนาเมือง และการบริการจัดการอย่างเป็นระบบให้สอดรับกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ อาทิ การวางผังเมือง และการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนของภาคเอกชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่าน
มา ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการขนส่งทางราง และทางอากาศ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  

ในการขนส่งของอนุภูมิภาค แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีมาตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศ  

๒.๖ ความม่ันคงภายในประเทศ 

ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศเป็นปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นและสะสมมานานและขยาย 

วงกว้างที่สะสมจากเดิมจนมีสัญญาณเตือนถึงความเสียหายที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ ได้แก่ 

๒.๖.๑ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ที่มีรากฐานของปัญหามา
จากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติบนพ้ืนฐานความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง เกิดการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนเพ่ือให้เกิด 

ความขัดแย้ง แตกแยกในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของสถาบัน
หลักของชาติ  

๒.๖.๒ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมาย 
ให้เกิดความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งมีเป้าหมายในพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับยังมี
ปัญหาผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลทั้งปัญหายาเสพติด สินค้าผิดกฎหมาย และการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาที่มีอยู่ในระดับสูง ท าให้คนใน
พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึงทั้งจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ไม่เพียงพอ ไม่สามารถสนับสนุน
การกระจายการพัฒนา โครงสร้างทางสังคมยังมีช่องว่างทั้งด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ
ทางสังคมท าให้เกิดช่องว่างทาง ความคิด ทัศนคติ และความเชื่อระหว่างกลุ่มและระหว่างพ้ืนที่มากขึ้น ส่งผล
ต่อการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันมากข้ึนจนกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคมในที่สุด 

๒.๖.๓ ประเทศไทยมีความเส่ียงสูงจากปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ 

การคุกคามที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ รายงานความเส่ียงของโลกปี ๒๕๕๘ (Global Risks Index ๒๐๑๕) 
ของ World Economic Forum จัดอันดับความเส่ียงที่เป็นภัยคุกคามประชาคมโลก ๑๐ อันดับแรก  
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดในปี ๒๕๕๘ โดยการโจมตีความมั่นคงทางสารสนเทศถูกจัดไว้ในอันดับที่ ๑๐ และ 

มีแนวโน้มในการสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความส าคัญย่ิงยวด (Critical Information 
Infrastructure Breakdown) ซึ่งอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบไปสู่การโจมตีระบบของ
องค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่าความเสียหายสูง และยังเกี่ยวพันกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจอ่ืน เช่น การคุกคามในระบบฐานข้อมูลของสถาบันการเงิน ประกอบกับการเ พ่ิมขึ้นของการใช้งาน
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ก าลังเข้าสู่ยุค Internet of Thing  ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลก
อินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถส่ังการควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสร้างความ
สะดวกรวดเร็วในการด าเนินธุรกรรมต่างๆ แต่ยังมีความเส่ียงต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งระดับองค์กร
และบุคคล ประกอบกับการโจมตีทางไซเบอร์ทั่วโลกมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีความเส่ียงต่อการโจมตี
ระบบการให้บริการสาธารณะในเมืองใหญ่ ซึ่งประเทศไทยเริ่มตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีทางไซเบอร์บ่อยครั้ง
ขึ้น โดยรายงาน Security Threat Report ๒๐๑๓ ของ Sophos ในปี ๒๕๕๕ พบว่า ประเทศไทยติดอันดับ
สามของประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงสุดด้านไซเบอร์และติดอันดับที่ ๔๘ จาก ๖๐ ประเทศ ซึ่งเป็นรองมาเลเซีย 
(อันดับ ๙) สิงคโปร์ (อันดับ ๑๓) และอินโดนีเซีย (อันดับ ๔๖) โดยคอมพิวเตอร์ประมาณ ๑ ใน ๕ เครื่องใน
ประเทศไทยประสบกับการถูกโจมตีของโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ (Threat Exposure Rate: TER) ท าให้ 
การบริหารจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนของไทยที่จะก้าวไปสู่การบริหารจัดการในรูปแบบดิจิทัล  
มีความเส่ียงสูงในด้านความมั่นคงของระบบและอาชญากรรมที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล 

๒.๖.๔ ปัญหาความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
การค้าและการลงทุนของอาเซียน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางทะเลเพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับปัญหาความมั่นคงทาง
ทะเล ทั้งปัญหาอุบัติเหตุ การลักลอบขนยาเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมือง การ ค้ามนุษย์  
การท าประมงรุกล้ าน่านน้ า การลักลอบขนส่งอุปกรณ์การก่อการร้ายและอาวุธท าลายล้างสูง รวมทั้งปัญหา 
โจรสลัดและการปล้นเรือที่มีแนวโน้มเกิดเหตุการณ์มากขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย เป็นปัญหาด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยตามที่ได้ให้สัตยาบันต่อ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (UNCLOS) ซึ่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดต่างๆ แต่ยังประสบปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU 
Fishing) รวมทั้งข้อก าหนดที่ประเทศไทยยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ขาดการสร้างความเข้าใจและการบังคับ
ใช้กฎหมายที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวที
ระหว่างประเทศ และเส่ียงต่อการถูกกีดกันทางการค้าทั้งภาคการประมงและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องอ่ืนๆ และ
ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวมทั้งผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลของไทยในระยะยาวอีกด้วย 

๒.๖.๕ ปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ จากการที่ประเทศ
ไทยเป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี ผู้คนจ านวนมากเดินทางเข้าออกด้วย
วัตถุประสงค์ที่หลากหลายจากภูมิภาคต่างๆ ของโลก ประกอบกับการเปิดประชาคมอาเซียนท าให้เกิด 

การเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าสู่ประเทศ จึงมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาโรคระบาดทั้งโรคอุบัติใหม่และ  

โรคอุบัติซ้ าที่อาจน าไปสู่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และมีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะแพร่ไปสู่พ้ืนที่อ่ืน จนถึง
ระดับท่ีอาจต้องมีการจ ากัดการเคล่ือนย้ายของคน สัตว์หรือสินค้า เพ่ือควบคุมให้อยู่ในพ้ืนที่จ ากัด ซึ่งที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ประสบปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ หลายครั้ง ได้แก่  
ปี ๒๕๔๕ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไข้หวัดนกในปี ๒๕๔๙ สร้างความสูญเสียต่อชีวิต
และเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ประเทศไทยยังมีการขาดแคลนวัคซีนพ้ืนฐานที่จ าเป็น  ท าให้ไม่สามารถ
ป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขของประเทศรวมถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ได้  โดย
ปัจจุบันประเทศไทยผลิตวัคซีนป้องกันโรคได้เพียง ๒ ชนิด ได้แก่ วัคซีนบีซีจีและวัคซีนป้องกันโรคไข้สมอง
อักเสบเจอี จึงต้องพ่ึงพาการน าเข้าวัคซีนอีกหลายชนิด ซึ่งนอกจากเป็นการสูญเสียงบประมาณของประเทศ  

ปีละกว่า ๒.๔ พันล้านบาทแล้ว ยังเส่ียงต่อการขาดแคลนวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เนื่อ งจาก
ผู้ผลิตวัคซีนทั่วโลกมีจ านวนน้อยรายและมุ่งวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือผลก าไร 
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๒.๗ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา 

๒.๗.๑ ประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ เวทีภูมิภาค และ
เวทีประเทศเพื่อนบ้าน การเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้นและการเปล่ียนแปลงขั้วอ านาจ
ทางเศรษฐกิจเป็นหลายศูนย์โดยที่อ านาจทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียมีพลังมากขึ้นเป็นการเปล่ียนแปลง 
ที่เป็นเง่ือนไขส าคัญส าหรับการปรับตัวของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขยายความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก  

ไทยได้มุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ภูมิภาคอาเซียนภายใต้ภาพรวมการด าเนินนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
การพัฒนาสร้างความพร้อมภายในประเทศเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และระบบโครงข่าย
พลังงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลิตและการบริการ การพัฒนาพ้ืนที่ภาคและเมือง การจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริม 

การเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ ชายแดนที่เชื่อมโยงศักยภาพ
ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ดังจะเห็นความคืบหน้าที่ส าคัญ อาทิ ความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา 

ในการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนระหว่างกัน ความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนระหว่างแม่สอด-เมืองเมียวดี และการพัฒนาความเชื่อมโยงพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

ที่เป็นฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญในระดับภูมิภาคของประเทศไทย กับโครงการท่าเรือทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายในประเทศเมียนมา โดยที่มีการเตรียมความพร้อมที่จะใช้ศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรีในการก้าวเข้า
มาเป็นเมืองส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง  

จากความพยายามผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษพุน้ าร้อน 

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการมีบทบาทน าด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ในรูปแบบพันธมิตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชัดเจนมากขึ้นโดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการด้านการศึกษา สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคม
และการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญ เช่น ถนน รถไฟ พลังงาน และท่าเรือน้ าลึกในอนุภูมิภาค ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้  
ภาครัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพรวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือสร้างรายได้
และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมสร้ างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับประเทศคู่ค้านอกกลุ่มอ่ืนๆ 

๒.๗.๒ ความคืบหน้ากรอบความร่วมมือที่ส าคัญ 

๑) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) 
กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงที่ไทยเป็นคู่ค้าที่ส าคัญที่สุดอยู่ใน
ปัจจุบัน และเป็นช่องทางเจาะเข้าสู่ประเทศจีน/อินเดียซึ่งเป็นตลาดที่ขนาดจ านวนผู้บริโภคสูงสุดของโลก 
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือความเจริญเติบโตของอนุภูมิภาคร่วมกัน ลดช่องว่างทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านการเชื่อมโยงตามแนวพ้ืนที่พัฒนา



๕๐ 

 

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันและกระชับความสัมพันธ์ของชุมชน หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ 
3Cs (Connectivity, Competitiveness และ Community) ความก้าวหน้าการด าเนินงานส าคัญของไทย 
ได้แก่ (๑) การให้ความช่วยเหลือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทาง  

ถนนหมายเลข ๑๑ ในสปป.ลาว เส้นทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ในสปป.ลาว การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง
เมียนมา โดยรัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือก่อสร้างถนนในเมียนมา เส้ นทางตินกะยิงนอง-กอกะเร็ก  
การซ่อมแซมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ ๑ ข้ามแม่น้ าเมยแล้วเสร็จ และเริ่มการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ ๒ และเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ ๔ ข้ามแม่น้ าโขง ณ  
เมืองเชียงของ-ห้วยทราย การพัฒนาเส้นทางรถไฟ และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน (๒) การศึกษา
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางใหญ่ -กาญจนบุรี (๓) เริ่ม
ด าเนินงานตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดน ณ ด่านน าร่องมุกดาหาร-สะหวันนะเขต ระหว่างไทย-สปป.ลาว 
และด่านอรัญประเทศ-ปอยเปต ระหว่างไทย-กัมพูชา และด่านเชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-บ่อหาน ระหว่าง
ไทย-ลาว-จีน (๔) การให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก GMS ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับประเทศสมาชิกทั้งในด้านการเกษตร สาธารณสุข พลังงาน และอ่ืนๆ และ (๕) การที่ไทย 

เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานของแผนงาน GMS ในเรื่องท่องเที่ยว ส่ิงแวดล้อม เกษตร และการเป็นที่ตั้งของ
ศูนย์ประสานงานด้านพลังงาน และการรถไฟของภูมิภาคในอนาคต  

ปัจจุบัน แผนงาน GMS ได้มีการจัดท ากรอบการลงทุนของอนุภูมิภาค 
(Regional Investment Framework: RIF) ร่วมกัน โดยได้มีการจัดล าดับส าคัญของโครงการที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จ านวน ๙๑ โครงการ มูลค่ารวมการลงทุนทั้งส้ิน ๒๓.๑ พันล้านดอลลาร์ 
สรอ. โดยโครงการล าดับสูงด้านคมนาคมขนส่งจะมีจ านวนโครงการและเงินลงทุนมากที่สุด ตามมาด้วย 

ด้านพลังงาน ท่องเที่ยว และเกษตร ตามล าดับ และมีแนวโน้มการลงทุนสูงขึ้นในด้านการพัฒนาเมือง ICT และ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก็นับว่าเป็นช่วงเวลาของการขับเคล่ือน
โครงการลงทุนที่ส าคัญดังกล่าว ส าหรับความร่วมมือและความเชื่อมโยงที่มีความคืบหน้ามากขึ้นตามล าดับได้มี
ส่วนส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนุภูมิภาคให้ขยายตัวเพ่ิมขึ้น อาทิ มูลค่าการค้าภายใน GMS 
เพ่ิมขึ้นจาก ๘๙,๑๑๕ ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๙๖,๘๑๑ ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๘  
ในขณะที่มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมามีจ านวน ๑๐,๘๘๔ ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๔ และเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๔,๘๗๓ ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ การก่อสร้าง
โครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผ่านมา ส่งผลให้ระยะเวลาในการขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ–คุนหมิง ผ่านเส้นทาง 
R3W และ R3E ลดลงจากเดิมในปี ๒๕๔๓ ใช้เวลาประมาณ ๗๗-๗๘ ชั่วโมง เหลือเพียง ๓๐ ชั่วโมงในปี 
๒๕๕๘ ในด้านการลงทุน มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV มีมูลค่า ๖.๗ พันล้านดอลลาร์ 
สรอ. ในปี ๒๕๕๘ โดยที่ไทยก็ยังคงเป็นผู้ลงทุนล าดับต้นๆ ในสปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่ 
อยู่ในสาขาพลังงาน สะท้อนถึงการใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยจากข้อตกลงในกรอบความร่วมมือ 

ที่อ านวยความสะดวกในการขยายฐานการลงทุนในอนุภูมิภาคและเกิดการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างกัน 
และโอกาสในอนาคตความเชื่อมโยงผ่านเมียนมาไปยังอนุภูมิภาคเอเซียใต้ผ่านโครงการท่าเรือน้ าลึกและ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออกของไทยผ่านแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ก็จะช่วยท าให้การค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคขยายตัวเพ่ิมขึ้น  อย่างไร 

ก็ตาม การด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ 
เนื่องจากปัญหากฎหมายภายในของประเทศเพ่ือนบ้านที่ยังไม่รองรับความตกลงฯ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการ
ปิดด่านพรมแดนและปัญหาด้านแหล่งเงินทุนเพ่ือด าเนินตามแผนปฏิบัติการกรอบการลงทุนของอนุภูมิภาค 



๕๑ 

 

๒) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) มุ่งเน้นการพัฒนาในแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ต่างๆ โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานที่ส าคัญในส่วนของประเทศไทย อาทิ การปรับปรุงท่าอากาศยานเพ่ือ
รองรับการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างจุดบินในอนุภูมิภาค การพัฒนาประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๔ ของ
ไทยเชื่อมโยงกับ E1 ของมาเลเซีย การพัฒนาทางหลวงพิเศษหาดใหญ่-สะเดา การก่อสร้างอาคารด่านชายแดน
สะเดาฝ่ังขาออกแห่งใหม่แล้วเสร็จ การพัฒนาท่าเรือต ามะลัง จังหวัดสตูล และท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง  
การพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน (สงขลา-เกดะห์ นราธิวาส-กลันตัน) 
การพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ าโกลกที่ตากใบ และสุไหงโกลก นราธิวาส กับรัฐกลันตัน และโครงข่ายขนส่งทาง
ทะเลเชื่อมโยงสามประเทศ โครงข่ายขนส่งทางอากาศ โลจิสติกส์เชื่อมโยงสนับสนุนการค้าการลงทุน และ
โครงข่ายศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น ทั้งนี้ แผนงาน IMT-GT มุ่งเน้นการขับเคล่ือน
โครงการเร่งด่วนเพ่ือความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค IMT-GT (Priority Connectivity Projects) เพ่ือให้เป็น 
อนุภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน โดยมีโครงการที่สามประเทศมีแผนงานเร่งรัดการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญตามแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจ IMT-GT ของทั้งสามประเทศ เพ่ือสนับสนุนด้านการคมนาคมและด้านการส่งเสริมการเชื่อมโยง
ด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงภายในแต่ละประเทศกับอนุภูมิภาค IMT-GT เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาค โดยมีโครงการในช่วงแผนด าเนินงานระยะห้าปีแผนที่ ๒ (IMT-GT 
Implementation Blueprint 2012-2016) จ านวน ๑๑ โครงการเป็นมูลค่าการลงทุนรวม ๓,๗๒๘.๖ ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. 

ตลอดแผนด าเนินงานระยะห้าปีสองแผนงานดังกล่าว ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนา
โครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือ ๖ สาขา ได้แก่ ๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมที่มุ่งเน้น
การพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคระหว่างแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่พ้ืนที่ตอนใน ๒) การค้าและ 

การลงทุนที่มุ่งเสริมสร้างมูลค่าการค้าทั้งภายอนุภูมิภาคเองและระหว่างอนุภูมิภาคกับภายนอกโดยสร้าง
สายการผลิตการลงทุนเชื่อมโยงข้ามแดน เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน ๓) การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้น 

การสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในอนุภูมิภาครองรับตลาดภายในและภายนอก ๔) ผลิตภัณฑ์
และบริการฮาลาลที่มุ่งเน้นการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ฮาลาล และการท าการตลาดร่วมกัน 
๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรรองรับทุกสาขาความร่วมมือ และ ๖) การเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตรและส่ิงแวดล้อมท่ีมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรโดยค านึงถึงการพัฒนาที่ย่ังยืน 
โดยแผนงาน IMT-GT มีเป้าหมายรวมในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันระหว่างภาคีการพัฒนา 
ลดความเหล่ือมล้ าและลดช่องว่างจากการพัฒนาตามแนวทางของอาเซียน 

นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงดังกล่าวยังมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงสู่ประเทศในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคนอกอาเซียน ได้แก่ กลุ่มเอเชียใต้ในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative on Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ที่เป็นผลจากบทบาทและนโยบายมุ่งตะวันออกของ
อินเดีย แต่ยังต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองชายแดนและเขตเศรษฐกิจชายแดนของไทยตาม 

แนวระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยศึกษาความเป็นไปได้และสนับสนุนการบูรณาการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้านต่อไปในอนาคต รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อม  

ในการก าหนดยุทธศาสตร์การลงทุนและแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงานทักษะร่วมกันเพ่ือรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจชายแดน 
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๓) กรอบความร่วมมืออาเซียน  
อาเซียนได้รวมตัวเป็นประชาคมอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๕๘ และแบ่ง 

การด าเนินงานออกเป็น ๓ เสาหลัก ได้แก่ ๑) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ๒) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Culture Community: ASCC) ๓) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) โดยที่ผ่านมาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้มีการก าหนดเป้าหมายและพันธกรณีใน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวโดยให้มีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือ และการเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างเสรี  
มากขึ้น ๒) การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ผ่านการก าหนดนโยบายการแข่งขันให้มีความ
ยุติธรรม เสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ก าหนดมาตรการด้านภาษี และก าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคโดยการพัฒนา SMEs และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการริเริ่มเพ่ือการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพ่ือลด
ช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ ๔) การเข้าร่วมเป็นส่วนส าคัญในระบบเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับ
ประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน 
ผลของการด าเนินงานที่ส าคัญในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การลดอัตราภาษีลงเหลือร้อยละ ๐ ในสินค้าจ านวน 
๘,๒๘๗ รายการ การลดอัตราภาษีลงเหลือร้อยละ ๕ ในสินค้าในบัญชีอ่อนไหว (กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง 
และไม้ตัดดอก) การเปิดเสรีการค้าบริการรวมทั้งส้ิน ๑๒ สาขาใหญ่ ประกอบด้วย ๑๒๘ สาขาย่อย การยกเลิก
อุปสรรคในการให้บริการทุกรูปแบบและเปิดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ในสาขาบริการ
เร่งรัด ได้แก่ สาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ สาขาสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว สาขาขนส่งทางอากาศ และ
สาขาโลจิสติกส์ นอกจากนี้ อาเซียนได้ประสานก าหนดมาตรฐานสินค้าและจัดท าความตกลงการยอมรับร่วม  
เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า เพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างกัน โดยได้เริ่มด าเนินการปรับ
ประสานมาตรฐานสินค้า ๒๐ กลุ่ม ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น วิทยุ และ
โทรทัศน์ เป็นต้น โดยปัจจุบันอาเซียนเร่งจัดท าความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขา ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง สินค้ายา และอาหาร 

นอกจากนี้ ยังมีในเรื่องการส่งเสริมการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี ผ่านการจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recogmition Arrangement: MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงนามร่วมกัน
แล้วใน ๘ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี การส ารวจ และ
ด้านการท่องเที่ยว โดยอาเซียนได้ก าหนดหลักการยอมรับในคุณสมบัติเพ่ืออ านวยความสะดวกในขั้นตอน  

การขอใบอนุญาต แต่ไม่ถึงข้ันตอนการยอมรับในใบอนุญาตประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน โดยเน้นให้นักวิชาชีพ 

ต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศที่ตนต้องการเข้าไปท างาน ส าหรับความก้าวหน้าใน 

การด าเนินงานสาขาวิศวกรรมมีความก้าวหน้ามากที่ สุด เนื่องจากลักษณะของวิชาชีพมีความเป็น
มาตรฐานสากล และได้มีการเตรียมการที่จะส่งเสริมสาขาวิศวกรรมที่ไม่ควบคุมเพ่ิมอีก ๑๗ สาขา (จากเดิม ๗ 
สาขา) รวมเป็น ๒๔ สาขา แต่ปัจจุบันยังไม่มีวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับอาเซียนย่ืนความจ านงเพ่ือสมัคร
เข้าท างานในประเทศอาเซียนเลย ขณะที่สาขาสถาปัตยกรรมมีการก าหนดคุณสมบัติค่อนข้างสูง อาทิ  
การก าหนดประสบการณ์ที่ต้องมีอย่างน้อย ๑๐ ปี และภายใน ๑๐ ปี จะต้องมีการสร้างงานขนาดใหญ่และต้อง
มีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้บรรลุผลได้ยาก ประกอบกับศักยภาพของสถาปนิกที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และวิชาชีพนี้ประเทศไทยได้ก าหนดให้เป็นอาชีพสงวน ท าให้กระบวนการแก้ไข
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กฎหมายต้องใช้เวลานาน ในปี ๒๕๕๘ จึงมีสถาปนิกเพียง ๖ คนที่สามารถท างานในอาเซียนได้ (ตัวเลข ณ 
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) ขณะที่สาขาสุขภาพ (แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล) มีความคืบหน้าไม่มาก
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากยังไม่มีการยอมรับหลักสูตรระหว่างอาเซียนด้วยกัน และมีประเด็นในเรื่องจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับปัญหาการก าหนดการสอบเพ่ือรับใบอนุญาตที่ก าหนดให้เป็น
ภาษาท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของการส่ือสารกับผู้ป่วย และความหลากหลายของค าจ ากัดความที่ต้องได้รับ  

การยอมรับทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ส าหรับสาขาวิชาชีพด้านบัญชี ยังคงประสบปัญหา  

การก าหนดคุณสมบัติในเรื่องมาตรฐานการศึกษาบัญชี และหลักเกณฑ์การเก็บจ านวนชั่วโมงการให้บริการด้าน
บัญชีภายใต้ CPC 826 ของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งการผ่านกระบวนการกฎหมายใน  

การออกกฎระเบียบเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมและการขึ้นทะเบียน ส่วนการด าเนินงานในสาขาวิชาชีพด้าน
ท่องเที่ยวนับเป็นวิชาชีพที่สามารถเคล่ือนย้ายได้มากที่สุดเนื่องจากไม่มีกฎหมายภายในประเทศควบคุม  
แต่ยังคงประสบปัญหาในการด าเนินการในเรื่องความไม่ชัดเจนในขั้นตอนการได้รับใบประกาศนียบัตรบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน การปรับเทียบวุฒิการศึกษาใน ๓๒ ต าแหน่ง และแนวทางการออกใบอนุญาต 

การท างาน 

ส าหรับการเปิดเสรีการลงทุนในอาเซียน ปัจจุบันความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียนยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ เนื่องจากประเทศสมาชิกยังให้สัตยาบันไม่ครบ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย  
สปป.ลาว และเมียนมา ทั้งนี้  เนื่องจากความตกลงนี้ได้ขยายความครอบคลุมขั้นตอนการลงทุนตั้งแต่ 
การส่งเสริม การคุ้มครองการลงทุน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาลงทุนทั้งการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศและการลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือสร้างระบอบการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้างในอาเซียน ขณะที่ 
ความตกลงเดิมเน้นเพียงการเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียน ส่งเสริมบรรยากาศ
การลงทุนที่เสรีและโปร่งใสเท่านั้น ส าหรับการเปิดเสรีสาขาหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสาขาที่มีความเสรีมากที่สุด  
โดยไทยอนุญาตให้สมาชิกอาเซียนสามารถถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
ได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งครอบคลุมบริการในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
การจัดการเงินร่วมลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาในการลงทุนสาขาหลักทรัพย์ด้วย อย่างไรก็ตาม ไทยยังไม่ผูกพันในส่วนที่เป็น
บริการข้ามพรมแดน และการออกใบอนุญาตใหม่ ขณะทีส่าขาธนาคารพาณิชย์ ประเทศไทยได้ผูกพันให้สมาชิก
อาเซียนเข้ามาถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์ของไทยได้ตามกฎหมายไทย คือ โดยปกติไม่เกินร้อยละ ๒๕ รวมทั้ง
ไทยได้ยกเลิกข้อจ ากัดจ านวนบุคลากรต่างชาติจากสมาชิกอาเซียนเข้ามาปฏิบัติงานในธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย โดยสถาบันการเงินดังกล่าวต้องเสนอแผนการว่าจ้างบุคลากรต่างชาติให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาอนุญาต อย่างไรก็ตาม ข้อยกเลิกนี้ไม่ผูกพันในส่วนที่เป็นบริการข้ามพรมแดน ยกเว้นบริการให้
ค าปรึกษาทางการเงินและการโอนข้อมูล และไม่ผูกพันการออกใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ การด าเนินการภาย
หลังจากปี ๒๕๕๘ นอกจากการเปิดเสรีเพ่ือให้เกิดการรวมตัวในสาขาการเงินของอาเซียนแล้ว ยังได้เพ่ิม
เป้าหมายเรื่องเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability) และความครอบคลุมทางการเงิน (Financial 
Inclusion) เข้ามาด้วย และเพ่ิมความส าคัญกับการเร่งรัดการรวมกลุ่มในสาขาประกันภัยให้มากข้ึน 

ภายหลังการเป็นประชาคมอาเซ ียนในปี ๒๕๕๘ สมาช ิกอาเซ ียนได ้มี 
การจัดท าแผนงานข้อตกลงร่วมภายหลังปี ๒๐๑๕ หรือที่เรียกว่าปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 
๒๐๒๕ (The Kuala Lumpur Declaration for ASEAN 2025) เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ภายหลังปี ๒๐๑๕ ซึ่งได้ก าหนดทิศทางในอนาคตของอาเซียนให้มีเอกภาพทางการเมือง มีการรวมตัว 

ทางเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ท าเพื่อประชาชนและ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยึดมั่นใน
กฎกติกาอย่างแท้จริง สิ่งที่อาเซียนต้องเร่งด าเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ได้แก่ การผลักดัน
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า เช่น มาตรการด้านการขนส่งและศุลกากร 



๕๔ 

 

ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน การจัดท าระบบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ด้วยตนเองของอาเซียน คลังข้อมูลการค้าอาเซียน การจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกันในสินค้ากลุ่มต่างๆ 
และให้มีการจัดท าวาระด้านความเชื ่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ ่งเป็น 

การด าเนินงานต่อจากแผนแม่บทว่าด้วยความเชื ่อมโยงของอาเซียน (MPAC) ที ่ได้ก าหนดสาขา 

ความร่วมมือ ๕ ด้านใหม่ ได้แก่ (๑) โครงสร้างพื้นฐานที่ย่ังยืน (๒) นวัตกรรมทางด้านดิจิทัล (๓) โลจิสติกส์ 

ที่ไร้พรมแดน (๔) กฎระเบียบที่เป็นเลิศ (๕) การเคล่ือนย้ายคน และได้น า ๕๕ โครงการที่ยังค้างจากแผนเดิม
มาบรรจุในวาระฉบับใหม่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม มูลค่าการค้าของไทยในอาเซียนมีแนวโน้มการขยายตัวในอัตรา 

ที่ลดลงเห็นได้จากอัตราการเติบโตของมูลค่าการค้าของไทยไปยังอาเซียนเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  
จากอัตราการเติบโตร้อยละ ๓๐.๕๙ ลดลงเหลือร้อยละ -๖.๘๒ ในปี ๒๕๕๘ จะเห็นได้ว่าการแข่งขันภายใน
ภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีการผลิตสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกันท าให้
เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค รวมทั้งปัจจัยการผลิตในเรื่องทุนและแรงงาน  
โดยการเปิดเสรีการเคล่ือนย้ายแรงงาน ท าให้เกิดการแย่งอาชีพในบางสาขาได้ อาทิ พยาบาล ขณะที่หลายสาขา
วิชาชีพยังไม่สามารถเคล่ือนย้ายแรงงานได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากปัญหาในเรื่องกฎระเบียบและการรับรอง
มาตรฐานคุณสมบัติระหว่างกัน ทั้งนี้ในระยะต่อไป ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่ยังเป็น
อุปสรรคต่อการเปิดเสรีในด้านต่างๆ อาทิ การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี การเปิดเสรีภาคการเงิน การเคล่ือนย้าย
ทุน เป็นต้น โดยจะต้องด าเนินการที่เป็นข้อตกลงร่วมของสองฝ่าย และต้องเตรียมความพร้อมรับการเปิดเสรี
ภาคบริการ การเงินที่เพ่ิมมากขึ้น และในขณะเดียวกันภาคการผลิตจ าเป็นต้องมีการจัดท าการวิจัยและพัฒนา
สินค้าให้มีเอกลักษณ์และคุณภาพที่ดีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า สร้างความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในอาเซียน และให้ตรง
ตามความต้องการของตลาดถึงจะท าให้เกิดรายได้ให้แก่ประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน  

ในส่วนของการด าเนินงานตามพันธกรณีประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แม้จะการด าเนินงานที่บรรลุผลเกือบสมบูรณ์  
แต่ประชาคมการเมืองและความม่ันคง จ าเป็นจะต้องรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้งการบริหารจัดการ
ชายแดน การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้เนื้อ  

เชื่อใจและการทูตเชิงป้องกัน และการเสริมสร้างศักยภาพทางการทหารร่วมกัน ส าหรับประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน จ าเป็นต้องด าเนินการเรื่องมาตรการระหว่างประเทศ การจัดการแรงงานย้ายถิ่น และ 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN ๑๐ ประเทศกับ
ภาคีที่มีอยู่ ๖ ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ลงนามร่วมกันที่จะ
เจรจาความตกลง RCEP ในต้นปี ๒๕๕๖ โดย RCEP จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากความตกลงการค้าเสรี 
ที่อาเซียนมีอยู่แล้ว ๕ ฉบับกับ ๖ ประเทศ (อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-อินเดีย และ
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) โดยมีหลักการที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้านในการสนับสนุน
การขยายการค้าและการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  
เป็นระบบการค้าเสรีที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด ๑๖ ประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นไปเพ่ือเชื่อมโยง
เศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก ครอบคลุมทุกมิติการค้าทั้งด้านสินค้า บริการ ลงทุน มาตรการ 



๕๕ 

 

ทางการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การค้า และการลงทุน  
ให้สอดคล้องและมีความสะดวกทางการทางการค้าและการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้ สมาชิกที่ส าคัญของ RCEP คือ 
จีนและอินเดีย เป็นสองประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจที่จะท าให้ RCEP มีประชากรรวมกว่า ๓,๐๐๐ ล้านคน 
และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ รวมกันประมาณ ๒๑.๒ พันล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติโลกเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส่งออกสินค้าเป็นอันดับหนึ่งของโลก รวมทั้ง  

มีก าลังซื้อของผู้บริโภคมาจากชนชั้นกลางเพ่ิมข้ึน   
เจตนารมย์ของการจัดท าข้อตกลง RCEP คือ (๑) เป็นความตกลงที่ครอบคลุม

ทุกมิติที่กว้างขึ้นและลึกขึ้น มีคุณภาพดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ครอบคลุม การค้า การลงทุน บริการ การอ านวย
ความสะดวก ระหว่างประเทศสมาชิก และในโครงข่ายอุปทานภูมิภาคและโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
ทางเทคนิค ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันทางการค้า การยุติข้อพิพาทและอ่ืนๆ (๒) กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด
สินค้า (Rules of Origin: ROO) มีความจ าเป็นต้องสะท้อนให้สมาชิกเป็น Global Supply Chain ให้ได้  
(๓) ลดกฎระเบียบการค้าและบริการให้มากที่สุด (๔) การลงทุนเปิดเสรี อ านวยความสะดวก ต้องท าให้เกิด
บรรยากาศการแข่งขันทางการลงทุน การส่งเสริมและคุ้มครองการเปิดเสรีจะต้องมี Capacity Building 
ผลักดัน FTAs ที่จะเกิดขึ้นก้าวต่อไปได้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน และ (๕) RCEP ต้องมีสัมฤทธิ์ผลมากกว่า 
ASEAN +1 ดังนั้น ผลที่คาดว่าจะท าต้องมีประโยชน์ต่อทุกประเทศ รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนา  

กรอบการเจรจา RCEP ในปัจจุบัน จะครอบคลุมทุกประเด็นที่ไทยเคยท าความ
ตกลงไว้แล้วในกรอบภูมิภาคและทวิภาคีต่างๆ อาทิ การเปิดตลาดสินค้า รวมทั้งการลดภาษีศุลกากร มาตรการ
ที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร เช่น มาตรการด้านสุขอนามัย (SPS) มาตรการด้านเทคนิค (TBT) มาตรการตอบโต้ 
การทุ่มตลาด กฏแหล่งก าเนิดสินค้า การเปิดตลาด การเปิดเสรีการลงทุน โดยก าหนดเง่ือนไขที่ผ่อนปรนมาก
ขึ้น ลด/เลิกมาตรการทางภาษีเป็นรายๆ รวมทั้งการขจัดมาตรการทางภาษีหรือมาตรการอ่ืนใดที่ก่อให้เกิด
ความเหล่ือมล้ า ตลอดจนการพัฒนาที่ยังยืน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผลการประชุมที่ผ่านมายังไม่สามารถหา
ข้อสรุปเรื่องรูปแบบการเปิดตลาดส าหรับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุนได้ โดยที่ผ่านมาประเทศ
สมาชิก RCEP มีความเห็นที่หลากหลาย ประกอบกับสมาชิกบางประเทศไม่เคยมีความตกลงการค้าเสรีแบบทวิ
ภาคีระหว่างกัน ท าให้ค่อนข้างสงวนท่าทีในการเจรจาเปิดเสรีภายใต้กรอบ RCEP นอกจากนี้ยังมีความท้าทายใน
เรื่องการลดความซ้ าซ้อนและปรับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกิดจากความตกลงอาเซียนบวกหนึ่ง และ FTA ที่มีอยู่
แล้วและลดหรือยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non Tariff Measures: NTMs) ระหว่างกัน เนื่องจากในอนาคตเมื่อ
ภาษีศุลกากรไม่มีระหว่างกันแล้ว มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีจะเป็นมาตรการส าคัญที่จะสร้างอุปสรรคต่ อการค้า 
ตลอดจนประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการแข่งขัน เนื่องจากระบบหรือกฎหมายดูแลด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการแข่งขันของสมาชิก ๑๖ ประเทศ มีความแตกต่างกัน และมีการเจรจาหารือเรื่องการสนับสนุน 
SMEs ภายใต้กรอบ RCEP อีกด้วย ซึ่งประเด็น SMEs นั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียให้ความส าคัญอย่าง
มาก 

เนื่องจาก RCEP เป็นความตกลงเขตการค้าเสรีซ้อนความตกลงการค้าเสรีเดิม 

ที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น ผลประโยชน์สุทธิของไทยจึงขึ้นอยู่กับเง่ือนไขต่างๆ อาทิ สินค้าที่ยังไม่มีการเปิดเสรีในความ
ตกลงเดิม ความพร้อมของประเทศสมาชิกใน RCEP ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในทางปฏิบัติ และกฎว่าด้วย



๕๖ 

 

แหล่งก าเนิดใหม่ใน RCEP การเปิดเสรีทางการลงทุน ซึ่งจะส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อไทยแน่นอน เช่น 
จะได้ประโยชน์ในเรื่องการลงทุนและเทคโนโลยีที่หล่ังไหลเข้าประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกันอาจเสีย
ประโยชน์เนื่องจากภาษีน าเข้า-ส่งออกของสินค้าบางรายการหดหายไป ไทยจึงควรเตรียมมาตรการรองรับทั้ง
มาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี อาทิ มาตรการการอ านวยความสะดวกทางการค้าเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของสินค้าที่ ไทยได้ เปรียบ เช่น สินค้าในกลุ่มเครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติกและยาง 
เครื่องปรับอากาศ ยางแผ่นรมควัน โพลิเมอร์เอทิลีน เป็นต้น  

๕) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific 
Economic Cooperation: APEC) ครอบคลุมประชากรประมาณ ๒,๘๐๐ ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ ๔๕ ของประชากรโลก โดยมีการค้ารวมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๔๙ ของการค้าโลก และ 

ขนาดเศรษฐกิจร้อยละ ๕๗ ของ GDP โลก ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิคมีการค้ากันเองภายในกลุ่มร้อยละ ๗๐ และ
การค้านอกกลุ่มร้อยละ ๓๐ ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือเอเปคมีเป้าหมายหลักที่เรียกว่า "เป้าหมายโบกอร์" ที่เน้น
การส่งเสริมการค้าการลงทุน การส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม 

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีเป้าหมายการด าเนินการให้ลุล่วงโดยเริ่มจากสมาชิกที่พัฒนาแล้วภายใน  
ปี ๒๕๕๓  และส าหรับสมาชิกก าลังพัฒนาภายในปี ๒๕๖๓  

ในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปคให้ความส าคัญกับ ๕ ประเด็น
หลักในเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะท าให้ตลาดมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (๑) การเปิดตลาดมากขึ้น  
มีความโปร่งใส มีการแข่งขัน และเป็นระบบ (๒) การมีระบบควบคุมก ากับตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพ  
(๓) การสร้างโอกาสในตลาดแรงงานและการศึกษา (๔) การพัฒนา SME อย่างย่ังยืน และการสร้างโอกาส
ให้แก่สตรีและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๕) การมีระบบเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้
มาจนถึงปี ๒๕๕๘และในปัจจุบัน กรอบเอเปคได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการปฏิรูป
โครงสร้างวาระใหม่ (Renewed APEC Agenda for Structural Reform: RAASR) ส าหรับปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
ซึ่งให้ความส าคัญกับประเด็นการปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ
รวมทั้งความเชื่อมโยงของภาครัฐเพ่ือบูรณาการการท างานให้มีความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพใน  

ทุกขั้นตอนของการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน รวมทั้งการลดปัญหาคอร์รัปชัน เนื่องจากการปฏิรูปเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้นเป็นประเด็นคาบเกี่ยวกับหลายภาคส่วนและเป็นเง่ือนไข
พ้ืนฐานที่ต้องปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ในส่วนของ
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับ ๑) การปฏิรูปภาครัฐสู่การใช้ดิจิทัลอย่างทั่วถึงให้เป็นระบบและมีเครือข่ายความ
เชื่อมโยงข้อมูล ๒) การปฏิรูปด้านกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในตลาด การคุ้มครองผู้บริโภค และ
ความง่ายและคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ ๓) การพัฒนาระบบและกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบทางกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ๔) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายภาคบริการเพ่ือ
การพัฒนาและปฏิรูปภาคบริการ การส่งเสริมศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด
ย่อม และรายย่อย (MSMEs) และ ๕) การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานเอเปค การส่งเสริมการ
พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานสีเขียว (Green Jobs) 

ทั้งนี้ ในระดับแผนงานโครงการภายใต้กรอบเอเปค หน่วยงานต่างๆ ของไทย 

ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมจากกรอบเอเปค โดยอาจจ าแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ คือ ๑) กลุ่มแผนงานโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติดีที่สุดร่วมกัน โดยเฉพาะ



๕๗ 

 

อย่างย่ิงในด้านกฎระเบียบ มาตรฐานสากลและการน าสู่การบังคับใช้ในด้านต่างๆ การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสของภาครัฐ รวมทั้งมาตรฐานและกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม ๒) กลุ่มแผนงานโครงการเพ่ือ 

การพัฒนากลุ่มเป้าหมายทั้งธุรกิจรายย่อย รายเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs) และกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ ใน
สังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันของวิสาหกิจ MSMEs และการพัฒนา
กลุ่มสตรีและผู้สูงวัย ๓) กลุ่มแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนารายสาขา อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ความ
ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างความย่ังยืนและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเตือนภัยและการรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การพัฒนาและ  

การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และการ
พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น และ ๔) กลุ่มแผนงาน
โครงการเพื่อการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน ลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกทางการค้า โดย
มุ่งเน้นประเด็นสนับสนุนระบบการค้าพหุพาคี การบรรลุเป้าหมายโบกอร์ (การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน
ภายในปี ๒๕๖๓) การด าเนินการไปสู่การจัดท าเขตการค้าเสรี เอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the 
Asia-Pacific: FTAAP) และการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain: GVC) โดย
มีคณะกรรมการด้านการค้าเป็นผู้ประสานงานหลัก 

เอเปคเน้นย้ าถึงความส าคัญของภาคบริการ ในการที่จะส่งเสริมการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตในสาขาการผลิตต่างๆ และบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนของภาคบริการในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตรวมและ
รายได้จากการส่งออก ศักยภาพการสร้างงานของภาคบริการ โดยในปี ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบกรอบความร่วมมือ
ด้านการค้าภาคบริการเอเปค (APEC Services Cooperation Framework: ASCF) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการ ยกเลิกกฎระเบียบ/มาตรการที่ไม่จ าเป็นด้านการค้าและ  

การลงทุนภาคบริการ เพ่ิมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าโลก โดยเฉพาะ MSMEs รวมถึงการก าหนด 

ทิศทางการด าเนินงานระยะยาวของเอเปคด้านบริการ โดยให้ความส าคัญกับความโปร่งใส/การไม่เลือกปฏิบัติ 
แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ/นโยบายการแข่งขัน การส่งเสริมการเคล่ือนย้ายผู้ให้บริการ ทั้งนี้ สาขาบริการ 

ที่เอเปคเห็นว่ามีศักยภาพและให้ความส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการเปิดเสรีและอ านวยความสะดวก 

ในสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม และสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม โดยในอนาคตจะมี
การผลักดันให้มีการเจรจาเปิดเสรีมากขึ้น ไทยจึงควรเตรียมก าหนดทิศทางด้านการค้าบริการให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
โดยจะต้องมีการศึกษากลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของ
ไทยภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย โดยเบ้ืองต้นกระทรวงอุตสาหกรรมได้ท าการศึกษาและพบว่า
สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ได้แก่ สาขาบริการทางธุรกิจ  
สาขาบริการจัดจ าหน่าย สาขาบริการด้านส่ิงแวดล้อม สาขาบริการทางการเงิน และ สาขาบริการการขนส่ง 
ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนายกระดับให้สาขาบริการเหล่านี้สามารถแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคได้ในระยะยาว นอกจากนี้ กรอบความร่วมมือเอเปคยังมีบทบาทส าคัญด้านการค้าและการลงทุนของ
ไทย ตลาดของสมาชิกเอเปคที่เปิดเสรีมากขึ้น จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนของ
ไทย และเพ่ิมอ านาจต่อรองกับกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืน รวมทั้งการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการร่วมกันของสมาชิก จะ
น าไปสู่การบังคับใช้ในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นมาตรฐานสากลเดียวกันในภูมิภาค เช่น เรื่องพิธีการศุลกากร 
มาตรฐานและการรับรองสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น  

 



๕๘ 

 

๖) ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Trans 
Pacific Partnership: TPP) 

ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) เป็นเขตการค้า
เสรีที่ใหญ่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๐ ของ GDP โลก ซึ่งน าโดยสหรัฐอเมริกา เป็นความตกลงการค้าเสรี
กรอบพหุภาคีที่มีมาตรฐานสูง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในด้านการเปิดตลาด
การค้าสินค้า บริการและการลงทุน การปฏิรูป การสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทางเศรษฐกิจให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบายการแข่งขัน การจัดซื้อโดยรัฐ ทรัพย์สินแห่งปัญญา มาตรฐานแรงงาน และ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งแต่เดิมประเทศสมาชิกประกอบด้วย ชิลี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และบรูไน หรือที่เรียกว่า 
The Pacific-4 (P4) ได้มีการลงนามความตกลง TPP ฉบับดั้งเดิม (Original Agreement) เรียกว่า ความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
Agreement: Trans–Pacific SEP) ไปเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และต่อมาสหรัฐฯ ออสเตรเลีย เปรู เวียดนาม และมาเลเซียได้เข้าร่วมการเจรจา 

ความตกลง TPP ซึ่งประเทศสมาชิก TPP ทั้ง ๙ ประเทศต่างเป็นสมาชิก APEC ด้วย ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก TPP  
ยังไม่มีแนวโน้มที่จะรับสมาชิกใหม่จนกว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้น  

ประเด็นหลักในการเจรจา FTA ของ TPP แตกต่างจากการเจรจา FTA ทั่วไป 
ทั้งนี้ TPP จะครอบคลุมทั้งการขอยกเลิกภาษีน าเข้าและมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีทั้งสินค้าและ
บริการ และเจรจาเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการผลิตที่ครอบคลุมประเทศสมาชิก TPP 
ทุกประเทศ (Full Regional Agreement) และครอบคลุมถึงประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวกัน รวมถึง 
ความสอดคล้องด้านกฎระเบียบการแข่งขันและการส่งเสริมธุรกิจ ดังนั้น การเจรจาของ TPP จะครอบคลุมไป
ถึงเรื่องการได้มาซึ่งสินค้าและวิธีการท าธุรกิจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเพ่ือไม่เป็นการเอาเปรียบซึ่งกัน
และกัน อย่างไรก็ดี การเจรจาในรอบต่างๆ ที่ผ่านมายังมีประเด็นที่ไม่สามารถตกลงหรือหาข้อสรุปร่วมกันได้ 
คือ ๑) รูปแบบการจัดท าข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้า สหรัฐฯ สนับสนุนรูปแบบการจัดท าข้อผูกพันการเปิด
ตลาดในแบบทวิภาคีกับประเทศสหรัฐฯยังไม่ได้มีความตกลง FTA ด้วย ขณะที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
สิงคโปร์สนับสนุนการเจรจาการจัดท าข้อผูกพันการเปิดตลาดเดียว (Single Market Access) ๒) การลงทุน 
สหรัฐฯ สนับสนุนการใช้กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างภาครัฐและเอกชน ขณะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไม่
เห็นด้วย และ ๓) ทรัพย์สินทางปัญญา สหรัฐฯ ต้องการผลักดันข้อบทเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความ
เข้มข้นมากกว่าความตกลง TRIPs ภายใต้ WTO ขณะที่นิวซีแลนด์ไม่เห็นด้วย ดังนั้น การเจรจาความตกลง 
TPP อาจไม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งยังมีเรื่องอ่ืนๆ ตามมา 

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วม TPP โดยอยู่ระหว่างการประเมินท่าทีการ
เจรจาของประเทศสมาชิก TPP เนื่องจากประเทศไทยได้ลงนามทางการค้าเสรีกับประเทศสมาชิกของ TPP อ่ืนๆ 
ไปเกือบทั้งหมดแล้ว ยกเว้น ๔ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และชิลี ซึ่งหากประเทศไทยและ
ภาคีอาเซียนเข้าร่วม TPP อาจท าให้ความส าคัญของอาเซียนลดความส าคัญลง จะกลายประชาคมเอเชียและ
แปซิฟิก (ASIA-Pacific Community: APC) ซึ่งมีนัยยะทางการเมืองระหว่างประเทศ (International Political 
Implication) การถ่วงดุลอ านาจในภูมิภาค และความสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่ม นอกจากนั้น TPP เป็น 

ความตกลงทางการค้ารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานสูงเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 
๒๑ ในด้านต่างๆ เช่น การเปิดเสรีทางการค้าบริการ และการลงทุน การปฏิรูปและสร้างความสอดคล้องใน
กฎระเบียบทางเศรษฐกิจ การจัดซื้อโดยรัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานด้านแรงงานและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
ซึ่งประเด็นเหล่านี้ ไทยยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปิดเสรีในภาค
บริการ และการลงทุนที่ไทยจะเสียเปรียบประเทศสมาชิก TPP อ่ืน อาทิ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์  



๕๙ 

 

ซึ่งในเรื่องนี้ไทยต้องศึกษาถึงผลกระทบและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับภายใต้เง่ือนไขโอกาสการเกิด RCEP และ
เปรียบเทียบผลประโยชน์รวมทั้งผลกระทบที่ไทยจะได้รับ และในขณะเดียวกันควรต้องมีการเตรียมความพร้อม
ของประเทศ ทั้งในเรื่องการจัดท าการศึกษาและการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง เพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อเรียกร้องของสหรัฐคือต้องเปิดตลาดสินค้าในกลุ่มเกษตรกรรม 
ส่ิงทอ และเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในกลุ่มสินค้าส่งออกที่ส าคัญของไทยทั้งส้ิน ดังนั้น ไทยจึงควร
ต้องปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย กฏระเบียบ ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในสิทธิบัตรยา สิทธิบัตร
พืชและสัตว์ รวมทั้งปรับปรุงที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชน การพัฒนาแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมกับพัฒนาภาคบริการและการลงทุน 
ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งแก่ SMEs ในรูปแบบคลัสเตอร์ 

๗) เ ป้ าหมายการพัฒนาอย่ า งยั่ ง ยื น ปี  ๒๕๕๙ -๒๕๗๓ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และกรอบความร่วมมือในกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ 

ไทยได้ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนปี ๒๕๕๙-๒๕๗๓ ภายใต้
ความร่วมมือของสหประชาชาติในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องบรรลุในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า SDGs เป็นวาระ
การพัฒนาใหม่ของโลกท่ีจะเป็นแรงกดดันในห่วงโซ่การผลิตในอนาคตที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมีหลักการ 5Ps ได้แก่ ประชาชน โลก ความมั่งค่ัง สันติภาพ และความเป็นหุ้นส่วน  
ประกอบด้วยเป้าหมาย ๑๗ ข้อ๑ และเป้าประสงค์ ๑๖๙ ข้อ ซึ่ง SDGs นับเป็นภูมิทัศน์ใหม่ที่สร้างแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นแรงกระตุ้นและตัวเร่งในการสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน และท า
ให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการประกอบธุรกิจขององค์กรทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐต้องปรับตัวเพ่ือก้าวไปสู่ความย่ังยืน ซึ่งประเทศไทยต้องน าเอา SDGs มาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ๒ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมในกรอบความร่วมมืออีกหลายกรอบ อาทิ ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือลุ่มน้ า
โขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan) ความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation) 
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal 
Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) กรอบความร่วมมือเอเชีย 
(Asia Cooperation Dialogue: ACD) วัตถุประสงค์โดยรวมของกรอบความร่วมมือเหล่านี้ล้วนต่างมุ่งสร้าง
ความแข็งแกร่งของภูมิภาคเอเชีย ส่งเสริมความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื้อใจ และความร่วมมื อที่จะน าไปสู่
สันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของ
ประเทศสมาชิก เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งไทยควรเสริมสร้าง

                                           
๑
 ได้แก่ ๑) ขจัดความยากจน ๒) ขจัดความอดอยาก ๓) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ๔) การศึกษาที่มีคุณภาพ ๕) ความเท่าเทียมทางเพศ ๖) สุขาภิบาลและน้ าสะอาด  

๗) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ ๘) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๙) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานให้พร้อม ๑๐) ลดความ
เหลื่อมล้ า ๑๑) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ย่ังยืน ๑๒) การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ ๑๓) การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ ๑๔) ดูแลทรัพยากรทางน้ า ๑๕) ชีวิตบน
พ้ืนดิน ๑๖) การสร้างความสงบ  ความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง และ ๑๗) ภาคีความร่วมมือเพ่ือผลักดันให้ถึงเป้าหมาย 
๒
 ประเทศไทยได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ย่ังยืน ก ากับการด าเนิน งานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามนโยบาย โดยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ได้จัดต้ังกลไกคณะอนุกรรมการ รวม ๓ ชุด ประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  
๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๓) คณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาที่ย่ังยืน โดยคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะจะต้องร่วมกันจัดท าแม่แบบ (Template) ของแผนที่น าทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ที่เชื่อมโยง
กับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วาระปฏิรูป และแผนที่น าทางของรัฐบาล ระยะที่ ๒-ระยะที่ ๓ 
 



๖๐ 

 

บทบาทในกรอบความร่วมมือต่างๆ ให้สนับสนุนความเชื่อมโยงมากขึ้นในทุกรูปแบบเพ่ือขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในภูมิภาค และการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคกับห่วงโซ่การผลิตของโลก  

๒.๘ การบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๘.๑ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง งบบุคลากร 

มีสัดส่วนสูง รวมทั้งโครงสร้างภาครัฐในปัจจุบันยังขาดระบบการท างานลักษณะประชารัฐที่เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนๆ อาทิ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และประชาชน 
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลยังไม่ได้มาตรฐาน บุคลากรภาครัฐและองค์กรรัฐวิสาหกิจตลอดจนเครือข่าย
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตลอดจนขาดความรู้และความกระตือรือร้น 

ในการท าหน้าที่และพัฒนาศักยภาพตนเองและเครือข่ายไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะรูปแบบและ
วิธีการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายใหม่ๆ ให้เป็นรูปธรรมในการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ ยังเป็นการด าเนินการในลักษณะแยกส่วน ขาดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินการ
ร่วมกันทั้งด้านการสนับสนุนสินเชื่อ เทคโนโลยีการผลิต การตลาด กฎระเบียบและการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ 
เพ่ือให้เป็นฐานในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าทันกับการเปล่ียนแปลงในทั้งในระดับภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๘.๒ คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถไม่นิยมเข้ารับราชการท าให้ขาดก าลังทดแทน
ข้าราชการที่เกษียณอายุ เนื่องจากรูปแบบการท างานมีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ การประกอบอาชีพ 

ที่ไม่ประจ า (Freelance) และการประกอบอาชีพไม่ประจ าแบบหลายงาน (Gig Economy) ท าให้คนรุ่นใหม่ 
ที่มีความสามารถไม่นิยมเข้ารับราชการ เนื่องจากระบบบริหารจัดการราชการไม่สอดคล้องกับวิถีการท างาน
ของคนรุ่นใหม่ ท าให้ต้องปรับปรุงระบบการสรรหา การพัฒนา และการบริหารราชการให้มีความสอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนต้องสร้างโอกาสและความเป็นธรรมในการเข้ารับราชการ รวมทั้งต้อง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีภาวะผู้น าและสามารถปรับตัวให้ทันกับยุคสังคมดิจิทัล  

๒.๘.๓ การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ าและระบบการให้บริการประชาชนยัง
ไม่ได้มาตรฐานสากลเม่ือเทียบกับต่างประเทศ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวดิ่ง 
รวมศูนย์การบริหารงานไว้ที่ส่วนกลาง  มีระเบียบและขั้นตอนมาก ขาดความยืดหยุ่น ล่าช้า ไม่คล่องตัว  
ไม่ประหยัด และไม่สามารถบริหารงานอย่างครอบคลุมมีการบูรณาการในลักษณะแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก  
ซึ่งต้องเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ส่ือสารที่เน้นความรวดเร็วและประสิทธิภาพให้มากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่ือสาร 

ได้อ านวยความสะดวกให้คนในสังคมสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น ท าให้ประชาชนมี
ความคาดหวังที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อาทิ บริการที่ส านักงาน บริการ ณ จุดเดียว และบริการออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้ สถาบันการจัดการนานาชาติ 
(International Institute for Management Development: IMD) รายงานว่าในปี ๒๕๕๘ ประสิทธิภาพของ
ภาครัฐอยู่ที่อันดับ ๒๗ ของโลก และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย และ
ธนาคารโลกรายงานว่าปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีคะแนนความง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ที่อันดับ ๔๙ ของโลก 
และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย 

๒.๘.๔ กระบวนการจัดสรรงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 
เนื่องจากระยะเวลาในการจัดท าค าของบประมาณท่ีไม่ทันต่อการแก้ปัญหาที่หลากหลายและเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว กระบวนการวิเคราะห์งบประมาณและจัดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการระหว่างกระทรวง



๖๑ 

 

ยังคงเป็นระบบการท างานที่เน้นความเป็นเอกเทศของกระทรวง กรม กอง ไม่บูรณาการในการแก้ไขปัญหา
ระดับชาติอย่างเท่าทัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องและมีโยงใยทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งขาดการบูรณาการในมิติต่างๆ การจัดสรร
งบประมาณลงสู่พ้ืนที่มีสภาพเป็นเบ้ียหัวแตกไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง 
แผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณลงสู่พ้ีนที่ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรใน
หลายจังหวัด รวมทั้งขาดกลไกและช่องทางที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินงานและงบประมาณของภาครัฐท าให้กระบวนการจัดท านโยบาย แผนงาน โครงการ  

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมไทยอย่างแท้จริง  
๒.๘.๕ การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรเอกชน น าไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของภาครัฐ เกิดความชะงักงันการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนนานาชาติขาดความเชื่อถือในการร่วมสัมพันธไมตรี รวมทั้งการ
ร่วมมือด้านความมั่นคง การค้าการลงทุน ธุรกิจ และการเมืองด้านต่างๆ โดยผลการประเมินขององค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index: CPI) เพียงร้อยละ ๓๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก  
รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย สาเหตุส าคัญเนื่องจากขาดความต่อเนื่องและล่าช้าในการขับเคล่ือนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมี
พฤติกรรมในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ โดยเฉพาะการน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
การด าเนินงานขาดการบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเน้นเฉพาะการทุจริตที่เกิดจากภาครัฐ โดยยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การทุจริตที่เกิดมาจากภาคีอ่ืนๆ เท่าที่ควร ในขณะที่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนมีสัดส่วน
การทุจริตและประพฤติมิชอบสูงขึ้นเป็นล าดับ ตลอดจนยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งขนาดและความรุนแรง รวมทั้ง  

มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศมากขึ้น  
๒.๘.๖ รัฐ วิสาหกิจ มีการก ากับดูแลที่ขาดแผนการด า เนินงานเชิงยุท ธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีการบริหารที่ซับซ้อน ส่งผลให้มีการด าเนินงานที่ด้อยประสิทธิภาพ  รัฐวิสาหกิจหลาย
แห่งประสบภาวะการขาดทุน ขาดสภาพคล่อง และมีหนี้สินเป็นจ านวนมาก โครงสร้างการก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจขาดความเป็นเอกภาพ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแทรกแซงหรือครอบง า
การด าเนินงานจากหลายหน่วยงาน เกิดช่องทางและความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ นอกจากนี้
รัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหลักยังท าหน้าที่ทั้งผู้ควบคุมก ากับและผู้ปฏิบัติซึ่งไม่เป็นธรรมกับภาคเอกชน 

ที่เข้ามาลงทุนแข่งขันในขณะที่ผู้บริโภคไม่มีหลักประกันที่จะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานทั้งความต้องการ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม 

๒.๘.๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน 

ที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสเท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น มีความเหล่ือมล้ า รวมศูนย์อ านาจใน
การบริหารราชการส่วนกลางมากกว่ากระจายสู่พ้ืนที่ปฏิบัติ ขาดระบบการท างานที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
แบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบริหารงานส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนในการแบ่ง
ภารกิจให้เหมาะสมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การถ่ายโอน
บุคลากรระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นยังไม่คล่องตัว  มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่นที่ ยังไม่มี 
ความพร้อมเพียงพอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน 



๖๒ 

 

ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้  การได้มาของอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจยังไม่โปร่งใสเพียงพอ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ท้องถิ่นยังขาดระบบที่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

๒.๘.๘ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการตรา
กฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ   อาทิ มีความล่าช้า ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ขาดการเตรียมความพร้อมให้กับผู้น าไปปฏิบัติ ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน มุ่งควบคุมมากกว่า
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว มีการรวมอ านาจไว้ที่องค์กรระดับสูง  การบังคับใช้กฏหมายยังไม่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรมอย่างเพียงพอท าให้เกิดการถูกเอาเปรียบและได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  ประกอบกับ
การเข้าร่วมลงนามในพิธีสาร ตราสาร และข้อผูกพันอ่ืนๆ ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ 
ของประเทศไทย  อาทิ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals) พันธกรณี
สหประชาชาติเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) เพ่ือร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล เป็นเง่ือนไขให้
ภาครัฐต้องปรับปรุงกฎ ระเบียบตลอดจนแนวปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับพันธกรณีที่
ประเทศไทยได้ท าความตกลงไว้กับต่างประเทศเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ร่วมลงนามไว้   

๒.๘.๙ ระบบและกระบวนการยุติธรรมบางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่สอดรับกับความเป็นสากล เนื่องจากโครงสร้าง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมีลักษณะเป็นแบบรวมศูนย์อ านาจ บางครั้งถูกแทรกแซงจาก
การเมือง การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องขาดความโปร่งใส มีการทุจริต 
ปฏิบัติงานแบบสองมาตรฐาน ทั้งในการสอบสวน สืบสวน การส่ังฟ้อง และการพิจารณาคดี ตลอดจนขาดระบบ
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่สามารถสะท้อนถึงสาระของภารกิจส าคัญ 
รวมทั้งอาจมีการใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม และความล่าช้าในกระบวนการการพิจารณาและ
ตัดสินคดีต่างๆ 

 

 

 



 

 

 

 

ส่ ว น ที่ส่ ว น ที่   ๓๓ 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

  



 

 

ส่วนที่ ๓ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบ
ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง 

จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคล่ือนให้ 
การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึง
การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื ่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที ่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวิน ัย 

ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  

เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มี คุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี 

ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้

๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน 

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ

อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 



๖๔ 

 

๒. เป้าหมายรวม 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประกอบด้วย 

๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

๒.๒ ความเหล่ือมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ 

ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ ต่อปี 
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและบริการ 

๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้้า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ 

ในเกณฑ์มาตรฐาน 

๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ 

เพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่ มูลค่า เป็นหุ้นส่วน 

การพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 

 

 



 

 

 

 

ส่ ว น ที่ส่ ว น ที่   ๔๔  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 

  



 

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะ 

ที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหา
การบริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
คุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการ  

ไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของ
แรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัว  

มีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับ  

การเล่ือนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจ านวน  

ไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน
ให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  
มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคม 

ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะทีดี่ตลอดช่วงชีวิต 

๑.๔  เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 

๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

๒.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
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 ๒.๒ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายที่ ๑  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 

ตัวชี้วัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด ๑.๒ คดอีาญามีสัดส่วนลดลง  
เป้าหมายที่ ๒  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 

๒.๑  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
ตัวชี้วัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน   
๒.๓ วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมีทักษะ

ทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด ๔ ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ ๓๐ ต่อปี  
ตัวชี้วัด ๕ ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด ๖ การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น  
๒.๔ ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานท าและรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ  
ตัวชี้วัด ๗ การมีงานท าของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพ่ิมขึ้น 

  เป้าหมายที่ ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ 

ตัวชี้วัด ๓.๒ การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๓.๓ การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕ 

ตัวชี้วัด ๓.๔ แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. 
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ ๒๐ ต่อปี 

เป้าหมายที่ ๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด  ๔.๑ ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะน้ าหนักเกินลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๒ การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน 

ตัวชี้วัด ๔.๓ ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมขึ้น  
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ตัวชี้วัด ๔.๔ อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๕  การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๖ รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ตัวชี้วัด ๔.๗ ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐ 

  เป้าหมายที่ ๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และ
ภาคเอกชน 

ตัวชี้วัด ๕.๑ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น 

ตัวชี้วัด ๕.๒ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๕.๓ ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ 
๓.๑.๑ ส่งเสริมการเล้ียงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ

ซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินชีวิต  

๓.๑.๒  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอด
จากอบายมุขอย่างจริงจัง 

๓.๑.๓  ปรับวิธีการเผยแผ่หลักศาสนาให้มุ่งชี้แนะแนวทางการด ารงชีวิตตามหลักธรรมค าสอน 

ที่เข้าใจง่าย สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง น าไปสู่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม 

๓.๑.๔  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
จัดระเบียบทางสังคม และก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม  

๓.๑.๕  จัดสรรเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่ส่ือสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันดีโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด และส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 

๓.๑.๖ ผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้เป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย  
การท างานเป็นทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานอย่างกระตือรือร้น 
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๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
๓.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

๑) ให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสม วิธีการ
เล้ียงดูเด็กที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง ๐ – ๓ ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน  

๒) ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถ
เล้ียงดูบุตรได้ด้วยตนเองทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชาย
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากข้ึน  

๓) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน
ความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง 
ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และ
ความเป็นมืออาชีพ  

๔) สนับสนุนการผลิตส่ือสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเล้ียงดู
และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง
สังคม 

๕) ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย 
และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  

๑) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ  

๒) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ 
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 

๓) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

๓.๒.๓ ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน  

๑) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดท ามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ และให้มีการประเมิน
ระดับทักษะของแรงงานบนฐานสมรรถนะ 
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๒) เร่งพัฒนาระบบข้อมูลความต้องการและการผลิตก าลังคนที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้คาดประมาณความต้องการก าลังคนที่สอดคล้องกับ
ทิศทางตลาดงานในอนาคต  

๓) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และ
อาชีพอิสระทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนและการตลาดที่เหมาะสม และให้สถาบันการศึกษาจัดท าหลักสูตรระยะ
ส้ันพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับแรงงานกลุ่มนี้ 

๔) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินร่วมกับสถานประกอบการก าหนดมาตรการการออม 

ทีจู่งใจแก่แรงงานและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องเพ่ือความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ 

๓.๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นใหส้ามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มข้ึน 

๑) จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะ
ทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างรุ่น 

๒)  สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงาน 

ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

๓) สนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน และบริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสใน 

การประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๓.๓.๑ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่า

เกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพื้นที่ 
และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง  

๓.๓.๒ ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า 
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  

๓.๓.๓ พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา  

๓.๓.๔  ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ  

เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเล้ียง ให้ 
ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

๓.๓.๕ ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนา
งานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 
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๓.๓.๖ จัดท าส่ือการเรียนรู้ที่เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
ส่ือสารเคล่ือนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ ส่ือการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

๓.๓.๗ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ทีเ่ป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.๔ ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรอง

พฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต 

ที่เข้าถึงได้ง่าย และก ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก าลังกาย

โภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ ส่ิงอ านวยความสะดวก 

เพ่ือการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
๓.๔.๓ ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษทีี่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรม

การผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคการติดฉลากโภชนาการ
บนบรรจุภัณฑ์อาหารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทีมี่ผลเสียต่อสุขภาพ 

๓.๔.๔ ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดท านโยบายสาธารณะตาม
แนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พ้ืนที่ และชุมชนที่จะน าไปสู่การสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

๓.๔.๕ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการส่ือสารสาธารณะที่เหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมายให้มีการปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ 

 ๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 

  ๓.๕.๑ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต
พ้ืนที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่ง
ต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๕.๒ จัดท าแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะ
ที่ค านึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความ
เป็นไปไดท้างการคลังของประเทศ 

  ๓.๕.๓ พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยวให้สามารถใช้
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศท้ังในด้านการคลังและสาธารณสุข 
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  ๓.๕.๔ บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิด 

ความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 

๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
๓.๖.๑  ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุครอบคลุมการจัดบริการ 

ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง  
๓.๖.๒ พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จ าเป็นต้องพักฟ้ืนก่อนกลับบ้าน 

ให้เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิงในเขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว 

๓.๖.๓ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เทคโนโลยี
เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและติดตามการบ าบัดรักษา 

๓.๖.๔ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคาร
สถานที่ พ้ืนที่สาธารณะ และท่ีอยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
๓.๗.๑ สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวทั้ง  

การใช้สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
สร้างพ้ืนที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง  

๓.๗.๒ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็ง 
ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบติดตามเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ตลอดจนการให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว
เปราะบาง 

๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทัง้สนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่  

๓.๗.๔ ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามค าสอนของแต่ละ
ศาสนา และเร่งฟ้ืนศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนในสังคม  

๓.๗.๕  ส่งเสริมให้ ผู้ผลิตส่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ เป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนหลัก
จรรยาบรรณส่ือมวลชน รวมทั้งสร้างกระแสเชิงบวกในการสร้างสรรค์และลดความขัดแย้งในสังคม 

๓.๗.๖ สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมสังคม อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชน การออกพันธบัตรเพ่ือการพัฒนาสังคม  
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคม ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 



  ๗๒ 
 

๔. แผนรองรับ  
๔.๑ ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๔.๒ ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) 
๔.๓ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) 

๔.๔ ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) 

๔.๕ ร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔)  

๔.๖ ร่างแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๔.๗  แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) 

๔.๘  ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
๔.๙ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

๔.๑๐ ร่างแผนปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย
ที่ตอบสนองต่อ ๙ เป้าหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๘)  

๔.๑๑ ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 

๔.๑๒ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕. แผนงานโครงการส าคัญ 

๕.๑ แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย 

๕.๑.๑ สาระส าคัญ มุ่งเน้นการสร้างเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีพัฒนาการที่สมวัย
ทั้งทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง
ด าเนินการในเรื่อง ๑) ก าหนดนโยบาย/มาตรการที่เอ้ือให้ครอบครัวสามารถดูแลเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยมีมาตรการจูงใจที่เอ้ือให้ภาครัฐและภาคเอกชนจัดรูปแบบการท างานที่ยืดหยุ่นต่อการเล้ียงดูบุตร  มีการ 

จัดมุมนมแม่และอุปกรณ์จัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ ๒) ยกระดับคุณภาพบุคลากรและสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยก าหนดให้มีบุคลากรครูและพ่ีเล้ียงที่ส าเร็จการศึกษาสาขาด้านปฐมวัยหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการเด็กในทุกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ก าหนดหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เชื่อมโยงกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม จัดท ากลไกการประกันคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของ
ประเทศในการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓) การจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชน โดยมีการก าหนด
พ้ืนที่กิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
พ้ืนที่สีเขียวหรือสนามเด็กเล่นภายในชุมชนที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึง
จัดระบบสาธารณูปโภคในชุมชนที่จะอ านวยความสะดวกให้ครอบครัวและเด็กสามารถออกมาท ากิจกรรม
ร่วมกันกับชุมชน ๔) ออกกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย  โดยศึกษาและผลักดัน
พระราชบัญญัติที่รองรับการบูรณาการการท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 



  ๗๓ 
 

๕.๑.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๒ แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

๕.๒.๑ สาระส าคัญ เน้นบูรณาการการขับเคล่ือนการท างานในระดับพื้นที่ ผ่านกระบวนการ
ท างานระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น 
โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลครอบครัวในพ้ืนที่ส าหรับน ามาใช้วิเคราะห์
ลักษณะครอบครัว สภาพปัญหา และการวางแผนในการแก้ไขปัญหาครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทของ
ครอบครัวแต่ละรูปแบบ ๒) การจัดกิจกรรมและเปิดพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เปิดเวทีให้เด็กแสดงความสามารถทั้งในศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกและภูมิใจในความเป็นไทย ๓) การสอดแทรกการเรียนรู้ด้านครอบครัวศึกษา 

แก่เด็กในวัยเรียน โดยส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในการออกแบบหลักสูตร  

การเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และวางแผนในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้กับเด็ก 

๕.๒.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน  

๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๓ แผนงานการลดพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 

๕.๓.๑ สาระส าคัญ บูรณาการด าเนินงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก่อให้เกิด 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยให้เหมาะสมกับการมีสุขภาวะที่ดี โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย ๑) สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลัก
โภชนาการ โดยก าหนดให้ความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 
และสนับสนุนการส่ือสารสาธารณะให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดี/ผลเสียต่อสุขภาพ และ
การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพด้วยตนเอง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่ายและกระตุ้นความสนใจ  
๒) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ ดี โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
บริการสาธารณะให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองสุขภาพดีและสนับสนุนให้บริษัท/องค์กรทุกภาคส่วนจัดพ้ืนที่และกิจกรรม
ส่งเสริมการออกก าลังกาย ๓) ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อ
สุขภาพ โดยส่งเสริมมาตรการให้แรงจูงใจทางภาษีแก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้จ าหน่าย และร้านอาหาร จัดบริการ
อาหารสุขภาพผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและการให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกร  

ที่ปลูกพืชผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ 

๕.๓.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์  กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชน 

๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



  ๗๔ 
 

๕.๔ แผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๕.๔.๑ สาระส าคัญ ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างแหล่งพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแรงงานท่ีไม่ผ่านการทดสอบให้มีแหล่งอบรมเพ่ิมเติม และแรงงานที่ต้องการพัฒนา
ทักษะเพ่ิมเติม รวมถึงแรงงานที่ต้องการเปล่ียนสายอาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะได้มาตรฐาน 

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบ สถานศึกษา และสถาบันฝึกอบรมทั้งในและ
นอกสถานประกอบการที่มีศักยภาพ เพ่ือให้แรงงานมีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ตามศักยภาพและความ
ต้องการของตนในลักษณะการเก็บหน่วยกิตการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๕.๔.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน
ฝึกอบรม 

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๕  แผนงานการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๕.๕.๑  สาระส าคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต ทันสมัย มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากลเพ่ือดึงดูดให้คนทุกช่วงวัยเกิดความสนใจเข้าไปเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
มีการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมพูนศักยภาพคนไทยให้สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ศูนย์ศึกษาบันเทิง (Edutainment Center) 
เป็นต้น การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ผ่านบริการห้องสมุดในภูมิภาคที่ทันสมัย สร้างโอกาสให้กลุ่มเด็กเยาวชน
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว จัดให้มีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ในระดับจังหวัด
และภูมิภาค รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นพ้ืนที่
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมด้วยรูปแบบที่ทันสมัย  

๕.๕.๒  หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา  ส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  

๕.๕.๓  กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 

 



 

 

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
  

การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ที่ท าให้จ านวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้น อย่างไรก็ดี 
การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และยังเป็นปัญหาท้าทายใน
หลายด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ ากว่า รวมทั้งข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล นอกจากนั้นยังมีเง่ือนไข/ปัจจัย
เส่ียงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหล่ือมล้ าในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัยของ
ประเทศไทยซึ่งจ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ภาระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเล้ียงดูทั้งเด็กและ
ผู้สูงอายุท าให้มีข้อจ ากัดในการออมเพ่ืออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและ
การออม ซึ่งอาจกลายเป็นผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้  นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงท าให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและ  

ทิ้งห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้  ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถท าให้ผู้ที่อยู่
ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือไม่ให้ปัญหาความเหล่ือมล้ าเป็นข้อจ ากัดต่อ 

การพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ
เป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคมไทยจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนา 

ในยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา อาทิ ยุทธศาสตร์ 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืนที่จะเป็นช่องทางให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงานได้มี
ศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่เน้นการบริหารจัดการที่ดินให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจาย
ความเจริญและรายได้ไปสู่พ้ืนที่ 

ส าหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ ได้ให้
ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคล่ือนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ
ที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ 
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัย  

การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิง
พ้ืนที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 



๗๖ 

 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด 

๑.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

๑.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหล่ือมล้้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด ๑.๑ รายได้เฉล่ียต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๕ ต่อปี 

ตัวชี้วัด ๑.๒ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ ๐.๔๑ 
เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ตัวชี้วัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด ๑.๔ สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๖.๕ ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ 

ตัวชี้วัด ๑.๕ สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด ลดลง 

เป้าหมายที่ ๒  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ ๙๐ 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที ่

ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ มี
จ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐) และที่
เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด ๒.๔ ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ลดลง 

ตัวชี้วัด ๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมายที่ ๓  เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 

ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน 



๗๗ 

 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต้่าสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง 
ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ 

การพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 

๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย  
การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุน
ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออก
จากโรงเรียนกลางคัน  

๓.๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  
โดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย 

ที่จ าเป็นเพ่ือให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่าย 

การเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้ค าปรึกษา การควบคุม
และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

๓.๑.๓ สร้างโอกาสในการมีที่ดินท้ากินของตนเองและยกระดับรายได้  โดยรัฐเข้าไป
สนับสนุนการมีที่ดินท ากินอย่างย่ังยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินท ากินอย่างมีเง่ือนไขเพ่ือ
ป้องกันการเปล่ียนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน การพัฒนาทักษะ
ความช านาญ การจัดสรรเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศ 
และองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงิน
เพ่ือให้สามารถจัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน 
เพ่ือเป็นกลไกที่ท าให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ที่จะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มีที่ดิน
ท ากินและมีท่ีอยู่อาศัย 

๓.๑.๔ ก้าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหล่ือมล้้าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อ 

กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเพ่ิมการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน และปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ตลอดจนปรับ
โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ
และเชิงพื้นท่ีที่มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหล่ือมล้ าในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ 

๓.๑.๕ เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต้่าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพ่ิมเบ้ียคนพิการและเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะด ารง
ชีพได้ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมือง สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ 

ทั้งนี้ จะต้องมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับการจัดบริการภาครัฐ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ของหน่วยงานราชการทั้งหมดและร่วมใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ในการก าหนดเป้าหมายคนจน 
คนเกือบจน และกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ือให้สามารถระบุประชากรกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิด 

การแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่ าเทียมกัน 
สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดย  

๓.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง
มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน 
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน า
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

๓.๒.๒ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ควบคู่ไปกับบริหารจัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งน าเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพ้ืนที่ห่างไกล 

๓.๒.๓ เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการ
สร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของ
สวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที ่

๓.๒.๔  ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ
และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นให้มีส่วนร่วมในการบริหารและ
การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

๓.๒.๕ ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขัน 

ที่เป็นธรรม อาทิ การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการผูกขาดทางการค้า การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางให้เหมาะสมและไม่ด้อยกว่าของธุรกิจขนาดใหญ่ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ 

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อรูปแบบสินค้าและบริการที่เปล่ียนไป 

๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ
ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดย 

๓.๓.๑ สร้างและพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างจิตส านึกให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง 

๓.๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 
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๓.๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ
ชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม ( Cluster)  
ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนา
ความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบ
ธุรกิจการสนันสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและ  

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

๓.๓.๔ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน 
การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้
กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

๓.๓.๕ สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากร
ในชุมชน ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปิดรับ
สมาชิกทุกคนในท้องถิ่นโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผลักดัน พ.ร.บ. โฉนดชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการบริหารจัดการและ 

ใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรในพ้ืนที่ร่วมกัน  

๔. แผนรองรับ 

ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนงานรองรับซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ 

๔.๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  

๔.๒. ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๔.๓. ร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔)  

๔.๔. ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

๔.๕. ร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

๔.๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ 

๕. แผนงานและโครงการส้าคัญ 

๕.๑ แผนงานการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย  
๕.๑.๑ สาระส้าคัญ มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่ไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลรายได้ 

(กล่าวคือ ระบบฐานข้อมูลภาษี) ให้เข้ามาอยู่ในระบบ เพ่ือให้สามารถระบุเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคล่ือนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ซึ่งมอบหมายให้กรมสรรพากร กระทรวงการคลังด าเนินการให้ประชาชนทุกคนย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยบุคคลที่มาเข้าระบบข้อมูล
รายได้ดังกล่าวและมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์จะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ อาทิ เงินอุดหนุน  
สิทธิการเดินทางสาธารณะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คูปองอาหาร ช่วยให้กลุ่มคนรายได้น้อยสามารถมีรายได้



๘๐ 

 

เพียงพอต่อการด ารงชีพ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของโครงการฯ คือการมีฐานข้อมูลรายได้ซึ่งช่วยให้สามารถระบุ
เป้าหมายผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  รัฐต้องจัดท าระบบดังกล่าวให้ง่าย 
และอ านวยความสะดวกกับประชากรในพื้นท่ีห่างไกล และประชากรที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  

๕.๑.๒ หน่วยงานด้าเนินงาน  กระทรวงการคลัง  
๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ  ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๒ แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม 

๕.๒.๑ โครงการ Free Wifi เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ  
๑) สาระส้าคัญ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถช่วยสนับสนุน 

การพัฒนาการศึกษาทั้งด้านส่ือการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล ฯลฯ อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่ห่างไกลแม้จะ
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แต่จากการมีค่าใช้จ่ายท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้เต็มที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน ซึ่งการส่งเสริมให้มี Free Wifi ในสถานศึกษาจะช่วยให้
นักเรียนนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การค้นคว้า และเป็นช่องทางของการเรียน 

การสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 

๒) หน่วยงานด้าเนินงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

๓) กรอบระยะเวลาด้าเนินการ  ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) 
๕.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเด็ก 

๑) สาระส้าคัญ ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเก็บ
ข้อมูลและติดตามเด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับฐานทะเบียนราษฎร์ และให้สถานศึกษา
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกสังกัดใช้ระบบสารสนเทศเดียวกันและบูรณาการข้อมูล
ร่วมกัน เพ่ือลดปัญหาการติดตามเด็กมาเรียนไม่ได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทับซ้อน หรือพ้ืนที่ช่องโหว่ระหว่างสังกัด 
พร้อมทั้งมีการแลกเปล่ียนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลการย้ายถิ่นฐานซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ได้ข้อมูล  

ที่เป็นปัจจุบัน โดยในระยะแรกอาจเริ่มจากการต่อยอดขยายผลให้ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System: e-MES) และฐานข้อมูล Data Management Center 
(DMC) ของ สพฐ. ครอบคลุมนักเรียนจากสถานศึกษาทุกพ้ืนที่และทุกสังกัด ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก าลัง
ด าเนินโครงการให้เงินอุดหนุน ๖๐๐ บาท/เดือน แก่เด็กแรกเกิดอายุ ๐-๓ ปีที่เกิดในครอบครัวยากจน จึงนับเป็น
โอกาสอันดีในการใช้โครงการนี้เป็นโครงการน าร่องในการเก็บข้อมูลเด็กยากจน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่มีแนวโน้มสูง
ในการหลุดออกนอกระบบการศึกษา 

๒) หน่ วยง าน ด้ า เนิ น ง าน  ก ร ะทรว งดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เ ศรษฐกิ จ แล ะ สั งคม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ 

๓) กรอบระยะเวลาด้าเนินการ  ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
๕.๒.๓ โครงการขยายระบบแพทย์ทางไกล  

๑) สาระส้าคัญ เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และ
ลดจ านวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ามารักษาในโรงพยาบาลในเมืองหลัก/เมืองใหญ่ การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือช่วย 



๘๑ 

 

ให้ค าแนะน าและการรักษา จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพทางการรักษาทั้งมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะในการ  

ให้ค าปรึกษา ขณะที่ผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไกลและเสียค่าใช้จ่ายมาก และหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงก็
สามารถส่งต่อและเตรียมการรักษาได้ทัน 

๒) หน่วยงานด้าเนินงาน  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดอ่ืน 

๓) กรอบระยะเวลาด้าเนินการ  ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๓ โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

๕.๓.๑ สาระส้าคัญ การที่หน่วยงานต้นสังกัดเปิดโอกาสและให้อิสระแก่สถานศึกษาในการ
บริหารจัดการงบประมาณมากขึ้น มุ่งเน้นที่การประเมินผลลัพธ์เป็นส าคัญ ใช้มาตรการทางการเงินเพ่ือ
กระตุ้นคุณภาพการศึกษา และน าผลการประเมินสถานศึกษามาใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิรูประบบความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องลดสัดส่วนการให้งบประมาณด้านอุปทาน 
อาทิ งบด าเนินการ งบบุคลากร และงบลงทุนซึ่งข้ึนกับการตัดสินใจของภาครัฐและไม่สัมพันธ์กับความต้องการ
ของผู้เรียน และเพ่ิมสัดส่วนงบประมาณด้านอุปสงค์ (Demand-Side Financing) คือ เงินอุดหนุนรายหัว  
ซึ่งขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียนที่เลือกเข้าเรียน พร้อมทั้งจัดสรรเงินอุดหนุนในอัตราที่มากกว่าให้แก่โรงเรียน  

ในเขตพ้ืนที่ด้อยโอกาสเพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากข้ึน 

๕.๓.๒ หน่วยงานด้าเนินงาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ  ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๔ แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

๕.๔.๑ สาระส้าคัญ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคม/วิสาหกิจ
ชุมชน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม (วิสาหกิจชุมชน) และความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจเพ่ือสังคม (วิสาหกิจชุมชน) ในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อการสร้างองค์ความรู้ รูปแบบการจัดการ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนของวิสาหกิจในระยะยาวรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก พร้อมทั้งประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นเพ่ือขยายผลจากชุมชนต้นแบบให้มีการ
น าไปใช้ในชุมชนอ่ืนๆ อย่างกว้างขวางเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  

๕.๔.๒ หน่วยงานด้าเนินงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิชย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน 

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ  ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 



 

 

ส่วนที ่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤตต่างๆ 
การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีทั้งจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันรวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ตาม
แผนที่วางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาขา
เปูาหมายส าคัญ และขณะเดียวกัน ๕ ปีต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพ่ือวางพ้ืนฐาน
ให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี ๒๕๗๐ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี โดยการใช้นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัย
น าในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืนให้ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเงิน และดูแล
วินัยทางการเงินการคลัง ควบคู่กับการด าเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศ รษฐกิจรายสาขา 

ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ส าหรับ
อนาคต 

การขับเคล่ือนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเน้นการพัฒนาและ 

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่
กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิ ทัล
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม
การเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ 

ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ
ท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 

๑.๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมาย 

การเพ่ิมรายได้ต่อหัว  

๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ
รายได้ใหม ่
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๑.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๑.๑.๔ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 

๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

๑.๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
สินค้าและบริการ 

๑.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการความเส่ียงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐาน 

การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง 
๑.๒.๓ เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ 

มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก  

๑.๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัว สู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน  

๑.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ  

๑.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน  

๑.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน
บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน  

ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉล่ียในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๕ 

ตัวชี้วัด ๑.๒ รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
(ปี ๒๕๖๔) และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๙.๐ 

เป้าหมายที่ ๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
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ตัวชี้วัด ๒.๒ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 

เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทย 

ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ 

เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

เป้าหมายที่ ๕  รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด ๕.๑ อัตราเงินเฟูอระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ 

ตัวชี้วัด ๕.๒ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่เกินร้อยละ ๕๕ ของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

ตัวชี้วัด ๕.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เป้าหมายที่ ๖   เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 

ตัวชี้วัด ๖.๑ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานเฉล่ียปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 

เป้าหมายที่ ๗  ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน 

ตัวชี้วัด ๗.๑ จ านวนการย่ืนแบบเพ่ือช าระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้อง 

เสียภาษีเพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ ๘   ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  
ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เล่ือนขึ้น

ไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

๒.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เป้าหมายที่ ๑  เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ   

ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจาก
บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามล าดับ 

เป้าหมายที่ ๒  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและพ้ืนที่การท า
เกษตรกรรมย่ังยืนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง  

ตัวชี้วัด ๒.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน  
ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๒.๒ พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมย่ังยืนเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๔ 
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เป้าหมายที่ ๓  พัฒนาพ้ืนทีไ่ปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
ตัวชี้วัด ๓.๑ จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน ๑๕ พ้ืนที ่
เป้าหมายที่ ๔  ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีดความสามารถใน 

การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น  
ตัวชี้วัด ๔.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท 

ตัวชี้วัด ๔.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism 
Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ ๓๐  

เป้าหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 

ตัวชี้วัด ๕.๑ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

เป้าหมายที่ ๖   เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสังคม  

ตัวชี้วัด ๖.๑ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น 

ตัวชี้วัด ๖.๒ คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉล่ียของโลก 

ตัวชี้วัด ๖.๓ สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง  
ตัวชี้วัด ๖.๔ เพ่ิมปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น ๒๐๐ ครั้ง/ปี/คน 

๓. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้น โดยไม่สร้างแรงกดดัน
ให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาวะเงินเฟูอ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควร มีการกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง โดย 

๑)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร 
และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ เพ่ือให้งบประมาณภาครัฐสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจและลดความเหล่ือมล้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ โดยให้มีการก าหนด
กรอบการจัดสรรงบประมาณในระยะปานกลางที่มีความชัดเจน การจัดท างบประมาณเชิงบูรณาการและ  

เชิงพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง ปรับปรุงกลไกการจัดท า
งบประมาณที่มีการถ่วงดุลอ านาจและระบบการพิจารณาอย่างรอบคอบครบถ้วน ซึ่งจะท าให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติเพื่อให้งบประมาณสามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติต่างๆ 

๒)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุม 

ผู้มีงานท าในระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการย่ืนแบบเพ่ือช าระภาษีที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยควรเร่งรัดการ
ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลของผู้เสียภาษีทั้ง
บุคคลและผู้ประกอบการที่ได้มีการลงทะเบียนในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และเร่งรัดระบบการให้ความ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางตรง (Negative Income Tax) ซึ่งเป็นการ
คัดกรองเปูาหมายผู้ได้รับการช่วยเหลือโดยใช้ระดับรายได้เป็นตัวก าหนด   



๘๖ 
 

 

๓)  ใช้เคร่ืองมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ภาครัฐ โดยเร่งรัดให้มีการจัดเก็บภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมถึงการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ 

๔)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลด
ภาระการพ่ึงพารายได้จากรัฐบาล เร่งถ่ายโอนภารกิจการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบางประเภทที่รัฐบาล
จัดเก็บให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดอัตราภาษีและวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ท้องถิ่นให้มี
ความพร้อมในการด าเนินภารกิจเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕)  ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ 

ที่มีปัญหาฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในด้านการลงทุนและการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งใช้
เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ในการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงทางการคลังของรัฐบาล 

๓.๑.๒  การพัฒนาภาคการเงิน โดย 

๑)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและ
ตลาดทุน ให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการให้บริการ และช่วยสนับสนุนการด าเนิน
มาตรการทางการคลังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระบบสถาบัน
การเงินให้มากขึ้น ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money/E-Payment) 
และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FinTech) ขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน อาทิ การปรับปรุงกฎหมายทางด้านการเงิน การคุ้มครองผู้ใช้บริการ ระบบการ
ก ากับดูแล และพัฒนาบุคลากรทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งนี้ จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้กบัภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปควบคู่กันไป  

๒)  ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของ
ระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ ทั้งสถาบันการเงินเอกชน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และองค์กรการเงินฐานราก 
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมทั้งด้าน 

การออม การลงทุน สินเชื่อ ประกันภัย การช าระเงินและการโอนเงิน ทั้งนี้ จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

กลุ่มองค์กรการเงินชุมชน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจและสหกรณ์เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ความสามารถในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้บริการเพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกัน และยกระดับองค์กรการเงินชุมชนที่มีศักยภาพให้มีฐานะทางกฎหมายเพ่ือให้องค์กรการเงิน
ชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนการออมเงิน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนในชุมชน ขณะเดียวกันภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ทางการเงิน
และสร้างวินัยทางการเงินเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทัน และมี
ทักษะในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้ โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการกู้เงินนอกระบบ ควรมีการจัดท า
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แผนแม่บทในการสร้างความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนที่ก าหนดแนวทางด าเนินการอย่างชัดเจนและเป็น
ระบบ และมีการบูรณาการด าเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และส่ือมวลชน นอกจากนี้ ควรก าหนดให้สถาบันการเงินทุกแห่งจัดท า
แผนงานโครงการสร้างความรู้และวินัยทางการเงินให้กับประชาชนเพ่ือเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้ใช้บริการ 

๓)  พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สามารถจัดสรรทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีความกว้างและความลึกมากขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศโดยการสนับสนุนให้สถาบันการเงินออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการหลักประกันการด ารงชีวิตหลังเกษียณ กลุ่มเกษตรกร 
ที่ต้องการเครื่องมือในการประกันความเสียหายพืชผลเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความต้องการเงินทุนในลักษณะการร่วมทุน อาทิ กองทุนร่วมลงทุน
หรือการระดมทนุผ่านระบบออนไลน์ (Crowd Funding) 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไก 

ที่สนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเส่ียงทางการคลัง โดยการก าหนด
บทบาทภารกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งให้ชัดเจน ปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีและระบบ
ประเมินผลระหว่างภารกิจปกติและภารกิจตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงเปูาหมายหรือผลสัมฤทธิ์ของ  

การด าเนินนโยบายเป็นส าคัญ และปรับปรุงระบบการบริหารภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับบริบททาง
การเงินที่เปล่ียนแปลงไป 

๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง 
อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน  
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 

๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย (๑) พัฒนาและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าที่หาได้โดยให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ า แหล่งน้ าในไร่นา อ่างน้ าขนาดเล็กและ
ขนาดกลางให้กระจายตัวตามศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า และมีการผันน้ า
จากแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าเกินความต้องการเข้ามาเติมในเข่ือนหรือในแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าน้อยให้เพียงพอกับ
การท าการเกษตร การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้ า และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า
เพ่ือการเกษตร (๒) คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ท ากินของ
เกษตรกรให้มากขึ้น โดยผลักดันการจัดท าพระราชบัญญัติคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมการบริหารจัดการที่ดินเพื่อ
การเกษตรอย่างเป็นระบบ การรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นคง 
รวมถึงการก าหนดเขตการใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรที่เหมาะสม และการสนับสนุนให้ท าการเกษตรที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่ ปริมาณน้ า และความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ รวมทั้งการเร่งฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้าง และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราคา 
ที่เป็นธรรม อาทิ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย และ (๓) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และ
ปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 
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๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) และการปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่
หลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดล้อมของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ทางเลือกและก าหนดกระบวนการในการศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดและ
เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับ (๑) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต ด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ า 
เทคโนโลยีการเพาะปลูก และการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินค้าที่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ และ (๓) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการ
ผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม 
อาทิ การจัดท าแปลงต้นแบบผ่านศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพ้ืนที่ 

๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ 
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นไปตามมาตรฐานอัน เป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและ
ต่างประเทศอย่างทั่วถึง และการก ากับดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง (๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน 
อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารส าหรับผู้บริโภคเฉพาะ
กลุ่มท่ีมีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การก าหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุงการผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้ง
ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับเด็กในวัยเรียนเพ่ือเพ่ิมสุขภาวะและศักยภาพการเรียนรู้ 
และสร้างความตระหนักในการบริโภคอาหารและโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาวะ และ (๓) ขับเคล่ือนการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
ผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง การส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจาก
สินค้าเกษตรที่ใช้สารเคม ีตลอดจนมาตรการส่งเสริมการตลาด และแนวทางอ่ืนๆ เช่น การใช้หลักการคาร์บอน
เครดิต เป็นต้น การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน 
และการพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม 
รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม 
และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ 

๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย  
(๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอด
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพ้ืนที่และขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต 
การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่
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ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ ร่วมกับการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ 
การลงทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน  และการท าเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีความเป็นธรรม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นที่และความต้องการของตลาด (Zoning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริม 

การท าเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นย าสูงในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิตและ
เครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการปรับปรุงการผลิต และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานจ าเป็นด้านการเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการ
ผลิตตลอดห่วงโซ่ ตลอดจนส่งเสริมการท าเกษตรแบบประณีตที่ต้องใช้องค์ความรู้ ควบคู่กับการวางแผนและ
การจัดการอย่างเป็นระบบ มีความเอาใจใส่ และใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งค านึงถึง
ระบบนิเวศ การพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนที่
ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การท าเกษตรทางเลือกอ่ืนๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเล้ียงปศุสัตว์และการท า
ประมงอย่างย่ังยืน (๓) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต  ทั้งก่อน 

การเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและในกระบวนการแปรรูปเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่การผลิต (๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยน าผลการวิจัยและพัฒนามาใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดบนพ้ืนฐานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ  
(๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เพ่ือ
สร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงการผลิต
ภาคเกษตรกับภาคการผลิตอ่ืน เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยวเพ่ือลดการพ่ึงพิงการส่งออกสินค้าเกษต ร
และเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเส่ียงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดซื้อ
ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งสร้างระบบเตือนภัย
ทางการเกษตรล่วงหน้า และ (๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการเป็นแหล่ง
ผลิตวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและโอกาสในด้านการตลาดจากการส่งออกทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน 

๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร มีส่วนร่วมคิด
ร่วมท าและเป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตนโดยภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เชื่อมโยงการด าเนินการกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพ้ืนที่ (๒) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ธรรมชาติ รวมถึงการท าเกษตรกรรมตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคล่ือน และการปรับกลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่จ าเป็นในการท า
เกษตรกรรมย่ังยืน อาทิ การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรมย่ังยืน การสร้างองค์ความรู้การสนับสนุนเงินทุนใน
ลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด และ (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้สารเคมีการเกษตรอย่าง
เหมาะสมตามหลักวิชาการเพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนก าหนดมาตรการทาง
การเงินการคลังในการก ากับดูแลการผลิต การน าเข้าและการใช้สารเคมีการเกษตร 
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๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน
เกษตรกรรุ่นใหม่ โดย (๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร ให้มีความถูกต้อง 
แม่นย า เชื่อถือได้และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนด้านการเกษตรโดยใช้การตลาดน า รวมถึง
การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนา
ระบบเตือนภัยการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ (๒) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่
หรือด าเนินนโยบายบัณฑิตคืนถิ่น การจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ เพ่ือสร้าง
เกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการ 

ที่สามารถปรับตัวได้ทันตามการเปล่ียนแปลงของโลก การสนับสนุนการสร้างและการรวมกลุ่มเกษตรกร
ปราดเปรื่องให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ าถึงการแปรรูปและการตลาด และเปิดโอกาสให้
บุตรของเกษตรกรที่มีพ้ืนทีท่ าการเกษตร มีทัศนคติและความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นล าดับ
แรก ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความม่ันคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการ
ดูแลสวัสดิการชาวนา ควบคู่กับการสนับสนุนการเพ่ิมรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร รวมถึงการสร้างองค์
ความรู้และเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหารจัดการความรู้เพ่ือให้
เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และ (๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย เช่น 
กฎหมายด้านสารเคมี กฎหมายด้านสหกรณ์ กฎหมายด้านปฏิรูปที่ดิน กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น 

๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนด
อุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้ง
ก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปล่ียนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสุ่ยุค
อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคล่ือนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น 
พิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปล่ียนแปลงในบริบทต่างๆ ในโลกและศักยภาพใน  

การแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ  
(๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก  
ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกต่างกัน ดังนี้   

๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานของการผลิตที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่  
(๑) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒนาไปสู่ยานยนต์ในอนาคต อาทิ ยานยนต์ไฟฟูา (๒) อุตสาหกรรม
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพัฒนาไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๓) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถต่อ
ยอดการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (๔) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

ที่พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารส าหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐาน
ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพต่างๆ (๕) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซึ่งมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางล้อ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และ (๖) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุน
มนุษย์ อาท ิอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่ เป็นฐานรายได้ส าคัญของ
ประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้บริโภค โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพ่ือต่อยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้และพัฒนา
เทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการ
ผลิตมากขึ้นและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอ่ืนที่
เหมาะสม และด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและ
สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบันได้ 

๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และ
ท าการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเป็นกลไก
หลักในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้ง
การสร้างกลไกและระบบมาตรฐานที่มีการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
วัตถุดิบต้นน้ าภาคเกษตรจนถึงบริการขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์
หรือความตอ้งการของตลาดเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิต 

๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียน  เพ่ือสร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าท่ีเข้มแข็งของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน และ
ขยายโอกาสของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก  
โดยการอ านวยความสะดวกทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของ
ไทยใช้ประโยชน์จากการลงทุนในพ้ืนที่เปูาหมายในประเทศและประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนทั้งในด้าน
วัตถุดิบ แรงงาน ตลาด สิทธิประโยชน์ด้านการผลิตและการค้าการลงทุน ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ สร้าง
โอกาสการขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคในพื้นที่เปูาหมายและระหว่างประเทศด้วย 

๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
ตลาดในประเทศโดยสนับสนุนการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับ  

การยกระดับมาตรฐานบังคับขั้นพ้ืนฐานทั้งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและสินค้าน าเข้าเพ่ือสร้างปัจจัย
แวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของสินค้า พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในประเทศในการให้ความส าคัญกับการบริโภค
สินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นเพ่ือให้สามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง
มากขึ้น เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ให้ความส าคัญ
กับสุขภาพ/ส่ิงแวดล้อม สินค้าท่ีรองรับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีก าลังซื้อสูง เป็นต้น 



๙๒ 
 

 

๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปล่ียนเข้าสู่การใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต โดยให้
ความส าคัญในล าดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพใน
ปัจจุบัน ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการผลิตและ
บริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ใน
ประเทศที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ส าหรับการผลิตและธุรกิจบริการในอนาคต (๒) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยระยะแรกอาจเน้นด้านการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และขณะเดียวกันควร
เร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพ่ือรองรับธุรกิจการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานในระยะต่อไป (๓) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใน
ระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงและใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่สูงนักก่อน
เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกัน
ต้องเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีระดับความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น  
และ (๔) อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและวัตถุดิบชีวมวล ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือ
วางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้องมีการ
ก าหนดและขับเคล่ือนแผนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือปูอนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเปูาหมายทั้งระยะเร่งรัดและ
ระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา 
และสถาบันวิจัยต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคต
อย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการก าหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะก าลัง
แรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบ
การศึกษาเร่งรัดเพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์  
ส าหรับการวางแผนพัฒนาก าลังคนในระยะต่อไป ต้องก าหนดกลุ่มก าลังคนเปูาหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพ่ือวางระบบ
การพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 

โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือสร้างความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง  
การบริหารจัดการน้ า ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการส่ือสารต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบและ
การบริหารจัดการ อาทิ ระบบการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงสู่ผู้ประกอบการไทย การสร้างและ
พัฒนาศูนย์วิจัยและทดสอบกลางส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต  

๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ “สร้างหรือซื้อ” (Make or Buy) เทคโนโลยีส าหรับ
อุตสาหกรรมเปูาหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไทยยังไม่มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีระดับสูงเพ่ือให้มีการก าหนดแนวทางและวางระบบการพัฒนาที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 
ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเจ้าของเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการ



๙๓ 
 

 

ไทยอย่างจริงจังทั้งโดยมาตรการภาคบังคับและภาคสมัครใจ เช่น การก าหนดมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ไทยรายใหญ่หรือผู้ประกอบการต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยร่วมทุนหรือร่วมวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย และการอ านวยความสะดวกและจูงใจ
ให้มีการจ้างงานบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีเปูาหมาย เป็นต้น 

๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
อาทิ ด้านการส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรม ด้านการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ ด้านการให้การรับรอง
และทดสอบมาตรฐาน ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยต้องให้ความส าคัญกับการอ านวย
ความสะดวกและความสอดคล้องกันของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
สังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนและสนับสนุนให้เกิดการเกื้อกูลกันเพ่ือความสมดุล
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย 

๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี
ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง  เช่น  
การท่องเที่ยว บริการขนส่งและโลจิสติกส์ การค้าส่งค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการก่อสร้าง ต่อเรือและ 

ซ่อมเรือ และบริการสาธารณูปโภค ธุรกิจด้านการกีฬา บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ (MICE) เป็นต้น โดยส่งเสริมการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ
บริการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานและก าหนดให้มีมาตรฐานธุรกิจภาคบริการตาม
มาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาด และพัฒนายกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งภายในและระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ธุรกิจ  รวมทั้ง
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาธุรกิจให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม เพ่ือขยาย
ตลาดสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 

๑.๒) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพใน
การเติบโต อาทิ ธุรกิจบริการดิจิทัล การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ และบริการวิชาชีพ  
ให้ก้าวไปสู่บริการที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ เช่น กิจการ Cloud Service แอพพลิเคชั่น
ทางการเงิน การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพเพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่างบูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและ
กระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

๑.๓) สร้างกลไกการขับเคล่ือนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ โดยก าหนดให้มี
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ภาคบริการของประเทศทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เพ่ือร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการทั้งระบบ ควบคู่กับการก ากับ ดูแล และ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบทิศทางและเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดตั้ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ขับเคล่ือนการพัฒนาภาคบริ การในภาพรวมและธุรกิจ
บริการรายสาขาท่ีมีศักยภาพ  



๙๔ 
 

 

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยด าเนินการ (๑) ส่งเสริม

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่ง
ความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุล
และย่ังยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก (๒) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยว
โดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว 
การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
และการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม (๓) ฟื้นฟูความเชื ่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทยใน
สายตาโลก (๔) ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเปูาหมายทั้งตลาดศักยภาพเดิมและ
ตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ
คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่ คุ้มค่าเงิน  รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้นเพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ (๕) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและ
การท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศท่ัวประเทศ และ (๖) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิด
ความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 

๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท า
และบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว โดย (๑) เร่งปรับกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการส าหรับอนาคต โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการหลักการและการบังคับใช้
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การอ านวยความสะดวกและการ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการได้ตรงตามทิศทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) ทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวของ
ประเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และการจัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากล และ (๓) ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ของบุคคล 

๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นกลไกใน
การบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้
เติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน รวมทั้งกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา เนื่องจากกีฬาถือเป็นหลักพ้ืนฐาน

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อการสร้างวินัย จิตส านึก ความสามัคคี และน้ าใจนักกีฬา รวมทั้งสร้าง
คุณค่าและคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจาก
กิจกรรมและธุรกิจบริการที่เก่ียวโยงกับอุตสาหกรรมกีฬา ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา
ให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมกีฬาทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพ่ือการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการ
แข่งขันต่างๆ ธุรกิจประกันภัย การเดินทางและการขนส่ง รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เพ่ือให้
อุตสาหกรรมกีฬาสามารถสร้างโอกาส สร้างงานและรายได้ รวมถึงสร้างอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดย   



๙๕ 
 

 

(๑) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้งสนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ การเป็นเจ้าภาพงาน
กีฬาระดับโลก และการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์
การกีฬา (๒) ส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับการกีฬาทั้งในอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจบริการที่
เชื่อมโยงกับการกีฬา อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจสถานที่การแข่งขันกีฬา และธุรกิจการฝึกสอนนักกีฬา  
และ (๓) ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการกีฬาและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการมากข้ึน 

๓.๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพ่ือให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ จึงควรปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ดังนี้ (๑) จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการ 

ในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือท าหน้าที่จัดท าและขับเคล่ือนนโยบายด้านการกีฬาของประเทศ  
(๒) ส่งเสริมการด าเนินการของภาครัฐและเอกชนในการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬา และ (๓) จัดตั้งสถาบัน
เฉพาะทางด้านการกีฬาเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาของภูมิภาค   

๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย 

๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศ
และการส่งออกสินค้าไทย โดยสร้างความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศในสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สร้างตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่และขยายตลาดการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ และ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้า
และการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการท าธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ 

๒) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงพัฒนาระบบประกันความเส่ียงภัยของสินค้าและ
บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจตลอดจนการผลักดันการลดอุปสรรคทาง
การค้าโดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีโดยขยายการจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมระหว่างกันในสินค้าและ
บริการที่ส าคัญในอาเซียน และในระดับทวิภาคี ปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการท างานเชิงรุกมากขึ้น
เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้าทั้งการติดตามและเจรจาแก้ไขปัญหามาตรการกีดกันทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษี การใช้แนวทางการส่งเสริมการค้ามากกว่าการก าหนดควบคุม และการพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการค้าการลงทุนที่จ าเป็น ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีแหล่งให้ค าปรึกษาที่ครบวงจรตลอด  

ห่วงโซ่อุปทาน 

๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
และน าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจทั้งในภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐควร
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย การพัฒนาระบบรับรองผู้ซื้อ
ผู้ขายที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือโดยเสรี 

๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการใหม่ 
ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต  
การจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SMEs และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุน
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตร 
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ที่เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ  
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และตระหนักถึงแนวโน้มการท าธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้าง
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้ นการเป็นผู้ประกอบการ (๒) สร้างสังคม
ผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใช้ในการจัดการและการตลาด รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการ 
จดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และพัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและ
แข่งขันได้ และ (๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่
มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการ
ก าหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของ
คนไทยในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความส าคัญกับ (๑) การพัฒนากลไก 

การคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดย
สร้างความเข้มแข็งให้ระบบอนุญาโตตุลาการของไทย และลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและเอกชนโดย
พัฒนาการบริหารจัดการในการจัดท าสัญญา การบริหารสัญญา และการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ และ  
(๒) การลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคล่ือนย้ายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว 
รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคน
ไทยในต่างประเทศควรให้ความส าคัญกับ (๑) ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในการให้ข้อมูลการลงทุนเชิงลึก
ด้านการค้าและการลงทุนในประเทศเปูาหมาย (๒) จัดท ามาตรการส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของ
คนไทยในต่างประเทศ และการลดอุปสรรคในการเคล่ือนย้ายเงินระหว่างประเทศและการแลกเปล่ียนเงิน  
การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน และ (๓) การสนับสนุนปัจจัยอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยการส่งเสริม
บริการปูองกันความเส่ียงทางการค้าและส่งเสริมการเพิ่มสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ  

๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและ
อ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
ปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรที่ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้า และมี
การบังคับใช้ด้านศุลกากรที่มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
แข่งขันทางการค้า เพ่ือให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ทัน
ต่อสถานการณ์การค้าเสรีในปัจจุบัน การปรับกฎหมายและกฎเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจน
การมีกฎหมายด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น  

๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบ
และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างตลาดกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพ่ือให้นักวิจัยและผู้ประกอบการ
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สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายุไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ ควรมีการด าเนินการอย่างแข็งขันในการปูองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกการใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์
ถูกกฎหมาย 

๔. แผนรองรับ 

ผลักดันประเด็นการพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงเข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนแม่บทของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนอย่างเป็นขั้นตอนทั้งทิศทาง วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ตัวชี้วัด อาท ิ

๔.๑ ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า  คือ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง 
ปาล์มน้ ามัน และอ้อย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)  

๔.๒ ยุทธศาสตร์ข้าวไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)  
๔.๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ.  ๒๕๕๙-

๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาครัวไทยสู่โลก (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)  
๔.๕ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔)  
๔.๖ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔) 
๔.๗ แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ  
๔.๘ ยุทธศาสตร์ยางพารา  
๔.๙ ร่างแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมแผนปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์  
๔.๑๐ ร่างกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 

๔.๑๑ แผนงานการคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ  
๔.๑๒ แผนงานการดูแลเกษตรกรรายย่อยไม่ให้สูญเสียที่ดินท ากิน  
๔.๑๓ แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
๔.๑๔ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
๔.๑๕ แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)  
๔.๑๖ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  
๔.๑๗ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
๔.๑๘ แผนพัฒนาการกฬีาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๕. แผนงานและโครงการส าคัญ 

ภาคการคลัง 
๕.๑ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมส่ิงแวดล้อม 
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๕.๑.๑ สาระส าคัญ (๑) การบังคับใช้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผลิตภัณฑ์
หรือวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดมลพิษบนหลักการของผู้ใช้เป็นผู้จ่ายเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคลดการใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว และ (๒) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากสถาน
ประกอบการที่ปล่อยมลพิษในพ้ืนที่ 

๕.๑.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ภาคการเงิน 

๕.๒ การก าหนดภูมิทัศน์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงิน 

๕.๒.๑ สาระส าคัญ ได้แก่ (๑) ก าหนดขอบเขตการด าเนินการของสถาบันการเงินและ 
ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งระบบเพ่ือปรับโครงสร้างระบบสถาบันการเงินให้สามารถตอบสนองการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม และรองรับการแข่งขันจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ และ  (๒) พัฒนาขีดความสามารถ
และปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายในประเทศอย่างทั่วถึงและสามารถขยายตลาดในต่างประเทศได้ 

๕.๒.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๓ การทบทวนบทบาทและปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

๕.๓.๑ สาระส าคัญ (๑) ก าหนดบทบาทและเปูาหมายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้
ชัดเจน และ (๒) ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจให้ตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และตอบสนองการเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา 

๕.๓.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย 

๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
๕.๔ การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน 

๕.๔.๑ สาระส าคัญ (๑) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน การลงทุน และพัฒนา
ทักษะในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และ (๒) ให้สถาบันการเงินมีส่วนร่วม
สนับสนุนเงินทุนในการด าเนินโครงการ หรือจัดตั้งกองทุนเพ่ือการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพ่ือเป็นการสร้าง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

๕.๔.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน 

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ภาคการเกษตร 
๕.๕ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 

๕.๕.๑ สาระส าคัญ การด าเนินการโดยขอความร่วมมือภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐใน 
การลดราคาปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตร พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์น้ า/อาหารสัตว์ 
ค่าแรงงาน/ค่าบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าว ค่าเช่าที่ดิน ค่าไฟฟูาส าหรับ  
การท าการเกษตร แหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ า การอบรมให้ความรู้ในการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง เหมาะสม  
การปรับปรุงบ ารุงดิน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงการตลาด 



๙๙ 
 

 

๕.๕.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิกระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน 

๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

๕.๖.๑ สาระส าคัญ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเปูาหมาย (พืช ประมง ปศุสัตว์) สู่มาตรฐาน
ระดับสากล โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า 

๕.๖.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม 

๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๗ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 

๕.๗.๑ สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ให้เกิด
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

๕.๗.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๘ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

๕.๘.๑ สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาแปลงใหญ่เป็นแปลงต้นแบบที่เกษตรกรเกิดการรวมตัวกัน
ผลิตและจ าหน่ายโดยสามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต บริหารจัดการ และการตลาด ภายใต้การบูรณาการและ
บริหารจัดการร่วมกันของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ 

๕.๘.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน 
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๙ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

๕.๙.๑ สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น และ 

มีการส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบ อาทิ จังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

กลุ่มผู้ผลิตเดิม และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยขยายผลจากกลุ่มหรือเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จแล้วในพ้ืนที่ 
๕.๙.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๐๐ 
 

 

๕.๑๐ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

๕.๑๐.๑ สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ให้มีความเข้มแข็งและขยายผลการให้บริการของศูนย์เรียนรู้ฯ 

๕.๑๐.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับ
เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร 

๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๑๑ ธนาคารพันธ์ุพืชพันธุ์สัตว์ 

๕.๑๑.๑ สาระส าคัญ เพ่ือให้เกษตรกรยากจนทั่วประเทศได้มีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ไว้ใช้
ขยายพันธุ์ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้เพ่ิมขึ้น อาทิ ธนาคารโค-กระบือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 

๕.๑๑.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๕.๑๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๑๒ การป้องกันการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และพัฒนา

ระบบการท าประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอย่างย่ังยืน 

๕.๑๒.๑ สาระส าคัญ การก ากับดูแลการด าเนินการตามมาตรการปูองกันการท าประมง 

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมที่ได้ด าเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการก ากับดูแล
แรงงานประมงให้ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนาการท าประมง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การแปรรูป การขนส่ง และการตลาด ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และระเบียบการท าประมงระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้า ตลอดจนศักยภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

๕.๑๒.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม 

๕.๑๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๑๓ การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และแผนพัฒนา
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

๕.๑๓.๑ สาระส าคัญ การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้าน
สหกรณ์และแผนพัฒนาสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การพัฒนาสหกรณ์
ระดับชาติไปจนถึงสหกรณ์ในท้องถิ่น รวมถึงองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยง
เครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ทั้งระบบให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้กับภาคธุรกิจได้อย่างย่ังยืน  

๕.๑๓.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ อาท ิกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายสหกรณ์ท้ังประเทศ 

๕.๑๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๐๑ 
 

 

ภาคอุตสาหกรรม 

๕.๑๔ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๕.๑๔.๑ สาระส าคัญ พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของพ้ืนที่ ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือให้
อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างย่ังยืน ซึ่งได้มีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศรายจังหวัด ๑๕ จังหวัด เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานทั้งด้านการบริหารจัดการและการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ทั้งระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว และจะมีการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดต่อไป 

๕.๑๔.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

๕.๑๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

๕.๑๕ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 

๕.๑๕.๑ สาระส าคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ 
ยานยนต์และชิ้นส่วน โดยการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางล้อมาตรฐาน UN R117 และยางล้อชนิดอ่ืนๆ รวมถึง 
การทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน เพ่ือเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองมาตรฐานด้านยางล้อและชิ้นส่วน  

ยานยนต์ของไทยและของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยกระดับให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และ
ชิ้นส่วนส าหรับอนาคตด้วย 

๕.๑๕.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม 

๕.๑๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๑๖ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 

๕.๑๖.๑ สาระส าคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ 
ยานยนต์และชิ้นส่วน โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน รวมถึงการออกแบบระบบการรับรองมาตรฐานทักษะด้านเทคนิคและการจัดการ และระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานขั้นสูง 

๕.๑๖.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

๕.๑๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๑๗ โครงการพัฒนาระบบเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

๕.๑๗.๑ สาระส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการ โดยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ที่ใช้
เครื่องจักรกล อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการใช้ระบบ
เครื่องจักรอัตโนมัติ โดยในระยะแรกอาจใช้สถาบันเฉพาะทางภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันไทย-

เยอรมัน เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการก่อน 



๑๐๒ 
 

 

๕.๑๗.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๕.๑๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
๕.๑๘ โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์  

๕.๑๘.๑ สาระส าคัญ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียในการผลิตนวัตกรรม
อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมจากการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร โดยวางกลไกในการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา/วิจัย ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ฟููดวัลเลย์ 

๕.๑๘.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕.๑๘.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๖ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

๕.๑๙ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร  
๕.๑๙.๑ สาระส าคัญ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารให้เป็นพ้ืนที่ที่มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน และมีสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในกิจการฐานนวัตกรรม 

๕.๑๙.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕.๑๙.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ภาคบริการและการท่องเที่ยว 

๕.๒๐ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

๕.๒๐.๑ สาระส าคัญ ภาคบริการมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของคนไทย โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ภาคบริการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้
จากการขยายตัวของรายได้ภาคบริการที่เพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และมีธุรกิจบริการหลายสาขาที่เติบโตขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ อาทิ ธุรกิจบริการทางการเงิน การบริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
(MICE) การศึกษานานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจบริการดิจิทัล และธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็น
ผลจากการที่ธุรกิจบริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและ 

มีศักยภาพในการแข่งขัน ท าให้ธุรกิจบริการสาขาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๒ ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพจึงมีความส าคัญเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต และ
มีศักยภาพในการขยายตลาดไปสู่ประเทศคู่ค้าและตลาดศักยภาพใหม่ที่ส าคัญของไทย 

๕.๒๐.๒ หน่วยงานด า เนินงานหลัก  กระทรวงพาณิช ย์  กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม และส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

๕.๒๐.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



๑๐๓ 
 

 

๕.๒๑ แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของประเทศ 

๕.๒๑.๑ สาระส าคัญ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
สะท้อนให้เห็นจากรายได้การท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญหรือโดยเฉล่ีย ๒๕.๙ ล้านคนในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในภาคบริการเกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ตาม จ านวนนักท่องเที่ยว  
ที่เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งในแง่ของส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศและการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมและแหล่งท่องเที่ยวรอง  
ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดความเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็วจากการเติบโตที่ขาดความตระหนักถึงความสมดุล
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ส่ิงแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ การจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและรองจึงเป็นมาตรการส าคัญเพ่ือธ ารงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ย่ังยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สายตานักท่องเที่ยวผ่านความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในระยะยาว 

๕.๒๑.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๒๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๒๒ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางน้ าและทางรถไฟ  
๕.๒๒.๑ สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความแตกต่าง หลากหลาย

ตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระแสความนิยมของสังคม ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึง
ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น าการนวดแผนไทยและสปาเป็นจุดเด่นของการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในส่วนของกิจกรรมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ 
ด้วยความแตกต่างของรูปแบบกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนของการท่องเที่ยวแต่ละรายสาขา จึงมีความจ าเป็น
ต่อการจัดท าแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้เกิดความสนใจกิจกรรมท่องเที่ยวรายสาขาในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 

๕.๒๒.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนภารกิจ
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวรายสาขาอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

๕.๒๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๒๓ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

๕.๒๓.๑ สาระส าคัญ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเชิงกลุ่มพ้ืนที่และเมืองรองที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จึงได้ออกกฎกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
๕ เขต ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝ่ังทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝ่ังทะเลตะวันออก  
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในอีก ๓ เขต ประกอบด้วย 
เขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนกลาง เขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม และเขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง ๘ เขตจะครอบคลุมพ้ืนที่การท่องเที่ยวที่ส าคัญทั่วประเทศ ซึ่งการจัดท าแผนส่งเสริม 
การท่องเที่ยวจะเป็นแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างเมือง
ท่องเที่ยวหลักและเมืองรองเพ่ิมขึ้น 



๑๐๔ 
 

 

๕.๒๓.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๒๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๒๔ แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น 

๕.๒๔.๑ สาระส าคัญ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มีขีดความสามารถในการรองรับที่จ ากัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว จึงมีความจ าเป็น
ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ที ่มนุษย์สร้างขึ ้น ดังนั ้น  ควรจัดท าแผนพัฒนาที่ก าหนด 

แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของพ้ืนที่
ท่องเที่ยว และเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 

๕.๒๔.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย 

๕.๒๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๒๕ โครงการศึกษาแนวทางการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้

เป็นไปตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Carrying Capacity) 

๕.๒๕.๑ สาระส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากที่อยู่ในพ้ืนที่เชิงอนุรักษ์ก าลังประสบ
ปัญหาจากความแออัดของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเส่ือมโทรมของทรัพยกรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อาทิ ปัญหาคราบน้ ามันจากเรือโดยสาร ปัญหาการจัดการขยะจ านวนมาก หรือแม้แต่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งยากต่อการฟ้ืนฟูในระยะเวลาอันส้ัน ดังนั้น มาตรการที่จ าเป็นใน
เบ้ืองต้นคือการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  
จึงควรจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือประเมินความเหมาะสมของจ านวนนักท่องเที่ยว และแนวทางการจัดการ  

การท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและจิตส านึกต่อส่วนร่วม 

๕.๒๕.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๒๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๒๖ แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ 

๕.๒๖.๑ สาระส าคัญ เพ่ือให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐมีความรู้ความสามารถใน 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  

การท่องเที่ยว  
๕.๒๖.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๕.๒๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



๑๐๕ 
 

 

๕.๒๗ แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมกีฬาบน
ฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ 

๕.๒๗.๑ สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา และน านวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมกีฬาทั้ง
ในรูปแบบของการผลิตสินค้าและการให้บริการด้านการกีฬา  

๕.๒๗.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕.๒๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ภาคการค้าและการลงทุน 

๕.๒๘ การสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย 

๕.๒๘.๑ สาระส าคัญ การส่งเสริมความสามารถด้านบริการในการแปรรูปสินค้าและบริการ
การพัฒนาตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือ
ยืดอายุสินค้าด้วยนวัตกรรมต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ (Product Champion) ได้แก่ 
อาหาร อัญมณีและเครื่องประดับ 

๕.๒๘.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์  
๕.๒๘.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๒๙ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร  
๕.๒๙.๑ สาระส าคัญ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงตลาด 

ในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ 

๕.๒๙.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

๔.๒๙.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๓๐ การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม 

๕.๓๐.๑ สาระส าคัญ การผลักดันการปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 
รวมทั้งการก าหนดนิยามและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและทันต่อ
สถานการณ์ทางการค้าในปัจจุบัน  

๕.๓๐.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์  
๕.๓๐.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๓ ป ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

๕.๓๑ ปรับปรุงศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 

๕.๓๑.๑ สาระส าคัญ ปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จและ 

เร่งเชื่อมโยงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) ระหว่าง
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติการได้จริง และขยายไปสูการบริการในระดับภูมิภาค  



๑๐๖ 
 

 

๕.๓๑.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๕.๓๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๓๒ การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เหมาะสม 

๕.๓๒.๑ สาระส าคัญ ก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนในประเทศที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ โดยการลดอุปสรรคการเคล่ือนย้าย
แรงงานทั้งแรงงานฝีมือและไร้ฝีมือ ได้แก่ การลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว การออกวีซ่า 
On Arrival ให้กับชาวต่างชาติที่มาประชุมในไทยน้อยกว่า ๑๕ วัน การขยายระยะเวลาการขออนุญาตท างาน
ของแรงงานต่างด้าว การลด/ยกเว้นภาษีรายได้น ากลับประเทศ รวมทั้งการลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงิน
ระหว่างประเทศ  

๕.๓๒.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวง 

แรงงาน และกระทรวงการคลัง 
๕.๓๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
 

 

 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

 

ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษา  

ฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีพที่ย่ังยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนา
จ านวนมากก่อให้ เกิดความเ ส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ ป่ าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเ ส่ือมโทรม  
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ และ  

มีความเส่ียงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
จากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาส่ิงแวดล้อม  

เพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิต
ภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้น  
ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน  

ทางการค้า ขณะที่วาระการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนา 

ที่ย่ังยืนของโลกในอีก ๑๕ ปี ข้างหน้า (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ 

ในอนาคต ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ การสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต
และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่ง เตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ  

เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียง
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

๑.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 

๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ ๑ รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์  
ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
และจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 



๑๐๘ 

 
 

ตัวชี้วัด ๑.๑   สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์
ร้อยละ ๒๕ และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก ๑.๕๓ ล้านไร่ 
เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๑.๒  จ านวนชนิดพันธ์ุและประชากรของส่ิงมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ 
ตัวชี้วัด ๑.๓  แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และ

จ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

เป้าหมายที่ ๒ สร้างความม่ันคงด้านน้้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งน้้าผิวดินและ 

น้้าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ า 

ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหา
จากการขาดแคลนน้ า ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและ 

ลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
ตัวชี้วัด ๒.๑  มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 

ตัวชี้วัด ๒.๒  ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล 
ระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด ๒.๓  ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นที่ชลประทานเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๒.๔  ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๒.๕  พ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
ตัวชี้วัด ๒.๖ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ 
เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี  ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ฟ้ืนฟคุูณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน  

ตัวชี้วัด ๓.๑  สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัด ๓.๒   คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด ๓.๓   คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหิมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว 

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในด้านต่างๆ หรือในพ้ืนที่หรือสาขาท่ีมีความเส่ียงจะได้รับผลกระทบสูง 
ตัวชี้วัด ๔.๑  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัด ๔.๒  ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเทา่) มีแนวโน้มลดลง 



๑๐๙ 

 
 

ตัวชี้วัด ๔.๓  แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขา 

ที่จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้  
ตัวชี้วัด ๔.๔  การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้าง

ศักยภาพ 

เป้าหมายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ ความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง  

ตัวชี้วัด ๕.๑  ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติในพ้ืนที่เส่ียงภัย  

ตัวชี้วัด ๕.๒  สัดส่วนของพ้ืนที่เส่ียงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
ตัวชี้วัด ๕.๓  จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้

ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่เส่ียงภัยซ้ าซากลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 

๓.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว รักษา 

ความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้  

๓.๑.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หยุดย้ังการท าลายป่า เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๐๒.๓ 
ล้านไร่ให้คงอยู่ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ  
โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว สนับสนุนการปลูกและฟ้ืนฟูป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยประยุกต์ความส าเร็จ
จากโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการปลูกป่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ไปพร้อมกัน ส่งเสริมการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ว่างของรัฐตามแนวกันชนและการเชื่อมต่อผืนป่า ส่งเสริมการ
จัดการป่าชุมชน และป่าครัวเรือน สนับสนุนกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
ฟ้ืนฟูและดูแลผืนป่า เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเกษตรกรรายย่อยในการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง หรือปรับเปล่ียนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจระยะส้ันมาเป็นไม้มีค่าระยะยาว 
จัดตั้งตลาดกลางค้าไม้ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการค้าและขนส่งไม้ สนับสนุนกลไกทางการเงินเพื่อการปลูกป่า 
อาทิ การออกพันธบัตรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ หรือกองทุนส่งเสริมการปลูกป่า ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

การปลูกพืชแซมในสวนป่า การท าวนเกษตร เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรระหว่างที่ไม้ยังไม่เติบโต และส่งเสริม
การวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้ รวมทั้งพัฒนาสนับสนุนแนวทางการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ อาทิ การพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน หรือพัฒนา
ท่องเที่ยวของชุมชนที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ 



๑๑๐ 

 
 

๓.๑.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ปกป้องและ
อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมที่มีการ
ด าเนินการอยู่แล้วอย่างเป็นระบบ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทรัพยากรชีวภาพ และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดท าชุดการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มีการน างานวิจัยที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สมุนไพรที่เป็นยาและเครื่องส าอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพใหม่ กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพ 

ที่แท้จริงของทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและ 

มีมูลค่าสูง 
๓.๑.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดิน จัดท าหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทให้ครบถ้วนชัดเจน 
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินให้มีเอกภาพเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดภาพรวมนโยบายด้านที่ดิน และ
กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยใช้กลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สนับสนุนการจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนโดยให้สิทธิในลักษณะแปลงรวมและการรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตและการสร้างรายได้ของ
ชุมชน พัฒนาระบบเช่าที่ดินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน จัดเก็บ
ภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร
ดินและที่ดินให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ 

๓.๑.๔ ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตล่ิงและชายฝั่ง พัฒนาพ้ืนที่
ชายฝ่ังโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนระยะยาว ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน โดยการจ าแนกแนวเขตการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ทะเลและชายฝ่ังที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ตัดสินใจ และจัดการร่วมของภาคี 

ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเล  
หมู่เกาะ และชายหาด เพ่ือน ามาใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์และ
สวยงามตลอดไป ปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ัง ก าหนด
มาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ า ห้ามการจับสัตว์น้ าวัยอ่อน ควบคุมเครื่องมือท าประมงที่ผิดกฎหมาย คุ้มครอง
ประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตล่ิงริมแม่น้ าและชายฝั่งโดยค านึงถึงพลวัตการเปล่ียนแปลงของ
ระบบชายหาด ใช้แนวคิดการจัดการระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) โดยจ าแนกชายหาดตามลักษณะธรณี
สัณฐาน และออกแบบระบบป้องกันและการลดพลังงานคล่ืนลมอย่างบูรณาการภายในกลุ่มหาดนั้น เพ่ือมิให้
การก่อสร้างในพ้ืนที่ชายฝั่งส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ข้างเคียง  

๓.๑.๕ วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและ 

ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชน ก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึง
ความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต จ ากัดการส่งออกทรัพยากรแร่ในรูปวัตถุดิบ หวงห้ามการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าชั้น ๑ และเขตอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเข้มงวด จัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือบริหารจัดการ
แร่ที่มีมูลค่าสูง โดยเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ทางด้านสุขภาพและการจัดการส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้ประกอบการจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ พัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการเหมืองแร่
โดยค านึงถึงสิทธิชุมชนและความเป็นธรรมทางสังคม 



๑๑๑ 

 
 

๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ า เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและ 

น้ าใต้ดินในทุกมิติ โดยค านึงถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านส่ิงแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ดังนี้ 
๓.๒.๑ เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกฎหมาย

หลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกลไก
หลักในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ การบริหาร
จัดการภาวะวิกฤตน้ าแห่งชาติ ทั้งน้ าแล้ง น้ าท่วม และน้ าเสีย จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และจัดท า
แผนงบประมาณด้านน้ าแบบบูรณาการประจ าปี โดยกล่ันกรองจากแผนงานหรือโครงการที่เกี่ย วข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการลุ่มน้ า 

๓.๒.๒ เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับลุ่มน้้าอย่างบูรณาการทั้ง  
๒๕ ลุ่มน้้า โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ าซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคล่ือน
หลักในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ก าหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าของ  

ลุ่มน้ าและจัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านน้ า ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเสริมสร้างเครือข่ายการ
ประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการ 

๓.๒.๓ ผลักดันกระบวนการประเ มิน ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) มาใช้เป็นเคร่ืองมือน้าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย 
แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้้า เพ่ือให้กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ระดับลุ่มน้ า
ค านึงถึงความย่ังยืนและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

๓.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้าของแหล่งน้้าต้นทุนและระบบกระจายน้้าให้ดีขึ้น 
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพ้ืนที่ โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ชนบท 
ซึ่งประชาชนยังขาดแคลนน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยใช้ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน และการจัดท าฝาย
โดยชุมชน ตลอดจนศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมและมีความคุ้มทุนในการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์
เพ่ือการบรรเทาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับ
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าภายในและระหว่างประเทศ โดยยึดหลัก
ความสมดุล ย่ังยืนของพ้ืนทีลุ่่มน้ าและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

๓.๒.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าและการจัดสรรน้้าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยปรับเปล่ียนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการ
ปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้ าเก็บกักและศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของตลาด (Zoning) 
ส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง ร่วมกับการบ าบัดและการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าในภาคอุตสาหกรรม
และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 

ขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า 
๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย 

และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว 

เพ่ือสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 



๑๑๒ 

 
 

๓.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฏหมาย
และกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิด
การลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเร่งก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันการจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับ
ท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะทีค่รบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณ
การผลิตขยะ และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  ส่งเสริมการแปรรูป
ขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ ผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุม
การน าเข้า จัดให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ พัฒนา
ระบบควบคุมการขนส่งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่ 

การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน  
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหาร
จัดการขยะ โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ 

ที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง 
๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าวิกฤตและลุ่มน้้าส้าคัญ

อย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิด โดยเร่งแก้ไขปัญหาน้ าเสียจากชุมชนและน้ าเสียจาก
อุตสาหกรรม ปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญรวมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ า ด้วยการ 

ลดปริมาณน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างครบวงจร โดยน าน้ าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วกลับมาใช้
ประโยชน์ด้านอ่ืน สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนและ
เมือง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง การติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบ าบัด
น้ าเสีย การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบาดาลในพ้ืนที่ทิ้งขยะ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย
ควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการอนุญาตให้ระบาย
มลพิษที่ค านึงถึงปริมาณมลพิษสะสมรวมในแหล่งรองรับน้ าเสีย 

๓.๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ เร่งแก้ไขปัญหา
วิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ โดยส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้าร่วมด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ประสานกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามข้อก าหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม  ส าหรับการแก้ปัญหา 

หมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร 
ประกอบกับเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร อาทิ การหมักตอซัง รวมไปถึงศึกษาวิจัย
พืชทดแทนที่เหมาะสม มีตลาดรองรับและต้นทุนต่ ากว่า ตลอดจนสร้างอาชีพทดแทน อาทิ การท่องเที่ยว
ชุมชน เป็นต้น 
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๓.๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จัดท าผังเมืองที่ค านึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่นรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร และมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนับสนุนมาตรการก าหนดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีความต้านทานภัยพิบัติ ตลอดจนขยายผล 

การพัฒนาเมืองสีเขียวในมิติต่างๆ ที่ด าเนินการอยู่แล้วในลักษณะน าร่อง อาทิ เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่ า 
เมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ซึ่งรูปแบบเมืองสีเขียว
ที่กล่าวถึงนี้ จะช่วยสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเมืองให้พัฒนาสู่มาตรฐานของเมืองที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

๓.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักร
ชีวิต ดังนี้ 

๓.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
โดยใช้มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานการลดมลพิษ และ 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด 
พัฒนาการจัดระบบข้อมูลและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิต
และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อาทิ พลาสติกชีวภาพ สนับสนุนแนวทาง
การจัดการเชิงรุก เพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการ
ลดก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดท าบัญชีผลกระทบส่ิงแวดล้อมรายสินค้า 
สนับสนุนการออกฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ส่งเสริมสินค้าฉลากเขียว และฉลากส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ พัฒนา
ฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของภาคการผลิตและภาคการขนส่ง เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
มาตรฐานฟุตพรินต์ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและปล่อย
คาร์บอนต่ า 

๓.๔.๒ สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  โดยสนับสนุน 

การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมย่ังยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วัสดุอินทรีย์และการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีการเกษตร เช่น การท าเกษตรโดยลดการใช้สารเคมีที่อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี สนับสนุนงานวิจัยและจัดท าพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือสาธิตการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 

ให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จัดให้มีแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการ
ท าการเกษตรให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรเหล่านี้ให้เป็นมาตรการเชิงบังคับ ขยายผลแนวคิดการท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและผลักดันสู่กระบวนการท าเกษตรกรรมย่ังยืนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของไทยสู่สากล โดย
ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม พัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและบ าบัดน้ าเสีย ปรับใช้มาตรการจ ากัดจ านวนนักท่องที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
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ระบบนิเวศเปราะบาง พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเล หมู่เกาะ 
รวมทั้งอุทยานแห่งชาติ ให้เหมาะสมส าหรับใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ โดยพัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
และการท่องเที่ยวธรรมชาติกับการอนุรักษ์ทรัพยากร การสืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้ง 
การสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพของท้องถิ่นด้วย 

๓.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้
ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการด ารงชีวิต ให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและ
ย่ังยืน เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ด้วยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
สนับสนุนการผลิตส่ือสร้างสรรค์ด้านส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความ
ตระหนักด้านการผลิตและบริโภคที่ ย่ังยืนผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภค เลือกใช้ มาตรการจูงใจ 

ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือส่ิงแวดล้อมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การคิดราคาสินค้าโดยรวม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งค่าก าจัดซากผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือทดแทนการใช้พลาสติก 
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ห้างสรรพสินค้าในเมือง และตลาดในท้องถิ่น นอกจากนี้ ควรขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 

ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของภาครัฐให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งขยายประเภทของสินค้า
ให้มากขึ้นและให้ครอบคลุมสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

๓.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว 

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๕.๑ จัดท้าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างบูรณาการและ
ครอบคลุม เพ่ือสนับสนุนระบบการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการภายใต้มาตรการการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ อีกทั้งเอ้ืออ านวยต่อการจัดตั้งกลไกใหม่ๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.๕.๒ พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร โดย
ลดการผลิตและใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน การผลิต
พลังงานทดแทนจากของเสีย พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ สนับสนุน
ระบบการคมนาคมขนส่งที่ย่ังยืน เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้ง
กลไกทางการเงินที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ กลไกตลาดคาร์บอนเครดิต ภาษีคาร์บอน รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น 

๓.๕.๓ ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บ
และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มต้นจากข้อมูลการใช้พลังงาน และให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ด้านการเก็บรวบรวมและจัดท าข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่เป็นปัจจุบัน การขึ้นทะเบียนกิจกรรมการปล่อย  

ก๊าซเรือนกระจก และการประเมินแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต  



๑๑๕ 

 
 

๓.๕.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับการศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
ปรับตัวในการจัดหาเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับภาคเกษตร รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน 

ในกลุ่มเปราะบาง มีความเส่ียงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ า วางแผนป้องกันเมืองที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล และอาจเผชิญกับฤดูกาลที่รุนแรงและแปรปรวน โดยวางผังเมือง
บนพ้ืนฐานการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดท า ยุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ รายสาขา และ 

ระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีความเส่ียงเฉพาะ เพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือนไปสู่การด าเนินการในระดับท้องถิ่น  
๓.๕.๕ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ

ภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบและความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่วยงาน 
ในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
พัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ในระบบ
การศึกษาภาคบังคับ 

๓.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและน าไปสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืน โดย 

๓.๖.๑ บูรณาการการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ 
ระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและ
จัดท าแผนที่ความเส่ียงจากภัยพิบัติ ในพ้ืนที่และภาคการผลิตที่มีล าดับความส าคัญสูง  

๓.๖.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ 
สนับสนุนการจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชน 

เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมภาคเอกชนในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างจิตส านึก 

ความปลอดภัยสาธารณะ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการร่วมกันด าเนินการป้องกัน
และลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

๓.๖.๓ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความ
แม่นย า น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ได้พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการ 
ภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

๓.๖.๔ พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลัง
การเกิดภัยพิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของส่ิงก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง พัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะสร้างขึ้นให้สามารถรองรับภัยพิบัติรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

๓.๖.๕ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ  โดยจัดท าหลักสูตรการศึกษา 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ วางระบบเพ่ือสร้างความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถขของเครือข่าย
อาสาสมัคร และเชื่อมโยงการท างานกับภาครัฐ เพ่ือให้มีบทบาทร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน 



๑๑๖ 

 
 

๓.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๓.๗.๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
ทุกข้ันตอน ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท า การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และขั้นตอนการ
ติดตามตรวจสอบ โดยผลักดันให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการอนุญาต ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน  

ตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีบทลงโทษ  

ที่เหมาะสม พิจารณาแนวทางในการน าเรื่องการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาก าหนดเป็นเง่ือนไขในการขอต่อใบอนุญาต การขอเปล่ียนแปลงหรือ
ก่อสร้างเพ่ิมเติมของโครงการ นอกจากนี้ ควรลดขั้นตอนและระยะเวลาของระบบ EIA รวมทั้งทบทวนรูปแบบ
และกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดท า
รายงานและกระบวนการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกลไกการติดตามตรวจสอบ  

๓.๗.๒ ผลักดันการน้าแนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณาที่ค านึงถึง
ผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยด าเนินการน าร่องในพ้ืนที่ระดับลุ่มน้ า สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  
ทั้งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบนิเวศท่ีส าคัญ  

๓.๗.๓ สร้างจิตส้านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยไม่จ ากัดแค่เพียงการรับฟังความคิดเห็น แต่ควรสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดท าโครงการ  
เพ่ือสร้างการยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่  รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วน 

ในการลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการดูแล รักษา ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐมากขึ้น สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถ  

น างบประมาณที่ได้จากการระดมทุนมาจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งพัฒนากระบวนการติดตามโครงการ 

ที่ด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
กลไกเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในกระบวนการยุติธรรม  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ใช้ประโยชน์จากส่ือสารมวลชนในการรณรงค์ เผยแพร่แนวคิดและการปฏิบัติที่ดี 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น ก าหนดช่วงเวลาบังคับการออกอากาศ เพ่ือรณรงค์ 

ปลูกป่า ยุติการเผาป่า และการคัดแยกขยะ เป็นต้น 

๓.๗.๔ ทบทวนแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน เพ่ือให้มีสาระ
คุ้มครองสิทธิชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งวิถีชี วิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่อาศัย 

บนพ้ืนที่ต้นน้ า หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน ก าหนดมาตรการชดเชยผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินนโยบายของรัฐ เช่น พ้ืนที่น้ าท่วม พ้ืนที่เวนคืนที่ดินเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ  

๓.๗.๕ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม ในการด าเนินงานร่วมกับ
ภาครัฐ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีโอกาสเข้ามาร่วมด าเนินงานกับภาครัฐ
และชุมชน สนับสนุนการจัดตั้งกลไกและกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู เยียวยา และชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
ทั้งการเยียวยาในระยะส้ัน และระยะยาว ร่วมกับการศึกษาและก าหนดใช้มาตรการทางการคลังที่เหมาะสม 



๑๑๗ 

 
 

เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถ 

เรียกเก็บค่าเสียหายจากผู้ประกอบการ เพ่ือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้ พัฒนา
กระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพิสูจน์ความเสียหาย รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

๓.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
และข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านการค้าและส่ิงแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เพ่ือป้องกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธิ์ทางการค้า อาทิ ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU)  ติดตามและเฝ้าระวัง
มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและการลงทุน ตลอดจน
สนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๔. แผนรองรับ แผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง อาทิ 
 ๔.๑ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
 ๔.๒ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 
 ๔.๓  แผนงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐  
 ๔.๔ แผนแม่บทในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร 
 ๔.๕  แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙  
 ๔.๖ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๗๔ 
 ๔.๗ กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ๔.๘ แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ 
 ๔.๙ แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๖  
 ๔.๑๐ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔  
 ๔.๑๑ แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
 ๔.๑๒ โรดแมปการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  
 ๔.๑๓ ร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๕. แผนงานและโครงการส้าคัญ 

เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนเชิงยุทธศาสตร์ จึงได้ก าหนดโครงการที่มีความส าคัญที่จะตอบสนองโดยตรง
ต่อเป้าหมาย และตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ฯ โดยพิจารณาจากโครงการที่สามารถขับเคล่ือนให้เกิดผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเกิดประโยชน์ร่วมและสนับสนุนเป้าหมายหลายด้านพร้อมกัน 
ทั้งในมิติด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน และการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและทุนทางธรรมชาติ โครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 



๑๑๘ 

 
 

๕.๑ โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะยาว 

๕.๑.๑ สาระส้าคัญ  ส่งเสริมการปลูกป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว พัฒนาการปลูก
สร้างสวนป่าและระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน และพัฒนาอุตสาหกรรรมไม้มีค่าตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต 
โดยรัฐมีบทบาทในการสนับสนุนและก าหนดมาตรการจูงใจ ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพ 

เชิงภูมินิเวศ พัฒนาตลาดกลางค้าไม้ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่งไม้ สนับสนุนกลไกทางการเงิน อาทิ 
พันธบัตรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ หรือกองทุนส่งเสริมการปลูกป่า และสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทั้งด้านการพัฒนา
คุณภาพสายพันธุ์ และการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้ รื้อฟ้ืนการใช้ประโยชน์จากไม้ในงาน
ด้านการอนุรักษ์  การสร้างบ้านเรือน วัด และสถานที่ส าคัญ และผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักท่ีเป็นศิลปะประจ าชาติ   

โครงการมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ 
โดยมีพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไม้ที่มีรอบตัดฟันระยะยาว  
เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม ทั้งด้านการสร้างรายได้ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และการดูดซับก๊าซเรือนกระจก 
จึงถือเป็นการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อการเติบโตสีเขียวทั้งระดับโลกและระดับประเทศ 

๕.๑.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก  เนื่องจากแนวทางดังกล่าวจ าเป็นต้องบูรณาการ
ด าเนินงานร่วมกันหลายภาคส่วน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ
หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมากจากพระราชด าริ (โครงการมเหสักข์ สักสยามินทร์) ส านักงานปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
สถาบันการศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ด าเนินการในรูปคณะท างาน เพ่ือ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งระบบและขับเคล่ือนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๕.๒ แผนงานการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน ๕ พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง 

๕.๒.๑ สาระส้าคัญ  น ากระบวนการเชิงระบบด้านการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งในรายสาขาและใน
เชิงพ้ืนที่ระดับลุ่มน้ า มาใช้ประกอบการตัดสินใจด าเนินนโยบาย แผน และแผนงานในรายสาขา หรือในเชิงพ้ืนที่
ลุ่มน้ า เพ่ือสร้างความสมดุลที่ ย่ังยืนระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า  

ในทิศทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้ าใน ๕ พ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่องที่การพัฒนามีแนวโน้มส่งผลกระทบ 

ต่อความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม รวมถึงการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีการด ารงชีพ 

ของประชาชนอย่างกว้างขวาง 
๕.๒.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลักทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ าของประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการ 

นโยบายน้ าแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ า ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของภาคีการพัฒนา
ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๑๙ 

 
 

๕.๓ แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

๕.๓.๑ สาระส้าคัญ  การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยถูกก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้จัดท า Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

ของประเทศ ซึ่งได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) 
และจัดท าเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยจะใช้เป็น 

แนวทางการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน เพ่ือให้การด าเนินงาน
มีกรอบทิศทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ
และบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่สามารถ
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ และสามารถด าเนินการจัดการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด มาตรการ
เพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย แผนแม่บทฯ ได้ล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

เพ่ือเร่งด าเนินการ (๑) จัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ กลุ่มพ้ืนที่ขนาด
กลาง กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก  (๒) สร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย และ (๓) สนับสนุนให้มีการจัดการขยะมูลฝอย
ของตนเองภายในพ้ืนที่ รวมทั้งส้ิน ๓๔๙ กลุ่มพ้ืนที่ โดยในระยะแรก (ปี ๒๕๕๙) ด าเนินการใน ๖๗ กลุ่มพ้ืนที่ 
และด าเนินการต่อเนื่องอีก ๒๘๒ พ้ืนที่ ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔   

๕.๓.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการคลัง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และภาคเอกชน ร่วมกันขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการก ากับและขับเคล่ือนแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศและคณะกรรมการก ากับและขับเคล่ือนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

ของจังหวัด 

๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๔ โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 

๕.๔.๑ สาระส้าคัญ เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลง โดยผลักดันแนวทางการผลิตและการบริโภค 

ที่ย่ังยืน ผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ทั้งผู้ผลิตรายเล็กและรายใหญ่ โดยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม  

สีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
เข้าร่วมการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบ้ียต่ า หรือใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือจูงใจในการผลิตและการขอรับรองฉลากเขียว เพ่ือเพ่ิมจ านวนสินค้าและบริการ
สีเขียวในตลาด ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาเกณฑ์และข้อก าหนดเฉพาะของสินค้าและบริการ 

ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้ครอบคลุมสินค้าและบริการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างปริมาณสูง ตลอดจนเร่งสร้าง
ความตระหนักรู้ และความเข้าใจให้กับภาคประชาชนให้เห็นถึงความส าคัญของการเลือกซื้อสินค้า และบริการ
จากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  



๑๒๐ 

 
 

๕.๔.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๕ โครงการเมืองสีเขียว (Green City) 

๕.๕.๑ สาระส้าคัญ สนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายการเติบโตสีเขียวของเมือง
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และขับเคล่ือนการด าเนินงาน ทั้งด้านการจัดการของเสีย การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

ของเมือง การวางผังเมืองเพ่ือก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองสีเขียว การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมืองทั้งในภาคการคมนาคมขนส่ง อาคาร และบ้านเรือน สนับสนุนให้ท้องถิ่น
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีๆ ของเมืองที่มีการด าเนินงานด้านการเติบโตสีเขียวเพ่ือขยายผล  

การด าเนินงาน พัฒนาต่อยอดเมืองที่มีการด าเนินงานที่ดีด้านการเติบโตสีเขียวในบางมิติให้ครอบคลุมครบถ้วน
ทุกมิติ สร้างมาตรการทางการเงินการคลังใหม่ที่สนับสนุนการเติบโตสีเขียวของเมือง ปรับปรุงและปฏิรูป
กฎหมายที่จ าเป็น สนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดตั้งกลไกเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานระหว่างเทศบาลกับชุมชน และ
ปลูกจิตส านึกของคนในชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการ
ขับเคล่ือนพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว  

๕.๕.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๖ แผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA Roadmap) และ

แผนงานด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๕.๖.๑ สาระส้าคัญ  (๑) สนับสนุนการด าเนินงานแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศ (NAMAs Roadmap) ร้อยละ ๗ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ (Business As 
Usual) ภายในปี ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) บนพ้ืนฐานการด าเนินการโดยสมัครใจของภาคพลังงานและคมนาคม
ขนส่ง ด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
การใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ และมาตรการด้านคมนาคมขนส่งที่ย่ังยืน รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลด้าน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ตลอดจนการพัฒนา
กลไกทางการเงิน และการตลาดเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก  และ (๒) ส่งเสริมแผนงาน
ด้านการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินความเปราะบาง จัดท าแผนที่
พ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง พัฒนาทางเลือกในการปรับตัวที่เหมาะสมในสาขาหรือพ้ืนที่ที่มีความส าคัญหรือเป็น
กลุ่มเส่ียง ให้ความส าคัญกับแผนการปรับตัวภาคการเกษตรและเมือง การป้องกันพ้ืนที่เมืองและชายฝ่ัง การ
ป้องกันน้ าท่วม ภาคสาธารณสุข รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูล และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

๕.๖.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 



 

 

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 

สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 

 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลาย
มิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และ 

ภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ  
โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในระยะ ๕ ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญ
ต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับ 

ภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า  

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหา

ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
๑.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  

๑.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 

ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ  
๑.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัด ๑.๒ จ านวนกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 
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เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน 

ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
ตัวชี้วัด ๒.๑ ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute for 

Economics and Peace: IEP) 
ตัวชี้วัด ๒.๒ จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก) 
ตัวชี้วัด ๒.๓ จ านวนกิจกรรมทีป่ระชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น  

ตัวชี้วัด ๓.๑ มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง  
ตัวชี้วัด ๓.๒ รายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด ๓.๓ จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับ  

การรักษาผลประโยชน์ของชาติ  
ตัวชี้วัด ๔.๑ ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมข้ึน (ดัชนีสันติภาพโลก) 
ตัวชี้วัด ๔.๒ จ านวนคดีท่ีเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๓ จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๔ จ านวนคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 

เป้าหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ 

ภัยคุกคามอ่ืนๆ 

ตัวชี้วัด ๕.๑ ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 

ตัวชี้วัด ๕.๒ อันดับความเส่ียงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก (ดัชนีความเส่ียงของ
โลกของ WEF) 

ตัวชี้วัด ๕.๓ อันดับความเส่ียงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ /ต่ ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก (ดัชนี 
ความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU) 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ตัวชี้วัด จ านวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
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๓. แนวทางการพัฒนา 

จากปัจจัยดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านความมั่นคงที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
ความมั่นคงของประเทศที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศ ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก  
ในระยะ ๕ ปี ได้แก่ 

๓.๑ การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

๓.๑.๑ สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่
และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและปูองกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ
สถาบันหลักของชาติ  

๓.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา 

ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้ สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึง 

ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
๓.๑.๓ ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ

สันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง 

อัตตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่  

๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ 

ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

๓.๒.๑ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการปูองกันและรักษาผลประโยชน์ 
ของประเทศ โดยพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์  
มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาส าคัญอ่ืนๆ ของชาติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๒.๒ พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ 
พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูล  

เพ่ือเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ  
๓.๒.๓ มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบัติ 

ทั้งในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ่  
ที่กลไกปกติไม่สามารถรองรับได ้โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม 

๓.๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย พร้อมทั้งจัดท าระบบ
การจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 
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๓.๒.๕ พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตาม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านการต่อต้าน  

การก่อการร้ายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและ
รองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 

๓.๒.๖ พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับ  

การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปล่ียน
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์  พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ 

๓.๒.๗ ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปล่ียน  

และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ  
ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้าน 

ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

๓.๒.๘ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ เพ่ือปูองกันการสูญเสียดินแดน
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น เขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ เป็นต้น 

๓.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ 

มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

๓.๓.๑ ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพ่ือเอ้ือต่อการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
อาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปล่ียนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันด าเนินการเชิงรุกเพ่ือปูองกัน 
แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ และสาธารณภัยขนาดใหญ่ 

๓.๓.๒ เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือใน 

การบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพ้ืนที่
ชายแดน ปูองกันการลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และการ
สร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน  

๓.๓.๓ พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
และก ากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๓.๓.๔ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการ
วางระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล มีความพร้อมในการติดตาม 
วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพ่ือเตรียมการรับมือ การจัดระบบบริหารจัดการปูองกันไม่ให้โรค
และภัยสุขภาพมีการแพร่ระบาด ตลอดจนการฟ้ืนฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 
  



๑๒๕ 
 

 

๓.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

๓.๔.๑ เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและ  

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา  

สาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอ้ือ 

ต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
๓.๔.๒ แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมทางทะเล คุ้มครอง ปกปูอง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระท าผิด
กฎหมายในทะเลและวิกฤตทางทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบการ
บริหารจัดการที่ดีในการด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวม
ของประเทศ รวมทั้งบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

๓.๔.๓ พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์ 
จากทะเลอย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบ และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม
ทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ในอนาคต  

๓.๕ การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๕.๑ ปรับปรุงระบบติดตาม เฝูาระวัง ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัย
คุกคาม เพ่ือเสนอแนะแผนปูองกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่า  

จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๕.๒ พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคล่ือนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพ้ืนที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน  ทั้งด้านนโยบาย องค์ความรู้และ 

การสร้างกลไกขับเคล่ือนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และความมั่นคง 
โดยให้มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนงานและการจัดสรร
งบประมาณด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน (ประชารัฐ) ในการก าหนดและขับเคล่ือนแผนงานด้านความม่ันคง 
๔. แผนรองรับ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนงานรองรับ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ 
ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ 

๔.๑ แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาทิ (๑) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)  (๒) ยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  
(๓) ยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (๔) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=126461&filename=index
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๑๒๖ 
 

 

๔.๒ แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๔.๓ แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

๔.๔ ด้านการแก้ปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ อาทิ (๑) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๓ (๒) ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล 
พ.ศ. .... (๓) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔ (๔) แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (๕) แผนปฏิบัติการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

๔.๕ แผนความมั่นคงด้านสาธารณสุข ได้แก่ (๑) แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) (๒) กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔  

๔.๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้แก่ (๑) กรอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (๒) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงกลาโหม 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (๓) ยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 

๔.๗ ด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประกอบด้วย (๑) แผนความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ (๒) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในด้านพาณิชย์นาวี (๓) แผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔ (๔) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๔ และ (๕) แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ระยะที่สอง ๕ ปี (ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

๔.๘ ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ (๑) แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (๓) ยุทธศาสตร์การ
ปูองกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ (๔) ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๕.  แผนงานและโครงการส าคัญ 

๕.๑ การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
๕.๑.๑ สาระส าคัญ การเสริมสร้างความมั่นคงและปูองกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของ

ชาติ เป็นแนวทางส าคัญท่ีต้องเร่งด าเนินการในระยะเร่งด่วน เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก โดยการสร้าง
จิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือน าไปสู่  

การเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยลดความขัดแย้งและการยอมรับในความเห็นต่างทางความคิด
บนพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

๕.๑.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงกลาโหม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
และทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

https://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/ProgramsandActivities/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%20%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%20%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%205%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5.pdf
https://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/ProgramsandActivities/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%20%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%20%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%205%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5.pdf


๑๒๗ 
 

 

๕.๒ การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๕.๒.๑ สาระส าคัญ การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน้าที่ของทุก
ส่วนราชการและคนไทยทั้งชาติที่จะต้องช่วยกันระดมความคิดเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งตาม
แนวทางสันติวิธี คือ ต้องเร่งค้นหาเง่ือนไขของความขัดแย้งในทุกมิติ ค้นหาแนวทางที่จะหยุดความรุนแรงและ
แก้ปัญหาในแนวทางสันติวิธีด้วยการขจัดเง่ือนไขต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง เพ่ือมิให้ประชาชน  

ในพ้ืนที่เกิดความรู้สึกว่า ได้รับการปฏิบัติและการดูแลจากรัฐอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกับประชาชน
ส่วนอ่ืนของประเทศ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่า สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขภายใต้อัตลักษณ์ของตนโดยไม่มี
การกดทับหรือผสมกลมกลืน พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  

ในพ้ืนที ่
๕.๒.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ และทุกหน่วยงาน 

๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๕.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ 

๕.๓.๑ สาระส าคัญ สร้างความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศในทุกระดับ  และ
ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยพัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองและกลไก
ที่พร้อมเผชิญเหตุ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาก าลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมและทันสมัย มี  
การแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ 
กับมิตรประเทศให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 

๕.๓.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก ๑) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๒) กระทรวงกลาโหม 
๓) กระทรวงการต่างประเทศ ๔) กระทรวงมหาดไทย ๕) กระทรวงยุติธรรม ๖) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ๗) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๘) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ๙) ส านักงานปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ๑๐) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๕.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

๕.๔.๑ สาระส าคัญ ให้มีความพร้อมในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์เพ่ือเตรียมการรับมือ รวมทั้งการด าเนินการต่างๆ เพ่ือหยุดภาวะฉุกเฉินหรือกู้สถานการณ์ที่รุนแรง
เกี่ยวกับโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ ให้กลับสู่ภาวะปกติภายในระยะเวลาที่ส้ันที่สุด 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปูองกันยับย้ังไม่ให้โรคและภัยสุขภาพแพร่กระจายออกไป  

ในวงกว้าง และไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์ให้กลับสู่
สภาวะปกติ 

๕.๔.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก ๑) กระทรวงสาธารณสุข ๒) กระทรวงมหาดไทย  
๓) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  



๑๒๘ 
 

 

๕.๕ การป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

๕.๕.๑ สาระส าคัญ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เพ่ิมระดับความรุนแรงและมีความซับซ้อนใน
การโจมตีมากขึ้น ความเสียหายที่เกิดจากการอาชญากรรมและการโจมตีทางไซเบอร์จะมีผลอย่างร้ายแรง  
ซึ่งต้องให้ความส าคัญและมีมาตรการปูองกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงท าง
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการก าหนดกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้รัดกุม
มากย่ิงขึ้นตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับบุคคล 

๕.๕.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง 
กลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๕.๖ การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทาง

ทะเล 

๕.๖.๑ สาระส าคัญ เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและพัฒนาให้มีการจัดระเบียบที่ดีใน
ทะเล โดยแก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทาง
ทะเล คุ้มครอง ปกปูอง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระท าผิดกฎหมายในทะเล รวมทั้ง
พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในทะเล ระบบการช่วยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและ
เป็นสากล  

๕.๖.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก ๑) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๒) กองทัพเรือ 
๓) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๕.๗ การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้ังทางบกและทางทะเลของประเทศ 

๕.๗.๑ สาระส าคัญ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของประเทศรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือปูองกันการสูญเสียดินแดนและภัยพิบัติธรรมชาติ ให้พร้อมต่อสาธารณภัยทั้งทางบกและทางทะเล 

โดยก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ให้พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตั้งแต่ในภาวะปกติ ในระหว่างเกิดเหตุการณ์ จนถึงภายหลังเหตุการณ์ โดยประสานและผนึกก าลังของทุกฝุาย
ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ 

๕.๗.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก ๑) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๒) กระทรวงกลาโหม 
๓) กระทรวงมหาดไทย ๔) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

 

 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคล่ือนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเปูาประสงค์ที่วางไว้ 
การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฏหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
และการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มี  
ส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวย
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยท าให้การทุจริต
ประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ  ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม 

การพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน 

มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี ๒๕๗๙  

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มกีารบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้   
๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ ๑  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  

ตัวชี้วัด ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ตัวชี้วัด ๑.๒ อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง 



๑๓๐ 

เป้าหมายที่ ๒  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๒.๒ ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
เป้าหมายที่ ๓  เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

เป้าหมายที่ ๔  ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

ตัวชี้วัด จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซ่ึงต้องชดเชยความเสียหายลดลง  

๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 
องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมี
ขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย 

๓.๑.๑ ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน โดยให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด าเนินภารกิจเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบาย วางแผนระดับประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริมสนับสนุน 

การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การก ากับการด าเนินงาน และภารกิจที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมหลายเขต  

การปกครอง โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและให้บริการสาธารณะเท่าที่จ าเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น
ด าเนินภารกิจให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ ตามขีดความสามารถและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม
และประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในระดับ
ชุมชน รวมทั้งจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะให้มากที่สุด 

๓.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริม
กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว โดยการใช้กลไกภาครัฐที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค การสนับสนุนเงินทุนหรืองบประมาณแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งการก าหนดกฎ 
ระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคหรือเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนกลไกการร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน 
ประชาชน และประชาสังคม ในแบบประชารัฐให้เป็นจุดเชื่อมต่อในการพัฒนาประเทศอย่างสมบูรณ์  

๓.๑.๓ ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคให้เหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ไม่อาจมอบให้ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคด าเนินการแทนหรือไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ธุรกิจเพ่ือสังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปด าเนินการแทนได้ พร้อมกับเกล่ียหรือ



๑๓๑ 

โอนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนไป โดยแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกประเภทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนก าหนดแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่นให้คล่องตัวมากขึ้น 

๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดย  
๑) ก าหนดให้ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีความส าคัญสูงกับการพัฒนาประเทศ 

ในวงกว้างหรือมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ให้สามารถสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารราชการได้  
๒) สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบ

ราชการ โดยให้ค านึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

๓) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนก า ลังคนภาครัฐ ควบคู่กับการศึกษา 

แนวทางการจ้างงานผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ 

๔) วางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทั้งในส่วนราชการ หน่วยงานในก ากับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญ 
สมรรถนะ ความสลับซับซ้อนของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด  

๕) ก าหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ การพิจารณา
บ าเหน็จความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษ์ความเป็นธรรม ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความ
เป็นกลางทางการเมือง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ 

๖) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้น า และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา 

นักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมทั้งให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ  

๗) วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐทั้งในส่วนข้าราชการประจ า
และบุคลากรจากภายนอกที่ผ่านการสรรหาเข้ามาด ารงต าแหน่งระดับสูงได้อย่างจริงจังมากขึ้น โดยให้สามารถ
วัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 

๓.๑.๕ จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติได้ พร้อมทั้งทบทวนบทบาทให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจ
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดย  

๑) ยุบเลิก ควบรวม ถ่ายโอน หรือปรับรูปแบบรัฐวิสาหกิจในกรณีเป็นกิจการ 

ที่เอกชนสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีหน่วยงานของรัฐด าเนินการอยู่แล้ว  
๒) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้สามารถด าเนินการตามบทบาท 

ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่โปร่งใส 



๑๓๒ 

๓) พัฒนากลไกการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ เข้มแข็งสอดคล้องกับสภาพ
อุตสาหกรรมที่รัฐวิสาหกิจด าเนินกิจการอยู่ รวมทั้งแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานระหว่างการท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานก าหนดนโยบาย การก ากับและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (Regulator) และการท าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการของรัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค ลดความ
เหล่ือมล้ า มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น โดย 

๓.๒.๑ แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ส่งเสริมการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการ และงบประมาณเชิงพ้ืนที่ ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยรับการจัดสรรงบประมาณได้ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการ
งบประมาณ ตั้งแต่การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชน 

ถึงระดับจังหวัด โดย 

๑) ระดับหมู่บ้าน จัดท าแผนชุมชนที่ใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ  
๒) ระดับต าบล เปิดเวทีประชาคมระดับต าบลโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน  

สภาองค์กรชุมชน เข้ามาเป็นกลไกในการให้ค าปรึกษาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล
และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาท้องถิ่นระดับต าบล  

๓) ระดับอ าเภอ เป็นหน่วยบูรณาการแผนพัฒนาต าบลให้เป็นไปในทิศทาง 

ที่สอดคล้องกับหลักการจัดท าแผนและงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

๔) ระดับจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง มีข้อมูลที่โปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง บูรณาการข้อเสนอแผนงานโครงการตามความต้องการของประชาชน 

ที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่ ากว่าจังหวัด ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วน
ราชการในพ้ืนที่ และยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล โดยแผนพัฒนา
จังหวัดควรมีกรอบวงเงินที่ชัดเจนว่าเป็นกรอบวงเงินตามภารกิจจากกระทรวง และกรอบวงเงินตามค าขอของ
จังหวัด  

๓.๒.๓ ก าหนดโครงสร้างและล าดับความส าคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล โดย



๑๓๓ 

ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการ
รายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพฒันาต่างๆ 

๓.๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลกระทบของการด าเนินงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และ
สามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไป รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชนเพ่ิมขึ้น และมีการเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณะชนโดยมีก าหนดเวลา 

การเปิดเผยที่แน่นอน 

๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนและภาคธุรกิจ โดย 

๓.๓.๑ ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน 
ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 

๓.๓.๒ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานภายนอก ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน โดยมี 
การก าหนดกฏ กติกา และส่ิงจูงใจให้ชัดเจน รวมทั้งมีการก ากับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความพร้อม
ของผู้รับงานแทนภาครัฐ 

๓.๓.๓ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางส่ือสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้
รับทราบและเข้าใจถึงส่ิงที่รัฐก าลังจะด าเนินการ และด า เนินการอยู่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 

๓.๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศ 

การจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริหาร และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการ 
รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง  

๓.๓.๕ ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และความต้องการ
ของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐที่อ านวย
ความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่ 
และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของรัฐ 

ที่เหมาะสมระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และ
ติดตามการด าเนินงานของรัฐได้  

๓.๓.๖ สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการท างานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๓๔ 

๓.๓.๗ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง น าไปใช้ประโยชน์ 
และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิง
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พ่ึงตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถ
จัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากข้ึน โดย 

๓.๔.๑ ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นให้ชัดเจนตาม
ศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข และจัดให้มีการประเมิน
ศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นให้ถูกต้องและชัดเจนจากหน่วยงานประเมินที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งก าหนดกลไกและ
มาตรการก ากับติดตามการด าเนินการกระจายอ านาจให้ชัดเจน 

๓.๔.๒ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะให้
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคมให้มากขึ้น 

๓.๔.๓ ก าหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็น
มาตรฐาน รวมทั้งระบบการตรวจสอบก่อนด ารงต าแหน่ง ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่และบทบาทความ
เป็นนักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลและเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส  
ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการเพ่ิม
ศักยภาพในการแสวงหาแหล่งรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีประเภทใหม่ๆ 

๓.๔.๔ เพ่ิมความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการก าหนดนโยบาย  
การบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ และปรับกระบวนการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอ่ืนๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบการก ากับ
ดูแลโดยภาคประชาชนและชุมชน 

๓.๔.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น โดย 

๑) ปรับโครงสร้างรายได้ระหว่างรัฐและท้องถิ่น รวมถึงโครงสร้างภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และพิจารณาการกระจายอ านาจ 

การจัดเก็บภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงเปูาหมายในการลดช่องว่าง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะทางการคลังแตกต่างกัน การด าเนินการตามนโยบายของรัฐ หรือ  

การด าเนินการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นซึ่งเกินขีดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

๒) พัฒนากฎหมายและแนวทางการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ อาทิ ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อันเกิดจาก 

การประกอบกิจการพาณิชย์ วิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาพ้ืนที่ หรือการหารายได้ที่ไม่ใช่ภาษีประเภทอ่ืนๆ  
ในอนาคต 



๑๓๕ 

๓) วางมาตรฐานการบริหารจัดการการเงินการคลังของท้องถิ่น ก าหนดมาตรการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จั ดท า
แนวทางในการวิเคราะห์โครงการ หลักเกณฑ์การตัดสินใจด าเนินโครงการลงทุนหรือโครงการกู้เงิน และ  

การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการก่อหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายจ่ายและหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้ งวางระบบการติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ และก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างชัดเจน 

๓.๔.๖ สร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณของท้องถิ่นด้วยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิชาการในพ้ืนที่ โดยเปิดให้สาธารณชน
ตรวจสอบ ทั้งข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรายละเอียดโครงการและราคากลาง 

๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคล่ือนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต โดย 

๓.๕.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มใน
สังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับ 

การปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและ
การรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือ
ผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข้าราชการและ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามหรือฝุาฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางการเมือง ผ่านกลไกการบริหารพรรคการเมือง และการตรวจสอบที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน  

๔) ขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจเพ่ือการต่อต้านการทุจริต ผ่านกลไก
บรรษัทภิบาล การบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต การสร้างความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคมและ
ผู้บริโภคให้แก่องค์กร ตลอดจนก าหนดแนวทางการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสนับสนุนการก ากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก 

๕) รณรงค์การปลูกฝังจิตส านึกของการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของส่ือมวลชน 
ผ่านสมาคมวิชาชีพ และให้มีการควบคุมกันเอง รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน 

การตรวจสอบพฤติกรรมของส่ือมวลชนทุกประเภท  



๑๓๖ 

๖) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบและภาคประชาสังคมเป็นภาคีร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งพัฒนากลไกตรวจสอบธรรมาภิบาลในทุกภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศ 

๗) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในกลุ่มประชาชน  

๓.๕.๒ ป้องกันการทุจริต  
๑) ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มี

ระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง การจัดซื้อ  

จัดจ้าง และการท าสัญญาอ่ืนๆ ที่ภาคเอกชนท าสัญญากับรัฐ ให้มกีฎหมายห้ามมิให้น างบประมาณแผ่นดินไปใช้
ประชาสัมพันธ์ตนเองในเชิงหาเสียง ไม่ให้มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในขณะด ารง
ต าแหน่งที่สามารถใช้อ านาจรัฐได้  และปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารสาธารณะ รวมทั้งการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการและ 

แนวทางการตัดสิน ระยะเวลาแล้วเสร็จ และเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทางราชการให้
ระบบงานทั้งระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะโครงการที่มีความเส่ียงต่อการทุจริตให้มีการจัดท าสัญญา
คุณธรรม และเพ่ิมบทลงโทษภาคเอกชนด้วย 

๒) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การคุ้มครองพยานในคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ กลไกการทุจริตและวิธีการเฝูาระวังการทุจริต  รวมถึง
แนวทางการสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการปูองกันการทุจริตของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
พิจารณารูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานและสถานการณ์การคลังของประเทศ 

๓) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

๔) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

๓.๕.๓ ปราบปรามการทุจริต  
๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรอิสระและหน่วยงานที่ เกี่ยวกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดย 

(๑) พิจารณาให้องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์กรอิสระ อาทิ 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) มีความหลากหลาย ยึดมั่นธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน และด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  



๑๓๗ 

(๒) สร้างกลไกการปฏิบัติงานให้เป็นเอกภาพระหว่างองค์กรด้านการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยควรควบรวมองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ได้แก่ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้ากับคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

(๓) จัดให้มีกลไกที่ท าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือเรื่องข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมปราบปรามและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ทั้งในภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ  

๒) ปฏิรูปบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ 

การใช้อ านาจรัฐ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ให้มีอ านาจหน้าที่เฉพาะการวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่มี
มูลคดีเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนอ านาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนให้เป็นความรับผิดชอบของ
ส านักงานที่อยู่ในรูปของ “คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน” 

๓) เพ่ิมอัตราโทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใกล้เคียงกันระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับสินบน โดยเฉพาะการเพ่ิมโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิดในกรณีรับสินบนหรือใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๔) เพ่ิมมาตรการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงและเพียงพอที่จะท าให้เกิดความย้ังคิด
ต่อการกระท าการทุจริต รวมทั้งสร้างแนวร่วมการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงต่อผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
การใช้สื่อทุกรูปแบบ 

๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและด าเนินธุรกิจ
ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหล่ือมล้ า และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระท าผิดในที่ควบคุม โดย 

๓.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 

๑) เร่งรัดให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และความ
พร้อมของการน าไปปฏิบัติ เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และเป็น
อุปสรรคต่อการยกระดับสู่ประเทศที่มีรายได้สูงตามข้อก าหนดในพระราชกฤษฏีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒) น าเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory 
Impact Assessment: RIA) มาใช้ตรวจสอบความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายเดิม และการออกกฎหมาย
ใหม่ทุกครั้งก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในลักษณะสหวิชาให้สามารถ
พัฒนาและใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายตั้งแต่ก่อนออก ระหว่างบังคับใช้ และภายหลัง
การบังคับใช้ไประยะหนึ่ง 



๑๓๘ 

๓) เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานทางกฎหมายให้สามารถเข้ามา  

มีส่วนให้ความรู้และเสริมศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย และ
การตีความกฎหมาย  

๔) พัฒนาและตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ศึกษาวิจัยเชิงลึก เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุง
กฎเกณฑ์หรือประเภทของกฎหมายที่ต้องท าการประเมินผลกระทบก่อนประกาศใช้ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการประเมินผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคุณภาพรายงานผลกระทบของการออก
กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย 

ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการร่างกฎหมาย 

๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

๑) ปฏิรูปองค์กรศาล องค์กรอัยการ องค์กรทนายความ และหน่วยงานต ารวจ  
ให้สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  โดย 

(๑) องค์กรศาล  ปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรศาล พัฒนาระบบวิธีพิจารณา
คดีและระบบองค์คณะในองค์กรศาล แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละองค์กรศาล และ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรศาล   

(๒) องค์กรอัยการ  ก าหนดองค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นทนายแผ่นดิน มีอ านาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้อัยการมีอ านาจพิจารณาคดีให้เป็นไปตาม
หลักกฎหมายได้โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง รวมทั้งต้องพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าร่วมเป็น
กรรมการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอย่างอ่ืนของรัฐ 

(๓) องค์กรทนายความและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  ขยายขอบเขตการท า
หน้าที่ให้ครอบคลุมการให้บริการทางกฎหมายอ่ืนๆ อาทิ การให้ค าปรึกษากฎหมาย การควบคุมที่ปรึกษา
กฎหมายต่างประเทศ ก าหนดให้การประกอบวิชาชีพทนายความมีมาตรฐานขั้นสูง ยกเลิกใบอนุญาตว่าความ
ตลอดชีพ และให้ทนายความสามารถเป็นทนายแก้ต่างให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

(๔) หน่วยงานต ารวจ สร้างความเป็นอิสระของหน่วยงาน ปราศจาก 

การแทรกแซงทางการเมือง ถ่ายโอนภารกิจที่มิใช่ภารกิจหลักของต ารวจกลับไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ สร้างกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของต ารวจ รวมทั้งสร้างการมี ส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนในกิจการของต ารวจ และมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่  
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

๒) พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณภาพ
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ และมีกระบวนการก าหนดตัวชี้วัดเป็นระบบเปิด ให้สามารถเป็นเครื่องมือให้
รัฐบาลและประชาชนติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมได้ทั้งในระยะกลาง
และระยะยาว 



๑๓๙ 

๓) เร่งรัดด าเนินการคดีในกระบวนการยุติธรรม และพิจารณาน ามาตรการลงโทษ
ระยะปานกลางมาใช้ 

๔) ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง
ความเป็นธรรม โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน  
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน  

ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

๕) พัฒนากลไกการก ากับดูแลและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนของประเทศ 

๖) พัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร โดยพัฒนาการ
สืบสวน สอบสวนและด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและ
อาญาเพ่ือเป็นช่องทาง (Platform) รองรับการเข้าถึงของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางของกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญา 

๔. แผนรองรับ 

๔.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) 
๔.๒ ยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๔.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. (๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๔.๔  ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  
พ.ศ. ๒๕๖๔)  

๕. แผนงานและโครงการส าคัญ 

๕.๑ การปรับโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไขกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 

๕.๑.๑ สาระส าคัญ 

๑) ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของการบริหารราชการแผ่นดินทุกประเภท โดย
จัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน 

๒) ทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่แท้จริงให้ชัดเจน โดยทบทวนบทบาท
ภารกิจและโครงสร้างของทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้สอดคล้องกับขอบเขตอ านาจ พิจารณายุบเลิกหน่วยงาน
ของรัฐที่หมดภารกิจแล้ว รวมทั้งลดจ านวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคและปรับปรุงแนวทางการจัดส่วน
ราชการในภูมิภาค 

๓) แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และรวบรวมกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องให้เป็นหมวดหมู่ กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ให้เหมาะสม สอดคล้องกั บ
ภารกิจภาครัฐที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป  



๑๔๐ 

๕.๑.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ส านักงาน ก.พ.ร. 
๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๒ การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ 
๕.๒.๑ สาระส าคัญ  

๑) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการพัฒนาผู้บริหารส่วนราชการในภาพรวม โดย
ค านึงถึงคุณภาพ ความทันการณ์ และความซ้ าซ้อนของหลักสูตรต่างๆ  

๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการ 

ในภาพรวม โดยวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ จากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ตลอดจนลดเง่ือนไขอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายชนชั้นน า การเรี่ ยไรรับบริจาค ซึ่งเป็นปัญหาต่อ
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

๕.๒.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ส านักงาน ก.พ. 
๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

๕.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ  
๕.๓.๑ สาระส าคัญ  

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาระบบการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีสมรรถนะองค์การและกลไกภาครัฐที่จ าเป็นต่อการแข่งขันของประเทศ 

ให้สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ 

๒) อ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
และมีการให้บริการสาธารณะทั้งระบบดีขึ้น ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 

๕.๓.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ส านักงาน ก.พ.ร.  
๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๓) 

๕.๔ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที ่
๕.๔.๑ สาระส าคัญ  

๑) แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ส่งเสริมการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพ้ืนที่ ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยรับการจัดสรรงบประมาณได้ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการ
งบประมาณ ตั้งแต่การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงพ้ืนที่  

๒) แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ . ๒๕๕๑ 

๕.๔.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงบประมาณ  
๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 



๑๔๑ 

๕.๕ การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and Communication Technology / ICT) ส าหรับบริการภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure) 

๕.๕.๑ สาระส าคัญ บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้าน ICT ของภาครัฐให้ครอบคลุมและ 

มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล อาทิ Government Information Network (GIN), Government 
Cloud (G-Cloud) และ Government Common Services (G-SaaS) 

๕.๕.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

๕.๖ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการของภาครัฐ 

๕.๖.๑ สาระส าคัญ   
๑) บูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง  
๒) ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้

อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
๓) ให้ข้อมูลทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  
๔) รับฟังความคิดเห็นเพ่ือการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก  
๕) จัดโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และแผนงานยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนใน ๒ ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานโดยการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

๕.๖.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๑) 

๕.๗ การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๕.๗.๑ สาระส าคัญ 

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนด้านกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก  

๒) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ   

๓) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เบ้ืองต้นแก่ประชาชน 

๔) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่าง
ทั่วถึง 

๕.๗.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงยุติธรรม  
๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ  ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๑) 



๑๔๒ 

๕.๘ การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม 

๕.๘.๑ สาระส าคัญ 

๑) ศึกษาวิจัยแนวทางการปฏิรูปองค์กรและการท างานให้กระบวนการยุติธรรมให้
สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม อาทิ  
การปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรศาล การพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีและระบบองค์คณะในองค์กรศาล  
การก าหนดองค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ การมีอ านาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน และ 

การขยายขอบเขตอ านาจองค์กรทนายความและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้ครอบคลุมการให้บริการทาง
กฎหมายมากข้ึน  

๒) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่
ประชาชนของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค 

๓) พัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศในการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนงานคดีและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทาง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญาเพ่ือเป็น
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

๕.๘.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสภาทนายความ 

๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๑) 

๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต 

๕.๙.๑ สาระส าคัญ 

๑) ตรวจสอบ เฝูาระวัง และการวางระบบการจัดการความเส่ียงจากการทุจริต  
ทั้งในกระบวนการในการวิเคราะห์  ประเมิน  ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมเพ่ือลดความเส่ียงจากการทุจริตให้มาก
ที่สุด การจัดให้มีระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่ทันสมัย รัดกุม เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๒) เผยแพร่/ให้ความรู้ในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมและการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการเสริมที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

๓) พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝูาระวังการทุจริต โดยการสร้างเครือข่าย
และอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาสังคมของส่วนราชการและเอกชน เพ่ือส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม/
ภาคีเครือข่ายท าหน้าที่ปูองกันเฝูาระวัง  (Watch Dogs) 

๔) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบ
แนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง  
ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ   



๑๔๓ 

๕) รณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเชิงรุก เพ่ือปลุก-ปลูกจิตส านึกประชาชน/
สร้างความตระหนักถึงโทษภัย/ผลกระทบของการทุจริต และการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใช้ Social Media รณรงค์ในรูปแบบที่ เข้าใจง่าย  โดนใจ 

๕.๙.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ของทุกหน่วย
ราชการ  

๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

๕.๑๐ การพัฒนากระบวนการจัดท านโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้มีคุณภาพ 
และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๕.๑๐.๑ สาระส าคัญ 

๑) พัฒนาคู่มือในการประเมินนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคู่มือการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบาย รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

๒) เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในทุกภาคส่วนให้สามารถประเมินนโยบาย กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยงานปฏิรูปนโยบายและกฎหมายภายในกระทรวง 

๓) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของการประเมินผลนโยบาย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบ้ืองต้นแก่ประชาชน 

๔) จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้คู่มือในการประเมินนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
รวมทั้งคู่มือกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท านโยบาย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีคุณภาพ 

๕.๑๐.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

 

 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ 
 

 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐิจและสังคม 
การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไร
ก็ตาม ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่อง  

ในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง 
ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนา
พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้อง 

กับมาตรฐานสากล เพื่อเพ่ิมประสิทฺธิภาพการด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และ
การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และ 

การพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก
ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  

๑.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง 

ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ 

๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเป้าหมายเพ่ือ 

ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 



๑๔๕ 

ตัวชี้วัด ๑.๑  สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก ๘.๒๒ 
เป็น ๗.๗๐ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๑.๒  สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔ เป็นร้อยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 
๒๕๖๔ 

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้า 

ทางรางและทางน้ า  และเพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รวมทั้งขยาย 

ขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค
ให้เพียงพอกับความต้องการ 

ตัวชี้วัด ๒.๑  สัดส่วนปริมาณการขนส่ง สินค้าทางราง ต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้ งหมด
ภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑.๔ เป็นร้อยละ ๔ และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณ
การขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๒.๒  สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๕  ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๒.๓  ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่า อากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๒๐ และ ๕๕ ล้านคนต่อปี ตามล าดับ ในปี 
๒๕๖๔ 

เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน 

โลจิสติกส์ และการอ านวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ระบบ National Single Window 
(NSW) สามารถเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น 
รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านเข้า -ออก ณ ด่านการค้าชายแดนส าคัญที่ เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลัก 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวชี้วัด ๓.๑   อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพการอ านวย 

ความสะดวกทางการค้าดีขึ้น 

ตัวชี้วัด ๓.๒   จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น 

ร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๓.๓   ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมข้ึนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕ ต่อปี  

เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

ตัวชี้วัด ๔.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้ นสุดท้ายเพ่ิมขึ้นจาก 

ร้อยละ ๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๔.๒ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ ๖๕ เป็นร้อยละ ๔๗ ใน
ปี ๒๕๖๔ 



๑๔๖ 

เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพ่ือรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 

ตัวชี้วัด ๕.๑  อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Network Readiness 
Index: NRI) ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด ๕.๒  จ านวนหมู่บ้านทีม่ีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๓๐ เป็นมากกว่า
ร้อยละ ๘๕ ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๕.๓  จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๕.๔  จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
๔๗ เป็นมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๔ 

เป้าหมายที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้้าประปา) เพ่ือขยายก าลังการผลิตน้ าประปาและ
กระจายโครงข่ายการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และบริหารจัดการลดน้ าสูญเสียใน
ระบบส่งน้ าและระบบจ าหน่ายน้ า 

ตัวชี้วัด ๖.๑  จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปาร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี 
๒๕๖๑ และจ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๐  
ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๖.๒  จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้ าสะอาดร้อยละ ๑๐๐  ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๖.๓  อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และ 

ในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๖๔ 

๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 

๓.๑.๑ พัฒนาระบบขนส่งทางราง โดย 

๑) พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาดทาง ๑ เมตร ให้เป็นโครงข่ายหลัก 

ในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ ด้วยการเร่งปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบ
โทรคมนาคมและอาณัติสัญญาณ รถจักรและล้อเล่ือน และเริ่มก่อสร้างทางคู่ในแนวเส้นทางรถไฟที่อยู่ภายใน
รัศมี ๕๐๐ กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร อาทิ ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี  ช่วงชุมพร -  
สุราษฎร์ธานี รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน และเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าในระบบรถไฟ (Feeder Line)  
จากพ้ืนที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดต่างๆ เข้ากับโครงข่ายรถไฟหลักของประเทศ ตลอดจนพัฒนา  

ความร่วมมือในการให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ 

๒) ศึกษาแผนที่น าทาง (Road map) ของการปรับเปล่ียนไปใช้รถจักรที่ขับเคล่ือน
ด้วยไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
การให้บริการและบริหารจัดการรถไฟ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการระบบรถไฟขนาดทาง  
๑ เมตร ให้สามารถรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 



๑๔๗ 

๓) พัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน เพ่ือท าหน้าที่เป็น
โครงข่ายหลักในการขนส่งผู้โดยสาร ในขณะที่โครงข่ายทางรถไฟขนาด ๑ เมตรจะท าหน้าที่ในการรวบรวม
ปริมาณผู้โดยสารเข้าสู่โครงข่ายรถไฟขนาดทางมาตรฐาน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ควรเริ่มพัฒนา
โครงข่ายรถไฟขนาดทางมาตรฐานอย่างน้อย ๑ เส้นทาง และเตรียมแผนการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตามแนวเส้นทาง
โครงการ เพ่ือให้เกิดกระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองหลักในภูมิภาค ช่วยยกระดับมาตรฐาน 

การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ระบบรถไฟชั้นสูงให้แก่คนไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศในระยะต่อไป 

๔) จัดท ามาตรฐานระบบรถไฟทั้งขนาดทาง ๑ เมตร (Meter Gauge) และขนาด
ทางมาตรฐาน (Standard Gauge) และมาตรฐานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเภทต่างๆ เพ่ือยกระดับ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางของประเทศ และลดข้อจ ากัดในการก าหนดคุณสมบัติทางเทคนิค 

ในขั้นตอนการประกวดราคา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการซ่อมบ ารุงระบบรถไฟและรถไฟฟ้า 
๕) พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าและเดินทาง หรือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้า สถานีขนส่งสินค้า รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์การยกขนตู้สินค้าทางรถไฟ ในแนวเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศไปยังประตูการค้า
หลักของประเทศโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือระหว่างประเทศและด่านการค้าที่ส าคัญ  

๓.๑.๒ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โดย 

๑) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจ
และสังคมของเมืองที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่เมืองหลักในเขตภูมิภาคที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
เมือง อาทิ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : 
BRT) และรถราง โดยเน้นการพัฒนาในเมืองหลักที่ส าคัญเป็นล าดับแรกก่อน อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา 
หาดใหญ่ และภูเก็ต  

๒) เร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสาร
สาธารณะ เพื่อท าหน้าที่ป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นโครงข่ายหลักของเมือง และสนับสนุน
ให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในภูมิภาค  

๓) พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสถานีให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง การสร้างอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และการพัฒนา
พ้ืนที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ตามระดับการพัฒนาและ
ความสามารถในการบริหารจัดการของพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 



๑๔๘ 

๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการเดินทาง
ที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางข้าม 
ทางเท้า และทางจักรยานในพ้ืนที่ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ  

การสร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้สัญจรทางเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในเขตเมือง เพ่ือเพ่ิม
สัดส่วนของการเดินทางที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ในภาพรวม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะต่อไปต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยออกแบบพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณะของภาครัฐให้สามารถอ านวยความสะดวกและรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้อย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) 

๓.๑.๓ พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดย 

๑) บ ารุงรักษาและยกระดับคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของโครงข่ายถนนที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริเวณด่านการค้าและประตูการค้าที่ส าคัญ 
เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ 
ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านพุน้ าร้อน รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังฐานการผลิต และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ 

๒) น าเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport 
Systems) มาใช้ในการควบคุมและส่ังการจราจร โดยให้มีการบูรณาการข้อมูลการเดินทางทุกรูปแบบในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจควบคุมและส่ังการจราจรที่ทันต่อ
เหตุการณ์ และสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้สัญจรเพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนการเดินทาง ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจร เพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยให้หน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแนวทางการพัฒนาระบบขนส่ง รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑.๔ พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดย 

๑) เร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองตามแผนแม่บท
ให้แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ศึกษาทางเลือกและความเหมาะสมของ 
การขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานเพ่ือเตรียมความพร้อมภายหลังจากที่ปริมาณความต้องการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าเต็มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง 
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์และแผนการบ ารุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาคเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
ของภาครัฐ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพแห่งอ่ืน อาทิ ท่าอากาศยาน 

อู่ตะเภา ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน  
๒) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยานเพ่ือรักษาคุณภาพความ

ปลอดภัย ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ความพร้อมของอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวกต่อผู้โดยสารและ
สินค้า และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 
อาทิ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) องค์กร
ความร่วมมือด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) ส านักงานบริหาร
การบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) และส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น 
(Japan Civil Aviation Bureau: JCAB) 



๑๔๙ 

๓) พัฒนาโครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศ (Airspace Organization and 
Management) ให้มีความสามารถเพียงพอในการรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความล่าช้า และท าให้เกิดความคล่องตัวของเที่ยวบิน รวมทั้งให้
อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และแผนการพัฒนา
ทางการบินของประชาคมโลก ภายใต้การก ากับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 
Civil Aviation Organization: ICAO) โดยบูรณาการการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงกลาโหม รวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑.๕ พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า โดย 

๑) ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยกรมเจ้าท่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาด 
การพัฒนาด้านอุปสงค์ของท่าเรือชายฝ่ังและท่าเรือแม่น้ าที่มีอยู่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้ลงทุนไปให้สามารถสนับสนุนการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงทางน้ าภายในประเทศ 
รวมทั้งสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ าระหว่างท่าเรือชายฝ่ังและท่าเรือหลักภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๒) ก ากับดูแลการให้บริการของภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง 

ให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ทัดเทียมกับท่าเรือชั้นน าในภูมิภาค 
รวมทั้งเตรียมการพัฒนาขยายขีดความสามารถการให้บริการท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังบนพ้ืนฐานของ
กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 

๓.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
๓.๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและ 
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของ
บุคลากรในระบบขนส่งให้มีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัว 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม  
การบิน จะต้องวางแผนพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาที่ได้
มาตรฐานสากลด้านการบิน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการ
สอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
องค์กรความร่วมมือด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรป ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และ 
ส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น  

๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทางราง โดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งรถไฟฟ้า และรถจักรให้เอ้ือต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งสถาบันศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งในระดับผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดย่อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ภายในประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดการน าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ 



๑๕๐ 

๓) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
การปรับปรุงกฎหมายและการก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามา
ตั้งฐานการผลิตภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเป็น  
นิคมอุตสาหกรรมการบินและการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว 

๓.๒.๒ พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง โดย  

๑) เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแล (Regulatory Unit)  
ผู้ให้บริการในสาขาการขนส่งทางราง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางราง ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการและระดับคุณภาพการให้บริการ ก าหนดมาตรการส่งเสริมการเพ่ิม
บทบาทของภาคเอกชนในกิจการระบบรางของประเทศ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้าง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า  

๒) เร่งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรก ากับดูแลการขนส่งทางอากาศ และ 

การขนส่งทางน้ า โดยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร อุปกรณ์  ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศและทางน้ าให้สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการและเทคโนโลยี  

ที่เปล่ียนแปลงไป การก ากับดูแลอัตราค่าบริการ คุณภาพการให้บริการ การคุ้มครองผู้บริโภค และ  

ความปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการกู้ภัยและการสืบสวนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และก าหนด
มาตรการและแนวทางป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมและเตรียมการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพ่ือรักษาคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากลตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๓) พิจารณาก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ในระบบ
ขนส่งสาธารณะ เพ่ือจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น รวมถึงการพิจารณากลไกการ
สนับสนุนทางการเงินเพ่ือชดเชยผลการด าเนินงานขาดทุนของผู้ให้บริการ (Operator) ในระบบขนส่ง
สาธารณะที่เป็นธรรมระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ โดยอาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนระบบขนส่งสาธารณะแทน
การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation: PSO) เพ่ือให้สามารถน าค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ให้บริการในเส้นทางหรือโครงการที่มีก าไรไปชดเชยการให้บริการในเส้นทางหรือโครงการที่มีผลขาดทุน ซึ่งจะ
น าไปสู่การปฏิรูปการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองได้อย่างย่ังยืน 

๔) ปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งให้ทันสมัย
และลดความซ้ าซ้อน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้ระบบขนส่งทางราง เป็นโครงข่ายหลัก 
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ โดยพิจารณาก าหนดมาตรการการลดปริมาณการใช้ ยานพาหนะ 
ส่วนบุคคลในเขตเมือง (Demand Management) เพ่ือให้ประชาชนเปล่ียนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะเพ่ิมขึ้น และการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาโครงข่าย  
ถนนของภาครัฐ 

๓.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
๓.๓.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้

มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย 

๑) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม
ให้ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล สร้างความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็นอุตสาหกรรมระดับ
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มาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้านการจัดการ 

โลจิสติกส์ด้วยการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด เพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิตและการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมแผนบริหารจัดการ  

โลจิสติกส์เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ 

๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร โดยสนับสนุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร  สร้างโซ่คุณค่าให้แก่เกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนส่งมอบสินค้าเกษตรถึงผู้บริโภค (Logistic 
Management from Farm to Fork) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์การเกษตรให้สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนหรือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่การผลิต อาทิ การสร้างศูนย์รวบรวมคัดแยก 
ตกแต่งคุณภาพ แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และกระจายผลผลิตของชุมชน 

๓) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs)  
ให้สามารถแข่งขันได้ โดยยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ให้เทียบเคียงผู้ให้บริการ 

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้า การประกันภัย และพัฒนาให้บริการโลจิสติกส์ 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการขนส่ง ระบบการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่า และระบบ
ตรวจสอบติดตามสินค้า ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรหรือความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และสนับสนุนมาตรการ
ทางภาษี มาตรการทางการเงิน ให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยในการลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจในอนุภูมิภาค 
รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษานักลงทุนไทยในต่างประเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลและค าแนะน า
แก่ภาคเอกชนไทยในการลงทุนและการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 

๔) ส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์ โดยใช้มาตรการทางการเงินหรือมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการและติดตามการ
ขนส่งสินค้า อุปกรณ์ยกขน และอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ 

๓.๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการค้าโลก โดยการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ NSW ท าหน้าที่พัฒนา บริหาร
จัดการ และดูแลระบบส่วนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(G2B) โดยเร็ว สนับสนุนการปรับลดขั้นตอนกระบวนการน าเข้าส่งออก ขั้นตอนกระบวนการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการน าเข้าส่งออก การออกใบอนุญาตและใบรับรอง โดยเฉพาะสินค้าน าร่อง  
๕ ชนิด ได้แก่ น้ าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย  และเร่งรัดการพัฒนาระบบ NSW  
ให้สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (G2B) รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบและกลไกขับเคล่ือนที่เกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกทางการค้าและ
สนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะที่ประตูการค้าส าคัญ อาทิ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และด่านชายแดน 
และผลักดันการออกกฎหมายบังคับใช้ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 

๓.๓.๓ พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมด าเนินการกับ
ภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรม
วิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ก าลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ 
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๓.๓.๔ บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดย
เน้นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ติดตามการเปล่ียนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคีในภูมิภาค
และนานาชาติที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ อาทิ ความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ขององค์การการค้าโลก (WTO Trade Facilitation Agreement) และข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

ภาคพ้ืนแปซิฟิค (Trans-Pacific Partnership: TPP) เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญในการเตรียมการปรับปรุงและ 

วางแผนการพัฒนา รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลและระบบตัว ชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือพาณิชย์ 

๓.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 

๓.๔.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย 

๑) พัฒนามาตรการสนับสนุนด้านการเงินและสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริม 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน อาทิ มาตรการหรือ
โครงการเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบรางที่มี
อยู่ในปัจจุบันให้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง  

๒) ปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เป็นธรรม และพัฒนา
กลไกด้านภาษี เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด 

๓) บังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร  (Building 
Energy Code: BEC) ส าหรับอาคารใหม่ และเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานส าหรับผู้ผลิตและจ าหน่าย
พลังงาน (Energy Efficiency Resources Standard: EERS) รวมทั้งก าหนดนโยบายและมาตรการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าที่ชัดเจนในการสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวางในอนาคต 

๔) ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส าหรับเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ 
และการด ารงชีวิต เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ครอบคลุมทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
และภาคครัวเรือน และส่งเสริมให้เกิดการน าไปใช้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมการใช้งาน
เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจ าหน่าย และ 

ผู้ใช้ไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถน าผลการด าเนินการไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์  

๓.๔.๒ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน โดย 

๑) จัดหาก าลังผลิตไฟฟ้าให้มีการกระจายประเภทเชื้อเพลิง (Fuel Diversification) 
ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยตามศักยภาพเชิงพื้นที ่พัฒนาระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้มีขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามศักยภาพและสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพ้ืนที่ รวมถึง
สอดคล้องกับปริมาณไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วในระบบ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
รายพ้ืนที่ เพ่ือสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงโดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 



๑๕๓ 

๒) ส ารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใหม่  และผลักดันการใช้ประโยชน์ 
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยให้คุ้มค่าเต็มศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่าเรือรับ 

ก๊าซธรรมชาติเหลว  (LNG Terminal) อย่างเหมาะสมและรองรับนโยบายส่งเสริมการแข่งขัน ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access: TPA) ในราคา 
ที่เป็นธรรม และเพ่ิมการลงทุนในระบบโครงสรางพ้ืนฐานน้ ามันเชื้อเพลิงโดยการพัฒนาระบบการขนสงน้ ามัน
ทางทอ 

๓.๔.๓ เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด โดย 

๑) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือน ามาใช้
ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางในอนาคต โดยค านึงถึงการสร้างมาตรฐานและก ากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงาน ตลอดจน 

การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
๒) ประเมินมาตรการและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

ในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมอ่ืนๆ โดยค านึงถึงการก าหนด
ต้นทุนที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างกลไกในการวางแผนร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตามเป้าหมาย
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตั้งแต่ขั้นการจัดหา การเตรียมวัตถุดิบ การขนส่ง ระบบ 

การจัดการ จนถึงการผลิตพลังงานขั้นสุดท้าย 

๓) ส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในภาคการขนส่ง โดยใช้
กลไกตลาดในการผลักดันให้เชื้อเพลิงชีวภาพมีราคาที่แข่งขันได้กับเชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
พลังงานทดแทนทั้งการผลิตไฟฟ้าและความร้อนเพ่ือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และ
ครัวเรือน 

๔) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง อาทิ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน และขยะ ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและ
มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ 

๓.๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในตลาด
พลังงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่
การเปิดเสรีในภาคพลังงาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานจาก
แหล่งต่าง ๆ และการก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุน และเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ
พลังงานและผู้บริโภค 

๓.๔.๕ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการ
พัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดย 

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงานในประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ ความ
เชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงานกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานในภูมิภาค
อาเซียน และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของไทย 



๑๕๔ 

๒) ผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคให้สามารถพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าและก าหนดคุณภาพน้ ามันส าเร็จรูปร่วมกัน เพ่ือขยายโอกาสในการลงทุน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ  

แก่ประเทศเพ่ือนบ้านในการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  

ด้านพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างประเทศ 

๓) ส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทยน า ความรู้และ 

ความเชี่ยวชาญไปลงทุน ขยายศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน
ภายในประเทศบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือขยายช่องทางธุรกิจในประเทศเพ่ือนบ้านและสนับสนุน  

การเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 

๓.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

๓.๕.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและ 

มีประสิทธิภาพ โดย 

๑) พัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงทั้งระบบสายและไร้สายให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ และจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 

๒) พัฒนาโครงข่ายวงจรส่ือสารระหว่างประเทศทั้งภาคพ้ืนดิน เคเบิลใต้น้ า 
ดาวเทียม และพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน รวมทั้งบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ต าแหน่งวงโคจรและคล่ืนความถี่ท้ังในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ เพื่อสร้างมั่นคงและประสิทธิภาพให้แก่
ระบบการเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศ 

๓) บริหารจัดการเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมและส่ือสารมวลชน
ให้มีการบูรณาการใช้โครงข่ายและอุปกรณ์ร่วมกัน และจัดท าแผนการจัดสรรคล่ืนความถี่ที่ไม่ ได้ใช้งานและ 

ใกล้ส้ินสุดสัญญาสัมปทานให้ชัดเจน เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลด 

ความซ้ าซ้อนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

๓.๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดย 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปล่ียนรูปแบบการท าธุรกิจให้เป็น
ระบบดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  
ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของ
ผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Start up)  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 

๒) พัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินค้าและบริการของประเทศไทยให้เกิด 

ความน่าเชื่อถือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce) การบริหารห่วงโซ่อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Supply Chain) และการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

๓.๕.๓ ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ 

ของไทย โดย  



๑๕๕ 

๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านโทรคมนาคม ให้สามารถน าไปต่อยอดใน 

เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการส่ือสารไร้สายความเร็วสูง ระบบ
ซอฟต์แวร์ (Software) อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ระบบส่ือสารความเร็วสูง ระบบดาวเทียม และเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  

๒) พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถรองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ในอนาคต 

๓.๕.๔ สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่เปล่ียนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

๓.๕.๕ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน 

การพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
อาทิ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การก าหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ 
ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กร
ภาคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในส่วนของภาคเอกชน
ที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ 

๓.๖ การพัฒนาระบบน้้าประปา 

๓.๖.๑ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง โดย 

๑) จัดให้มีแผนแม่บทการให้บริการน้ าประปาระดับภาคในระยะยาวทั้งในด้านการ
พัฒนาแหล่งน้ าดิบ ระบบผลิต ระบบท่อส่งน้ า ระบบจ าหน่ายน้ า และประมาณการความต้องการใช้น้ า เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานในการจัดหาน้ าประปาให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๒) ขยายก าลังการผลิต โครงข่ายท่อส่งน้ าและจ าหน่ายน้ า ให้สามารถรองรับกับ
ปริมาณความต้องการใช้น้ าที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ในเขตภูมิภาคที่มีความพร้อม  

ด้านแหล่งน้ า แต่ประชาชนยังไม่ได้รับบริการน้ าประปาส าหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ พ้ืนที่ท่องเที่ยว 
และพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๓) จัดหาน้ าสะอาดและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความจ าเป็น 

ขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยให้ความส าคัญกับหมู่บ้านในชนบทที่ยังไม่มีน้ าสะอาดหรือระบบ
ประปาส าหรับใช้อุปโภคบริโภคและมีความพร้อมด าเนินการเป็นล าดับแรก 

๓.๖.๒ การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม โดย 

๑) จัดท าแผนบริหารจัดการด้านการใช้น้ าของกลุ่มผู้ใช้น้ าประปาประเภทต่างๆ 
และใช้มาตรการ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) และการจัดเก็บค่าน้ าเสีย เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และสร้างจิตส านึกให้มีการใช้น้ าอย่างประหยัดในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม  

๒) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐด าเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตน้ า โดยเฉพาะการใช้น้ าทะเลผลิตน้ าประปาด้วยต้นทุนที่ต่ าลง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบส่งน้ า การสร้างนวัตกรรมใหม่หรืออุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ าในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในกิจการประปาทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 



๑๕๖ 

๓.๖.๓ ลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปา 

ทั่วประเทศ โดย 

๑) จัดท าแผนลดอัตราน้ าสูญเสีย ในพ้ืนที่เขตภูมิภาคที่ระบบประปามีอัตราน้ า
สูญเสียสูง โดยก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายการลดน้ าสูญเสีย ดัชนีชี้วัด ขอบเขตของแผนงาน แผนการ
ลงทุนรายปีให้มีความชัดเจนและตรวจสอบได้ รวมทั้งศึกษาระดับอัตราน้ าสูญเสียที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
โดยศึกษาวิธีการลดน้ าสูญเสียในเชิงกายภาพควบคู่กับต้นทุนการผลิตน้ าประปา เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ า
สูญเสียอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการลดน้ าสูญเสียกับภาครัฐ และ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระหว่างบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในเขตภูมิภาคเพ่ือให้ความช่วยเหลือทั้งในระดับวิชาการและระดับปฏิบัติการในการลดน้ าสูญเสีย 

๓) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการลดน้ าสูญเสียที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแรงดันน้ าคู่ขนานไปกับการลดน้ าสูญเสียให้อยู่ใน
ระดับตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๓.๖.๔ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแลการประกอบกิจการประปาที่เป็น
เอกภาพ และหน่วยงานให้บริการ ควบคู่กับการออกกฎหมายการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจการประปา  

ในภาพรวมของประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ เพ่ือน าไปสู่การให้การบริการน้ าประปาที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านการกระจายบริการไปยังประชาชนทุกระดับ คุณภาพน้ าที่เชื่อถือได้ และการก าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าน้ าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

๔. แผนรองรับ  
๔.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๖๕ ของกระทรวงคมนาคม  

๔.๒ แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๔.๓ แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Power Development 

Plan 2015: PDP 2015)  
๔.๔ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan 2015: EEP 2015) 

๔.๕ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙  (Alternative Energy Development Plan 
2015: AEDP 2015)  

๔.๖ แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Oil Plan 2015) และแผนบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Gas Plan 2015)  

๔.๗ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
๔.๘ แผนแม่บทปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบประปาการประปานครหลวง  

(ปี ๒๕๖๑-๒๕๙๐)  
๔.๙ แผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 



๑๕๗ 

๕. แผนงานและโครงการส้าคัญ 

๕.๑ แผนงานและโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
๕.๑.๑ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง มีการลงทุนที่ส าคัญ ดังนี้  

๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ขนาดทาง ๑ เมตร  จ านวน ๑๔ เส้นทาง ระยะทาง 
๒,๕๐๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย
ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น  ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ  ช่วงประจวบคีรีขันธ์-  ชุมพร  ช่วงลพบุรี – 
ปากน้ าโพ  ช่วงนครปฐม - หัวหิน  ช่วงหัวหิน- ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษา 
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  ได้แก่ ช่วงปากน้ าโพ – เด่นชัย ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี 
ช่วงขอนแก่น  - หนองคาย ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา ช่วงหาดใหญ่ –  
ปาดังเบซาร์ (ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า) และช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่  หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่  
การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๖ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙  – ๒๕๖๔)   

๒) โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร อย่างน้อย 
๑ เส้นทาง หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ 
๖ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๔)   

๓) โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ ช่วงกาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ และกาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง  ช่วงเด่นชัย – 
เชียงราย – เชียงของ  หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ป ี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๕.๑.๒ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
๑) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ๑๐ เส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระยะทาง ๓๘๔ กิโลเมตร ประกอบด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง –  
บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต 
และช่วงแบริ่ง –สมุทรปราการ  สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี – สุวินทวงศ์  สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว 
– ส าโรง สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และสายสีแดงช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน – หัวหมาก และ 

ช่วงบางซื่อ – หัวล าโพง  และโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ได้แก่  
สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย ๔   สายสีแดง ช่วงรังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต  สายสีม่วง ช่วงเตาปูน –  
ราษฎร์บูรณะ  สายสีส้ม ช่วงตล่ิงชัน – ศูนย์วัฒนธรรม  สายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ – บางปู  และสายสีเขียว 
ช่วงคูคต – ล าลูกกา หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๘ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗  – ๒๕๖๔)  

๒) โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น 
เชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ ภูเก็ต หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ระยะเวลาด าเนินการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

๕.๑.๓ การพัฒนาโครงข่ายทางถนน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
เพ่ือเชื่อมการเดินทางในพ้ืนที่ด่านการค้าชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และประตูการค้าหลักที่ส าคัญ
ของประเทศ อาทิ  ช่วงสงขลา – ชายแดนไทย (มาเลเซีย)  ช่วงกาญจนบุรี – ด่านบ้านพุน้ าร้อน และ โครงการ



๑๕๘ 

ก่อสร้างขยายถนนจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าใน
พ้ืนที่ อาทิ  ทล.๓๓ แยกปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี   ทล.๔๐๘ สงขลา – สามแยกทุ่งหวัง หน่วยงานด าเนินงาน
หลัก ได้แก ่กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ระยะเวลาด าเนินการ ๖ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

๕.๑.๔ การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ ได้แก่  
๑) แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) และ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๒) แผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๓) แผนพัฒนาท่ าอากาศยานแม่สอด หน่วยงานด า เนินงานหลั ก ได้แก่  
กรมท่าอากาศยาน ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๔) แผนพัฒนาท่าอากาศยานเบตง หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กรมท่าอากาศ
ยาน ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

๕) แผนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กองทัพเรือ
และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๕.๑.๕ การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า  ได้แก่   
๑) โครงการท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงาน

ด าเนินงานหลัก ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
๒)  โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer 

Operator : SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๑ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

๓) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓  หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

๔) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ 
กรมเจ้าท่า ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  

๕.๒ แผนงานและโครงการพัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปล่ียนรูปแบบ 
การขนส่งสินค้า ได้แก่ การก่อสร้างศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า สถานีขนส่งสินค้า ลานกองเก็บ  
ตู้สินค้า ในบริเวณพ้ืนที่ประตูการค้าหลักของประเทศ และตามแนวเส้นทางที่มีศักยภาพในการเปล่ียนรูปแบบ
การขนส่งสินค้าทางถนนสู่ระบบรางและทางน้ า และการพัฒนาจุดพักรถตามเส้นทางขนส่งหลัก เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง ระยะเวลา
ด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๓ แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

๕.๓.๑ แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๓.๒  แผนพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ หน่วยงานด าเนินงาน
หลัก ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์  ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



๑๕๙ 

๕.๓.๓  แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงการคลัง ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๓.๔ แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคธุรกิจ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๓.๕  แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน และระบบติดตามการเปล่ียนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศ หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะเวลาด าเนินการ  
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๔ แผนงานและโครงการพัฒนาด้านพลังงาน 

๕.๔.๑  โครงการโรงไฟฟ้าเพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔ – ๗ ของการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
๕.๔.๒ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพ่ือเสริมความม่ันคง

ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๕) 
๕.๔.๓ แผนงานและมาตรการการจัดการพลังงานโรงงานและอาคารควบคุม หน่วยงาน

ด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๔.๔ แผนงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ 

กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๔.๕ โครงการน าร่องด้านระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร Demand Response 

ระบบ Micro Grid และระบบกักเก็บพลังงาน หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๔.๖ โครงการเพ่ือพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวง
พลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๔.๗ โครงการเพ่ือพัฒนาระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หน่วยงานด าเนินงานหลัก 
ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 
ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๔.๘ โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟอย่างเสรี หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ 
กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๔.๙ โครงการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Floating Storage & Regasification Unit: 
FSRU) หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๕ แผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

๕.๕.๑ โครงการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway) หน่วยงาน
ด าเนินการหลัก ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-

๒๕๖๒) 
๕.๕.๒ โครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ หน่วยงานด าเนินการหลัก ได้แก่ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๘) 



๑๖๐ 

๕.๕.๓ โครงการระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศเพ่ือรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศ หน่วยงานด าเนินการหลัก ได้แก่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) 

๕.๕.๔ โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง ๑.๖ ล้านพอร์ต หน่วยงานด าเนินการหลัก ได้แก่ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

๕.๕.๕ แผนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หน่วยงานด าเนินงาน
หลัก ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๕.๖ แผนพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจดิจิทัล และส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๕.๗ แผนพัฒนาก าลังคนและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔) 
๕.๕.๘ แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๖ แผนงานและโครงการพัฒนาสาธารณูปการด้านน้้าประปา 

๕.๖.๑ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ 
การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕) 

๕.๖.๒ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๑๐ หน่วยงานด าเนินงานหลัก 
ได้แก่ การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๕.๖.๓ โครงการเพ่ือการพัฒนาปี ๒๕๕๘ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปา 

ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
๕.๖.๔ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๘ 

หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย  ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

๕.๖.๕ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพขรบุรี ปี ๒๕๕๘ หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๐) 

๕.๖.๖ โครงการเพ่ือการพัฒนาปี ๒๕๕๙ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปา 

ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

๕.๖.๗ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ าพอง (ระยะที่ ๑) 
ปี ๒๕๕๙ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

๕.๖.๘ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา  
ปี ๒๕๕๙ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) 



๑๖๑ 

๕.๖.๙ โครงการเพ่ือการพัฒนาปี ๒๕๖๐ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปา 

ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
๕.๖.๑๐ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น - น้ าพอง (ระยะที่  

๒-๓) ปี ๒๕๖๐ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย  ระยะเวลา
ด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

๕.๖.๑๑ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-
(ท่าบุญมี) (ระยะที่ ๑) ปี ๒๕๖๐ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

๕.๖.๑๒ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ปี ๒๕๖๐ หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่  การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย  ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

๕.๖.๑๓ โครงการเพ่ือการพัฒนาปี ๒๕๖๑ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปา 

ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
๕.๖.๑๔ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร (ระยะที่ ๑-๔)  

ปี ๒๕๖๑ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

๕.๖.๑๕ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ปี ๒๕๖๑ หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๓) 

๕.๖.๑๖ โครงการเพ่ือการพัฒนาปี ๒๕๖๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปา 

ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
๕.๖.๑๗ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร (ระยะที่ ๕-๗)  

ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๕.๖.๑๘ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี  - หนองคาย  
ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๕.๖.๑๙ โครงการเพ่ือการพัฒนาปี ๒๕๖๓ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปา 

ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
๕.๖.๒๐ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม -บางคล้า- 

แปลงยาว -คลองนา-เทพราช ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่  การประปาส่วนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

๕.๖.๒๑ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๓ หน่วยงาน
ด าเนินงานหลัก ได้แก่  การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 



๑๖๒ 

๕.๖.๒๒ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย (ระยะที่  ๒)  
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

๕.๖.๒๓ โครงการเพ่ือการพัฒนาปี ๒๕๖๔ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปา 

ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
๕.๖.๒๔ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา 

ปี ๒๕๖๔ หน่วยงานด าเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

  

 

 
 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัย
ความได้เปรียบพ้ืนฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี  การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่ เพียงพอที่จะขับเคล่ือนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม อีกทั้ง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก 
โดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบ
ส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า หากต้องการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจ าเป็นต้อง
ปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  

ในระยะต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย จ าเป็นอย่างย่ิง
ที่จะต้องปรับรูปแบบการด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาโดยก าหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาหน่วยงานทดสอบและ
รับรองมาตรฐานในระดับสากล การด าเนินมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ เพ่ือให้ประเทศไทยไม่อยู่ใน
สถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
ในอนาคต  

ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต 
แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๕ ปี จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาค
ธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐาน 

ที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว  

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 



๑๖๔ 
 

๑.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

๑.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

๑.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑  สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสู่ร้อยละ ๑.๕ ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ  

ตัวชี้วัด ๑.๒  สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพ่ิมเป็น ๗๐:๓๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๓  สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
: งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพ่ิมเป็น 
๕๕ : ๒๕ : ๒๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๔  จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตัวชี้วัด ๒.๑  อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
จัดโดย IMD อยู่ในล าดับ ๑ ใน ๓๐ 

ตัวชี้วัด ๒.๒  ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาค
การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของผลงานทั้งหมด 

ตัวชี้วัด ๒.๓  มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี 

ตัวชี้ วัด ๒.๔ นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้ สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้ เอง
ภายในประเทศ มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ เท่าตัว 

๓. แนวทางการพฒันา 

๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ 

เชิงสังคม โดย 

๓.๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง อาทิ 
กลุ่มอาหารและเกษตร การแพทย์ ส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัย และให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการ
จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้สามารถแปลง
งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 



๑๖๕ 
 

๓.๑.๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป เชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์
ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดยให้
ความส าคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หรือการเข้า
ครอบครอง/รับช่วงต่อในเทคโนโลยีใหม่ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ในตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพ่ิม  

ขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น และ/หรือภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ ตลอดจนการก าหนดให้โครงการลงทุนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ของประเทศต้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในประเทศ 

๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน  

๓.๑.๔ เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ   

๓.๑.๕ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย โดยใช้กลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ไทยที่น าไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างแท้จริงเพ่ือเสริมสร้าง โอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศและทดแทนการน าเข้า  

๓.๑.๖ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องมาตรฐานสากล สามารถน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่สะดวกต่อการเข้าถึง ใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และติดตาม
เทคโนโลยี 

๓.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

๓.๒.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และร่วมก าหนด 

ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับ 

กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถสนับสนุน
ทุนวิจัยในภาคเอกชน การส่งเสริมให้เอกชนรับจ้างท าวิจัยของภาครัฐได้ และการร่วมทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเส่ียงและร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย 

๓.๒.๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
กองทุน มาตรการภาษี เงินกู้ดอกเบ้ียต่ า เพ่ือให้ภาคการผลิตและบริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กร 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 



๑๖๖ 
 

๓.๒.๓ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขานดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงนักวิจัย
และทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่างๆ  
ได้โดยง่ายและสะดวก 

๓.๒.๔ สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน รู้และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการพัฒนาและ
แสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่างความส าเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่ อง โดยจูงใจให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม 

๓.๒.๕ รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ ผ่านทางส่ือและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง 
มีกลไกส่งเสริมการด าเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 

๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

๓.๓.๑ ด้านบุคลากรวิจัย  
๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ

สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี 
(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการ
สร้างส่ิงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

๒) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาขาวิศวกรรมการผลิต 

ขั้นสูง แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้องกับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล และ
บุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน และพัฒนาตลาด
รองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย ด้วยการก าหนดเป็นเง่ือนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
จะต้องมีการท าวิจัยรองรับการด าเนินโครงการ  

๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจ
ตลาดและรูปแบบการท าธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดน างานวิจัย เพ่ือให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
วิจัย และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

๔) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาท างานในสถาบันวิจัยของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศไทย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและใช้สิทธิประโยชน์ 
ทางภาษ ีเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ  



๑๖๗ 
 

๓.๓.๒ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ อาท ิเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิน (Graphene)๑ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เทคโนโลยีที่รองรับการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพ่ือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ) เทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
ด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจนมีการพัฒนาข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และฐานข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึง และใช้งานได้ง่าย 

๒) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ ทันต่อ 

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ 
ด้วยการก าหนดเขตพ้ืนที่การส่งเสริม และมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานวิจัย/นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงศูนย์วิจัย
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการแปลงนิคมอุตสาหกรรมให้เป็น
อุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์ หรือส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจวิทยาศาสตร์  ตลอดจน 

เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และสถาบันวิจัยต่างๆ ให้มีการวิจัย
ที่เข้มแข็งพร้อมเป็นกลไกช่วยแก้ไขปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ และเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาควิชาการกับภาคเอกชน และภาคสังคม 

๓) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน  และระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ ทั้งด้านการวัด การสอบเทียบ การก าหนดและรับรองมาตรฐานที่สอดคล้องกับสากล รวมทั้ง 

เร่งยกระดับและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้ได้
มาตรฐานสากล ผ่านการสนับสนุนทางการเงินและการจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสม 

๔) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของ
ภาครัฐ ทั้งการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ
โดยสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน (Government Service Platform) และ 

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภาครัฐที่สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ   
๕) สนับสนุนเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 

ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ อาทิ ระบบเงินร่วมลงทุน กองทุน 
การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์  

๖) สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
และห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 

๗) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยใน
เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้รับทุนสนับสนุนของรัฐสามารถได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและน าผลงานวิจัยและ

                                           
๑

 เทคโนโลยีกราฟิน (Graphene) คือ เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์แห่งอนาคตที่จะมีบทบาทส าคัญต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ 
และพลังงาน 



๑๖๘ 
 

เทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ภาคการผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว  หรือรัฐสามารถเรียกคืนสิทธิความเป็น
เจ้าของผลงานวิจัยเพ่ือความจ าเป็นด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะหากไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
ในระยะเวลาอันสมควร 

๓.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ  
๑) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน   
ทั้งหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานจัดการความรู้จากการวิจัย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความทับซ้อนในการด าเนินงาน 
สร้างความชัดเจนในอ านาจหน้าที่และการบริหารจัดการ รวมทั้งบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขับเคล่ือนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ  

๒) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณจากการจัดสรรตามภารกิจ ไปสู่การ
จัดสรรตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ และพัฒนาไปสู่การจัดสรรตามผลงาน โดยมีกลยุทธ์ต่อยอดไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือกลยุทธ์การยุติ 
ทีเ่หมาะสม  

๓) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย ทั้งด้านการ
สร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านอ่ืนๆ รวมถึง
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยส าคัญของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  

๔) สนับสนุนการจัดท าแผนที่น าทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap) 
และแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา เพ่ือจัดล าดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีเป้าหมายที่ต้องพัฒนารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว 
สาขากีฬาที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปสู่การขับเคล่ือนประเทศในมิติต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

๕) สนับสนุนให้มีการท าวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของ
พื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนาของท้องถิ่น และน างานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเ พ่ิมและแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี และภาคชุมชนและสังคม 

๖) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ อาทิ เสริมสร้างศักยภาพของสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อให้เป็นที่รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ในการให้
ค าปรึกษาและข้อแนะน าการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศแก่รัฐบาล
และสาธารณะ ส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมทั้งในเชิงนโยบายและการน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ 

 

 



๑๖๙ 
 

๔.  แผนรองรับ 

โดยผลักดันประเด็นการพัฒนาตามแผนที่เก่ียวข้อง อาทิ  
๔.๑ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๖๔)  
๔.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
๔.๓ กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
๔.๔ กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
๔.๕ แผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
๔.๖ ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา อาทิ  

แผนวิจัยด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการกีฬา เป็นต้น 

๕. แผนงานและโครงการส าคัญ 

๕.๑ แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีบทบาทน าและใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้สินค้าและบริการ ประกอบด้วย โครงการย่อย อาทิ โครงการร่วมทุนเพ่ือสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
น าไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดในการด าเนินธุรกิจ  

๕.๑.๑ หน่วยงานด าเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๑.๒ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๒ แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เป็นเจ้าของห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มสูงในตลาดโลก 

ในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย  
๕.๒.๑ หน่วยงานด าเนินการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๒.๒ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๓ โครงการส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ไทย เพื่อน าขึ้นบัญชี

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

๕.๓.๑ หน่วยงานด าเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๓.๒ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
และการขยายฐานใหม่ที่ ให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ 

ภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความ
เจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับ
การค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาทีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจาก
การพัฒนาที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและท าให้เกิด
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่าย
ระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ท าให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาส 

ในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่  
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้
ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝ่ัง
ทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้ เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก 

การขับเคล่ือนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 

๑.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 

๑.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ 

เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

๑.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
การพัฒนาในพื้นที่อย่างย่ังยืน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 

ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 



๑๗๑ 

เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ ๓ พ้ืนที่ ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่ มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ๓.๑ ค่าเฉล่ียสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ลดลง 

เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ 

ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 
๓.๑.๑ ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

๑) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับ
การท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

(๑) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้แก่ ๑.๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยน าความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาซึ่งมี
เอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนาสู่สินค้าและบริการการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ ๑.๒) กลุ่ม
ท่องเที่ยวมรดกโลก ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและก าแพงเพชร โดยฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก 
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร และเชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใกล้เคียง ๑.๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและ  
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 

(๒) พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยว 
เชิงกีฬาและผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว และการท่องเที่ยวแบบพักผ่อน 
โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

(๓) สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและ
สินค้าเพื่อสุขภาพ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมทั้งผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงของภาค โดยให้
ความส าคัญกับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการให้มีความแตกต่าง  
โดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ 



๑๗๒ 

๒) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

(๑) พัฒนาให้ภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
ภาคเหนือตอนล่างเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ โดยส่งเสริมการ
ลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรเพ่ือปรับระบบการผลิตจากเกษตรเคมีไปสู่การผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต 
รวมถึงสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

(๒) ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรในพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญ โดยสนับสนุนให้เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน เป็นพ้ืนที่หลักในการ
แปรรูปพืชผัก ผลไม้และสมุนไพร ในขณะที่ พิจิตร ก าแพงเพชรและนครสวรรค์เป็นพ้ืนที่หลักในการแปรรูป
ข้าว พืชไร่ และพืชพลังงาน โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอด
สายการผลิต และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ  

(๓) พัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และก าแพงเพชร ให้เป็นแหล่งผลิต
พลังงานทดแทน โดยน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๓) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความ
สมดุลแก่ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่เส่ือมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับ
น้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า 
และส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 

 

(๒) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค 
ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม และน่าน โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ าให้เชื่อมโยงกับพ้ืนที่การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง จัดท าโครงการผันน้ า ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าจากแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าเกินความต้องการไปยังแหล่งน้ าที่มี
ปริมาณน้ าน้อยกว่าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทานในลักษณะแก้มลิงให้กระจายตามพ้ืนที่ต่างๆ ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

(๓) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดย
ส่งเสริมการปรับเปล่ียนการท าเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร จัดระเบียบ
การเผาในพ้ืนที่เกษตร ก าหนดช่วงเวลาเผาให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยการ "ชิงเผา" ก่อนช่วง
วิกฤตหมอกควันของแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตรไปท าปุ๋ยชีวภาพหรือเชื้อเพลิงอัดแท่ง 
เพ่ือให้ไม่มีวัสดุทางการเกษตรเหลือเผาในที่ สุด และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 



๑๗๓ 

๔) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ ๑๐ ปี  

(๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 
มีรายได้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

(๒) พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดแูลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

(๓) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน  เพ่ือให้ชุมชน 

เข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการได้อย่างย่ังยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ 

๓.๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง 

๑) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 

(๑) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม ศรีสะเกษ ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับ
กระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน
การผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้า 
เพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

(๒) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของ
พื้นที่โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม 
และโคนมในพื้นทีจ่ังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี  

(๓) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ น าร่อง 

ในจังหวัดอ านาจเจริญ กาฬสินธ์ุ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ ๑ ไร่  
๑ แสน ส่งเสริมการเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้า
เกษตรในท้องถิ่นและตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  
(๑) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ

อาหารแบบครบวงจร โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค สร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ  
เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด 



๑๗๔ 

(๒) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และ
ส่งเสริมพื้นที่ท่ีมีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา 
สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น  โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์  
พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ่ืนๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

(๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ 

(๔)  เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง โดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและ 
พืชพลังงาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่ายจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ทั้ง ในภาค 

การผลิต ชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น 

๓) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ  

(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ ท่องเที่ยว
อารยธรรมขอมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและ
สุขภาพ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัด
อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว
ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย เพ่ือ
กระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น 

(๒) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ 
ส่ีเหล่ียมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น  
ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๑) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การกักเก็บ โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนองและฝายที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ 

เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค   

(๒) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ  
(แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร โดยจัดหาพ้ืนที่ 
เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาระบบส่งน้ าและการกระจายน้ าให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนา
แหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 



๑๗๕ 

๕) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี  สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยก าหนดและ 

ท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก  เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  ตลอดจนส่งเสริมป่าชุมชน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างย่ังยืน 

๓.๑.๓ ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 
๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริม

การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
ภาคกลางให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(๑) ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยองให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส าหรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาท ิกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยปรับปรุงมาตรการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ การพัฒนาคน
และเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการสนับสนุนเ งินทุน 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย 

(๒) พัฒนากาญจนบุรี  - ราชบุ รี  – เพชรบุ รีตอนบนให้ เ ป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า 
รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาด
อาเซียน 

๒) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความ
ทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่
มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ 

(๑) รักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท สิงห์บุรี  อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตข้าว พืชผัก มะพร้าว และประมงน้ าจืดของประเทศ ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก 
โดยเน้นการผลิตและการแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพาะปลูกมะพร้าว เพ่ือการส่งออก
สินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 

(๒) พัฒนาธุรกิจการค้าขายผลไม้จังหวัดระยองด้านตะวันออก จันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้เพื่อการส่งออก โดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต  การบรรจุหีบห่อ 
การแปรรูป และการจัดจ าหน่าย 



๑๗๖ 

(๓) ส่งเสริมการเล้ียงปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อในจังหวัดสระบุรีและ
ราชบุรี และ สุกร ไก่ และเป็ดในจังหวัดราชบุรี นครปฐม ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมีคุณภาพและ 

ได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

(๔) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเล้ียงสัตว์น้ าบริเวณ
ชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป  โดยเร่งรัด 

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าเพี่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน 
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 

๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย 

ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 

(๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการ 
ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

(๒) ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรีและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และเกษตร โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว  ให้มีคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างย่ังยืน 

(๔) ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการ 

ใช้น้ าในภาคตะวันออก ระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน โดยปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมการท าแหล่ง
เก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรของภาคกลางตอนบนเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  



๑๗๗ 

๓.๑.๔ ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 

๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของ 

ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

(๑)  รักษาฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตยางพารา
และปาล์มน้ ามัน รวมทั้งการวิจัยการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อาทิ เกษตรผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือให้ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของประเทศ 
สามารถยกระดับรายได้และลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคายางพาราและปาล์มน้ ามัน 

(๒) พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ อาทิ มะพร้าว 
กล้วยหอม มังคุด ทุเรียน ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการส่งออก โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการผลิต 
การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การผลิตและการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เวชภัณฑ์ยาและเครื่องส าอาง
ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก  

(๓) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ขนส่งให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ ามันครบวงจรและศูนย์กลางการผลิตไบโอดีเซลในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ีและสุราษฎร์ธานี 
รวมทั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจรในรูปแบบเมืองยางในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

(๔) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งในพื้นที่จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานีให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ภาคใต้เป็นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการ
ฟาร์ม รวมถึงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล 
การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและ
เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างย่ังยืน 

(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ให้เป็นฐานการผลิตโคเนื้อที่มี
เนื้อคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน โดยการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การขยายการเพาะเล้ียง การก าหนดมาตรฐาน
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือรองรับตลาดแหล่งท่องเที่ยวของภาคและให้เป็นสินค้าส่งออกส าคัญของพ้ืนที ่

๒) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง  

(๑) สนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ที่ค านึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับได้ของพ้ืนที่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างคุณค่าห่วงโซ่ธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวโดยเน้นคุณภาพและมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวทาง
ทะเลด้วยเรือส าราญในพื้นที่จังหวัดกระบ่ีและอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคู่กับการพัฒนาระบบ



๑๗๘ 

บริการพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ และท าให้ภาคใต้เป็นเป้าหมายการเดินทางของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือส าราญ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณพื้นที่ตอนในที่มี
ศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกในบริเวณ
พ้ืนที่ตอนในที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย อาทิ อ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา จังหวัด  

สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เป็นเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยว และกลุ่มพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มี
ชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่ง
ท่องเที่ยวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(๓) ส่งเสร ิมและพ ัฒนาการท่องเที ่ยวช ุมชนในพื ้นที ่จ ังหว ัดช ุมพร  
สุราษฎร์ธานี พัทลุง ระนอง ตรัง และสตูล โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่
หลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้ท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่เพ่ือเป็นแหล่ง
สร้างอาชีพใหม่และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน 

(๔) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค  
โดยยกระดับจังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาจังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัย  
โดยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
การพัฒนาธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้ งการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือดึงดูดและสร้างความประทับใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ และสามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และกระจาย
รายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างย่ังยืน 

๓)  พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดย 

น าร่องใน ๓ อ าเภอ ได้แก่ เบตง หนองจิก และสุไหง-โกลก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วจึงขยายผลไปพ้ืนที่
ใกล้เคียง ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีในระดับที่สูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน เพ่ิมประสิทธิภาพของการ
อ านวยความสะดวก การอนุมัติอนุญาตในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงภายใน
พ้ืนที่และกับประเทศมาเลเซีย พัฒนาเมืองให้พร้อมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะขยายตัวขึ้น 
สร้างความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ควบคู่กับการจัดท าแผนปฏิบัติด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๔) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค ได้แก่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส และพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา  โดยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้ า การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง  
การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมกิจกรรมบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ที่จะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว 



๑๗๙ 

๓.๒ การพัฒนาเมือง 
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก 

พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี
ความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและ
ทั่วถึง และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคม  

๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  เพื่อการ
ใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรม
เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญ  

ต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรม 
และการจราจร 

๒) ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ 
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 
ปรับปรุงการรวบรวมขยะ การคัดแยก การน ากลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
ระหว่างชุมชน ตลอดจนรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัดเพ่ือช่วยลดมลพิษทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในเขตเมือง 

๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรและให้
ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยให้ความส าคัญ  

ต่อระบบรถประจ าทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ภายใต้
หลักการส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความ
เชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 

๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ 

ให้คนในท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และ
เมืองเก่า ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และ 

การสร้าง “แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตเมืองให้มีขนาดที่เหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความ
ร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือให้บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม 

ในการวางแผน การพัฒนาเมือง การจัดท าผังเมืองและการบังคับใช้ อีกทั้งเพ่ิมบทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง
ในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 

เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) 
และน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง 



๑๘๐ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 

๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วย 

ส่ิงอ านวยความสะดวกเทคโนโลยีในการส่ือสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง โดยปรับปรุงและจัดให้มี
ศูนย์การขนส่งในเขตเมือง อาทิ บางซื่อ จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการทางสังคมและที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรเมืองที่เพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจร ขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมือง
ให้สวยงาม มพ้ืีนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ 

๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น าให้  
การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการ
อยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันน้ าท่วม-น้ าเสีย พร้อมทั้ง
การจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพ่ิมขึ้น รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรเมือง 

๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ 
ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิ ทัล โดยการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก 

สายรอง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบเพ่ือการเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่
โดยรอบ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับ 
“สังคมดิจิทัล” และการพัฒนาระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมือง
อย่างย่ังยืน 

๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า  
การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค  ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่าง
เมืองและระบบขนส่งอ่ืนๆ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

๕) พัฒนาเ มืองภู เก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้ เ ป็นเมืองน่าอยู่และเ อ้ือต่อ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้มี 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัย รวมทั้ง
การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม 

๖) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ  
เมืองอยุธยา เมืองนครสวรรค์ เมืองขอนแก่น และเมืองทุ่งสง และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้ง
บริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองเบตง เมืองสะเดา เมืองพุน้ าร้อน เมืองอรัญประเทศ 
เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองเชียงของ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัด
รูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 



๑๘๑ 

๓.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

๓.๓.๑ พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
และได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการ
สังคม และการจัดการส่ิงแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 

๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการก ากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานส่ิงแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ภาคประชาชน
สถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและระบบติดตามเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและลดความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน 

๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยีขั้ น สู ง  เ ป็น มิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมให้ปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิตและส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

และชุมชน ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิด ลดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย  โดยเฉพาะในพ้ืนที่
มาบตาพุด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมในรูปแบบนิคม
อุตสาหกรรมเพ่ือควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิต
เชื่อมโยงกันเพ่ือลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ การอ านวยความสะดวก 

ของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ การจัดการผังเมืองและการบังคับใช้  การจัดตั้ งกองทุนในพ้ืนที่ของ
ภาคอุตสาหกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างสมดุลของการพัฒนา 

๓) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตก เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจ านวนมากขึ้น โดยพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่และท่าเรือส าราญ 

ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าและเชื่อมต่อกับระบบรถไฟ ระบบ
ขนส่งทางบกและทางอากาศ  

๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ขยาย 

ขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ให้บูรณาการและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ได้แก่  
ท่าอากาศยานทั้ง ๓ แห่ง คือสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและอู่ตะเภา เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง 
ทางเรือและอากาศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นและเชื่อมโยงสู่พ้ืนที่โดยรอบและ
ตลาดโลก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงข่ายน้ า (น้ าดิบ น้ าประปา) ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะขยะ น้ าเสีย และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจกรรมเศรษฐกิจ 

ในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม และยกระดับบริการสาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 



๑๘๒ 

๕) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่  โดยส่งเสริม 

การเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และ 

การท่องเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 

๓.๓.๒ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ 

เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในพ้ืนที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ๑๐ พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย 
และนราธิวาส 

แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุนจากทั้ง  

นักลงทุนไทยและต่างประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะการให้มี
อ านาจในการอนุมัต ิอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ ก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมาย
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการลงทุน และพัฒนาด่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน รวมทั้งพัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง 

๒) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยพัฒนากิจกรรมด้านการผลิต การค้า โลจิสติกส์  
การบริการ และการท่องเที่ยวให้สอดรับกับความได้เปรียบของแต่ละพ้ืนที่ทั้งในด้านที่ตั้ง ทรัพยากร  
อัตลักษณ์และวัฒนธรรม และโอกาสจากประเทศเพ่ือนบ้าน ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการใช้
เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือต่อยอด และยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการ  

๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในกระบวนการพัฒนา 
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรองรับการเติบโตของ
พ้ืนที่  

๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดย “การลดใช้ ใช้ซ้ า และแปรรูป
น ากลับมาใช้ใหม่” รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน และการจัดการน้ าเสีย 
ตลอดจนการก าหนดมาตรการควบคุมผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่อาจ
มีต่อพ้ืนที่รอบนอก 



๑๘๓ 

๕) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง โดยพัฒนาระบบ
สาธารณสุขชายแดนเพื่อให้ประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีระบบรักษาโรค ระบบส่งต่อ ระบบส่งเสริมสุขภาพ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพ  เชื่อมโยงระบบจ้างงานแรงงานต่างด้าว-การประกันสุขภาพ-

การเข้าเมือง เป็นภารกิจร่วมภายใต้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน จัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตร
ประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวในแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีรูปและลายพิมพ์นิ้วมือเพ่ือสะดวกต่อการ
เชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับระบบในส่วนกลาง จัดมาตรการและระบบส่ือสารเพ่ือดูแลความมั่นคง
และรักษาความปลอดภัยของพ้ืนที่ 

๔. แผนรองรับ 

๔.๑ การพัฒนาภาคและเมืองมีแผนรองรับการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๔.๒ การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีแผนรองรับการด าเนินงาน อาทิ ๑) แผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และ ๒) แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัด
มลพษิในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๔.๓ การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแผนรองรับการด าเนินงาน ได้แก่  
๑) แผนบูรณาการงบประมาณเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ๒) แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร 
๓) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ๔) แผนบริหารจัดการแรงงาน และ  ๕) แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

๕. แผนงานและโครงการส าคัญ 

ภาคเหนือ 

๕.๑ โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
๕.๑.๑ สาระส าคัญ ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 

ให้มีอัตลักษณ์และความย่ังยืน รวมทั้งการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวโดยใช้ 
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาล้านนาสู่สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

๕.๑.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)  และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

๔.๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๒ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง 

๕.๒.๑ สาระส าคัญ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้
มาตรฐานของภาคเหนือตอนล่างเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 

๕.๒.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๘๔ 

๕.๓ โครงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ 

๕.๓.๑ สาระส าคัญ พัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือป้องกัน
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติและเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกร 

๕.๓.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕.๔ โครงการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕.๔.๑ สาระส าคัญ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ ยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
ไทยให้เท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  
ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก 

๕.๔.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๕ โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕.๕.๑ สาระส าคัญ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บในแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ พัฒนา
แหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ ลุ่มน้ าเลย ชี มูล สร้างแหล่งกักเก็บ  (แก้มลิง) ขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ในพ้ืนที่ของตนเอง 

๕.๕.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

๔.๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ภาคกลาง  
๕.๖ โครงการยกระดับกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคกลาง  

๕.๖.๑ สาระส าคัญ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ 

๕.๖.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๘๕ 

๕.๗ โครงการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
และปลอดภัย  

๕.๗.๑ สาระส าคัญ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม ตลอดจนการแปรรูปให้มี
ความหลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

  ๕.๗.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคกลางแบบมีส่วนร่วม 

๕.๘.๑ สาระส าคัญ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง รวมทั้ง  

การฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างย่ังยืน 

๕.๘.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวง 
มหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ภาคใต้ 

๕.๙ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้ 

๕.๙.๑ สาระส าคัญ  พัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีรูปแบบ 

ที่หลากหลาย มีมูลค่าเพ่ิมสูง และตรงกับความต้องการของตลาด เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราอย่างย่ังยืน 

๕.๙.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๑๐ โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามันและพื้นเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๕.๑๐.๑ สาระส าคัญ พัฒนาและส่งเสริมการการขยายพ้ืนที่ปลูก ตลอดจนให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ ามันและพืชเกษตร  
เพ่ือเป็นวัตถุดิบ สามารถตอบสนองความต้องการการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๕.๑๐.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย 

๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๘๖ 

๕.๑๑ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

๕.๑๑.๑ สาระส าคัญ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์โคเนื้อศรีวิชัยซึ่งเป็นสายพันธุ์
ประจ าถิ่นภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยให้มีคุณภาพสูง เพ่ือรองรับตลาดแหล่งท่องเที่ยวของภาคและให้เป็นสินค้าส่งออก
ส าคัญของพ้ืนที่ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตั้งแต่เริ่มเพาะเล้ียงจนถึงกระบวนการแปรรูปและ 

จัดจ าหน่าย พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งผลิตภัณฑ์ (Geographical Indication: GI) ให้เป็น 

ที่ยอมรับในระดับสากล  
๕.๑๑.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ สถาบันการศึกษา/วิจัย คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ทางเศรษฐกิจ (คณะกรรมการ กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

๕.๑๑.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๑๒ โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชั ย

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕.๑๒.๑ สาระส าคัญ บูรณะโบราณสถานพระบรมธาตุมหาวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์เมืองนครศรีธรรมราชให้  
สอดรับกับการพัฒนาเป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัยเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศและสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้กับพ้ืนที่ 

๕.๑๒.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย 

๕.๑๒.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๑๓ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๕.๑๓.๑  สาระส าคัญ พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตให้ถูกสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่ 

๕.๑๓.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา 
๕.๑๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๑๔ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอันดามัน อ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยว
ตอนในที่มีศักยภาพ 

๕.๑๔.๑ สาระส าคัญ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณพ้ืนที่ตอนในและแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนที่มีศักยภาพ เพ่ือให้เป็นเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยวและกลุ่มพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกั บ 

แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัด  

สุราษฎร์ธานี และแหล่งท่องเที่ยวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕.๑๔.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๕.๑๔.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๘๗ 

๕.๑๕ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

๕.๑๕.๑ สาระส าคัญ พัฒนาเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญหาท้องถิ่น ด้วยการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และชุมชน ตลอดจนพัฒนาความรู้และ
คุณภาพการให้บริการให้สามารถตอบสนองรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๑๕.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย 

๕.๑๕.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๑๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 

๕.๑๖.๑ สาระส าคัญ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง รวมทั้ง  

การฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างย่ังยืน 

๕.๑๖.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กระทรวง มหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕.๑๖.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
พื้นที่เมือง 
๕.๑๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง 

๕.๑๗.๑ สาระส าคัญ การจัดสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อคนทุกกลุ่ม การจัดบริการ
ทางสังคม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง การจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย การจัดให้มีพ้ืนที่ 
สีเขียว การก าหนดมาตรการทางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และการจัดระบบความปลอดภัยของประชาชน 

ทั้งจากอาชญากรรม อุบัติภัย และการจราจร  
๕.๑๗.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการปกครอง จังหวัด ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนการจราจร
และขนส่ง กรมการขนส่งทางบก กรมอนามัย 

๕.๑๗.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

๕.๑๘ โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 

๕.๑๘.๑ สาระส าคัญ ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงงาน 
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

๕.๑๘.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง 

๕.๑๘.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๘๘ 

๕.๑๙ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

๕.๑๙.๑ สาระส าคัญ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

๕.๑๙.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก ภาคเอกชน ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๕.๑๙.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๕.๒๐ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตาก สงขลา และ
หนองคาย 

๕.๒๐.๑ สาระส าคัญ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนด้านการผลิตและ 

โลจิสติกส์ 

๕.๒๐.๒ หน่วยงานด าเนินการหลัก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๕.๒๐.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 

  

 



ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก คิดเสรี  
เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
อ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคล่ือนต่อเนื่องจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ 
ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และ
ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภุมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ กฎระเบียบ ภาครัฐที่โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ และการปฏิรูปภาคบริการภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
การพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น  

ระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้ไปนับเป็นห้วงเวลาส าคัญที่จะผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและ
ในเชิงสถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความคืบหน้าชัดเจนในระดับปฏิบัติ และในแต่ละจุดพ้ืนที่
เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือในการลด
การใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชิงกายภาพตามแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งโครงข่ายภายในประเทศและการต่อเชื่อมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออก  
เกิดการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน 
จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศ
ไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนรวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนา
นอกภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ ในการที่จะพัฒนา
ไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค 

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่เป็น 

วงกว้างขึ้น อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค และกลุ่มประเทศ ๗๗ เป็นต้น ที่ต้องสนับสนุน 

การด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับ และ
ผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ข้อก าหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) มาตรฐาน
ด้านการบิน และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น และเพ่ือที่ประเทศไทยจะใช้ความ
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ร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการ 
ให้ความส าคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และ
ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านถึงบทบาทของ
ประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ  

แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 

๑.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน  

การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น  
๑.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ

ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)  

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ ๑ เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์  

ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่ง  

ตัวชี้วัด ๑.๒ ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน  

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายที่ ๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มข้ึน  
ตัวชี้วัด ๒.๑ ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนี 

การอ านวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index)  
ตัวชี้วัด ๒.๒ มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ   
ตัวชี้วัด ๒.๓ มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค  
ตัวชี้วัด ๒.๔ มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 

เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  

ตัวชี้วัด ๓.๑ ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น   
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ตัวชี้วัด ๓.๒ มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค  
ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค  
ตัวชี้วัด ๓.๔ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิต  

การลงทุน และบริการ 

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ  
ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  
ตัวชี้วัด ๔.๒ ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค  
ตัวชี้วัด ๔.๓ ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
ส าหรับสินค้าและบริการของไทย โดยการผลักดันให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงทางเศรษฐกิจ 

ที่ด าเนินการอยู่แล้วให้เกิดผลเต็มที่ และขยายความร่วมมือกับตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพทั้งความร่วมมือในรูป
ทวิภาคีและพหุภาคี ควบคู่ไปกับการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยความร่วมมือรัฐและเอกชนในการแสวงหา
ตลาดใหม่และพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ  

๓.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ จะต้องมีการก าหนดกรอบเวลาร่วมกันให้ชัดเจน
ในการที่จะมีกฎระเบียบมารองรับ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยง
ในภูมิภาค รวมทั้งช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นจากการเชื่อมต่อเป็นแนว
ระเบียงเศรษฐกิจจากภายนอกสู่พ้ืนที่การพัฒนาภายในประเทศไทย โดย 

๓.๒.๑ พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน 

ในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ รวมทั้งแผนความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งและ 

โลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคในอาเซียนและอนุภูมิภาคข้างเคียง โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของ
ประเทศมหาอ านาจของโลกและข้ัวอ านาจใหม่ในเอเชียในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยและแผนงานของประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยที่รัฐเป็นผู้ลงทุนน าในโครงการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๒.๒ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ มีประสิทธิภาพและ 

ได้มาตรฐานสากล ทั้งทางบก (ถนนและรถไฟ) ทางอากาศ การขนส่งทางน้ า การเดินเรือชายฝ่ัง ตลอดจน  

การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนและการอ านวยความสะดวกการผ่านแดนที่รวดเร็ว ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ระบบอ านวยความสะดวกการขนส่งคนและสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน เพ่ือใช้
ศักยภาพของการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมาสนับสนุนการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจต่างๆ โดยจะต้อง
บูรณาการการเชื่อมโยงในแต่ละแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละอนุภูมิภาคและระหว่างอนุภูมิภาคในภูมิภาค
อาเซียน รวมถึงการเชื่อมต่อกับภายในประเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ภาคและเมือง  
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๓.๒.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยการด าเนินงานตาม
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: 
CBTA) ที่ทุกประเทศ GMS ได้ให้สัตยาบันแล้วให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ประกอบด้วยการด าเนินงาน ณ  
ด่านน าร่องระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ณ ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต การด าเนินงานระหว่างไทย-กัมพูชา  
ณ ด่านอรัญประเทศ-ปอยเปต การด าเนินงานระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ณ ด่านเชียงของ-ห้วยทราย การเจรจา
กับเมียนมาเพ่ือให้สามารถด าเนินการภายใต้ CBTA ในด่านน าร่องแม่สอด-เมียวดี และแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก และ
เพ่ิมด่านพุน้ าร้อน-ทวาย และด่านสิงขร-มะริด การเจรจาความตกลงขนส่งข้ามพรมแดนทวิภาคีระหว่างไทย-

เมียนมา และการเจรจาความตกลงขนส่งข้ามพรมแดนทวิภาคีระหว่างไทย-กัมพูชา 
๓.๒.๔ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

ภาคเอกชนไทยในการให้บริการและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ทักษะภาษาต่างประเทศ รวมถึงความรู้
ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพ่ิมมูลค่า
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

๓.๒.๕ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งและระบบ 

โลจิสติกส์ระหว่างแหล่งปัจจัยการผลิต ฐานการผลิต ตลอดห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และประตูส่งออก
ตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพ้ืนที่เศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ที่มีการพัฒนาในประเทศเพ่ือนบ้านกับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพ้ืนที่ เศรษฐกิจตอนใน บนพ้ืนฐาน
ของการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของบริการหลายสาขาของประเทศไทยและจากมาตรการส่งเสริมการเป็น
ที่ตั้งของบริษัทแม่หรือศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาคในประเทศไทยที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วให้เต็มศักยภาพ  

๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค ทั้งการให้บริการทางการศึกษา บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านโลจิสติกส์ 
และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย โดยอาศัยจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์
ที่ตั้งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ และการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง) โดย 

๓.๓.๑ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมและลดช่องว่าง 
การพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก  

๓.๓.๒ ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อผลประโยชน์ด้านความม่ันคงและการสร้างเสถียรภาพของพ้ืนที่ และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจากระบบการ
ผลิตร่วมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ที่ทัดเทียมระหว่างกันจากการบริการ การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจพัฒนาไปสู่การเป็นคลัสเตอร์การผลิตและบริการร่วมกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในสถานะที่มีความเสมอภาคต่อไปเมื่อทุกประเทศมีความพร้อมทั่วกัน ทั้งนี้ในการร่ วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าในห่วงโซ่การผลิตร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านควรค านึงถึงอุปทานในตลาดอนุภูมิภาคและตลาด
เป้าหมายเป็นหลัก 

๓.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย
เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาการผลิ ตและบริการที่ไทยมี 
ขีดความสามารถโดดเด่น และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า  ซึ่งเป็นการด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะใช้ประโยชน์จากเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ที่ท าให้อาเซียน
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กลายเป็นแหล่งผลิตและตลาดเดียวกัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ข้อตกลง RCEP ในอนาคตที่เปิดโอกาสให้
ประเทศสมาชิกเป็นฐานใหม่ในการลงทุนและการส่งออกของไทย การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมี  
ขีดความสามารถในการผลิตได้และค้าขายเป็น การพัฒนาความเป็นสากลของบุคคลากรไทย การสร้าง  

นักการค้าอัจฉริยะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการค้าในภูมิภาค (Smart Traders) 
และการส่งเสริมการค้าที่ขับเคล่ือนหรือน าโดยความต้องการในตลาด โดย 

๓.๔.๑ พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
พัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงตามแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาค และพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ
ของไทยในระดับสากลเพ่ือให้สามารถริเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศได้ ในขณะเดียวกันไทยก็ให้ความสนับสนุน
ทางวิชาการกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนากฎระเบียบและบุคลากรด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์  

ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
๓.๔.๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

ที่มีความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริห ารจัดการ 
การสร้างแบรนด์ เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกิจ สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  

๓.๔.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานโดยกลไก 

สภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นข้อจ ากัดและเป็นอุปสรรคทาง
การค้า/การลงทุน รวมถึงการผลักดันนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือสร้าง
บรรยากาศการค้าและการลงทุน และเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางภาคบริการของภูมิภาค 

๓.๔.๔ สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องกฎ ระเบียบที่มีความแตกต่างกันระหว่างเมืองและระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการใช้ความร่วมมือรัฐและเอกชนในการเข้าถึงตลาดและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความต้องการในตลาด   

๓.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน เพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งผลให้
เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยการผลักดันการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน เทคนิค และวิชาการแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยก าหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเป้าหมายแต่ละ
ประเภท โดยจะต้องค านึงถึงความส าคัญทางการค้าต่อประเทศไทย และระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ 

๓.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 

ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/มีศักยภาพและประเทศใน 

อนุภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และความเจริญก้าวหน้าและ  

ลดความเหล่ือมล้ าอย่างย่ังยืนร่วมกันในทุกมิติ โดย 

๓.๖.๑ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่อง
การขับเคล่ือนการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การแก้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ า  
การสร้างโอกาสและท่ียืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงาน อาหาร และน้ า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น  
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๓.๖.๒ เพิ่มบทบาทน าของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนาแก่ประเทศก าลัง
พัฒนาในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านต่างๆ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย์ ควบคู่กันไปกับการ
ขยายความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่างๆ 

๓.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพ่ือเป็นทางเลือก
ในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอ านาจ
ต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค และประโยชน์อ่ืนๆ ของประเทศทั้งในด้านการค้า ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย โอกาสในการเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุนที่ทันสมัยและ
เป็นทางเลือกของประเทศ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติและการรักษาเสถียรภาพ
และความม่ันคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม โดย 

๓.๗.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความ
ร่วมมือที่ด าเนินอยู่ อาทิ เอเปค กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมทั้งเฝ้าติดตามพัฒนาการและ
พิจารณาเข้าร่วมกรอบที่เป็นทางเลือกใหม่ อาทิ กรอบความตกลง RCEP และ TPP ในลักษณะเชิงรุก 
ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าใหม่ๆ เพ่ือเปิดโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนของไทยออกสู่ตลาดโลก 

๓.๗.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจ
ใหม่ เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน โอกาสในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ 
และนวัตกรรม และโอกาสในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการ
แข่งขันของตลาดภายในประเทศ 

๓.๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยให้สามารถปรับตัวตามกลไก กฎระเบียบ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก 
และมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ กฎการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส มาตรฐานและกฏระเบียบการบิน
ตามที่ก าหนดโดยองค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) 
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Person Report: TIP Report) ระเบียบการท าประมงที่ผิด
กฏหมาย (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP21) และข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Agreement: MRA) รวมทั้งกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือเอ้ืออ านวยให้ไทยมี
บทบาทส าคัญและสร้างสรรค์ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

๓.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทั้งความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้านส่ิงแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ อาทิ ภัยจากการก่อการร้าย ภัยในโลก 

ไซเบอร์ เป็นต้น 

๓.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ โดยการปรับ
กลไกภายในประเทศให้สนับสนุนการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้านและทุกระดับ
อย่างมีบูรณาการบนพ้ืนฐานของการสร้างความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานไทยถึงเป้าหมายและการก าหนด
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยให้มีลักษณะการด าเนินงานภายใต้ทีมไทยแลนด์ เพ่ือให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ มีลักษณะที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ



๑๙๕ 

ต่างประเทศตลอดจนผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้ง
ด าเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและ 

ด้านอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

๓.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การก าหนดมาตรการรองรับ
ผลกระทบในทางลบจากนโยบายทางการค้าการลงทุนต่อกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพ่ือป้องกันปัญหาความเหล่ือมล้ า
และไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและความร่วมมือระหว่างประเทศ (๒) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของไทยให้มีความเป็นสากล ทั้งด้านความสามารถทางภาษา การเสริมสร้างศักยภาพ และ  

มีทัศนคติที่เปิดกว้างและมองไปในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และ
พลเมืองโลก โดยประเทศไทยมีบทบาทน าในเวทีนานาชาติตามที่ก าหนดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ 
(๓) การปรับเปล่ียนทัศนคติและการสร้างความรับรู้และความเข้าใจของประชาชนไทยจากมุมมองของ
ผลประโยชน์ร่วมกันจากการสร้างสรรค์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งภายใต้
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในวงที่กว้างขึ้น 

๔. แผนงานและโครงการส าคัญ 

๔.๑ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ  
(๑) สาระส าคัญ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน 

อนุภูมิภาค และอาเซียน โดยมุ่งให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ มุ่งส่งเสริมและ  

ให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในกลุ่มสาขาการผลิตและบริการที่มีความพร้อมเพ่ือส่งเสริมสาขา
เป้าหมายของไทยในอนุภูมิภาคและอาเซียน รวมทั้งมุ่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยในการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจในพื้นท่ีเชื่อมโยงกับพื้นท่ีชายแดนโดยเฉพาะตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

(๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

(๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๔.๒ แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) 

ด าเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS Strategic 
Framework) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๔.๒.๑ แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคมขนส่ง 

๑) สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างกันในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง  
๖ ประเทศให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์  

ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าข้ามแดน ภายใต้
ความตกลง CBTA เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชนไทยในการให้บริการและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 
รวมทั้งมุ่งพัฒนาเชิงพ้ืนที่เมืองชายแดนให้สามารถเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังนี้ 

๑.๑) แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) 



๑๙๖ 

๑.๒) แผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

๑.๓) แผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนแผนด าเนินงาน (Roadmap) ด้านพลังงาน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)  

๑.๔) แผนปฏิบัติการภายใต้การพัฒนาโทรคมนาคมและโครงข่ายทางด่วน
ข้อมูลสารสนเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (ระยะที่ ๒) ระยะเวลาด าเนินการ ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๖) 

๑.๕) แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาด าเนินการ ๘ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕) 
๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก  กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและ 

แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรมศุลกากร และส านักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๔.๒.๒ แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
๑) สาระส าคัญ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้น

การอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชนไทยในการจัดการด้าน  

โลจิสติกส์และสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
มุ่งพัฒนาศักยภาพและฝีมือแรงงานในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถด้าน 

การท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านท่องเที่ยวในภูมิภาค ประกอบด้วยการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดังนี้ 

๑.๑) แผนปฏิบัติการสนับสนุนหลักด้านการเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
๖ ประเทศ (ระยะท่ี ๒) ระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๔– ๒๕๖๓ 

๑.๒) แผนปฏิบัติการภายใต้การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าของผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) 

๑.๓) แผนปฏิบัติการภายใต้การอ านวยความสะดวกทางการค้าในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ 

๑.๔) แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) 
๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์  

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๑๙๗ 

๔.๒.๓ แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม  
๑) สาระส าคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข แรงงาน สังคม และ

ส่ิงแวดล้อมในอนุภูมิภาค GMS เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ประกอบด้วย 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังนี้ 
๑.๑) แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (ระยะท่ี ๓) ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ป ี๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๑.๒) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานหลักด้านส่ิงแวดล้อมและแนวคิดริเริ่ม
เรื่องการอนุรักษ์ระเบียงความหลากหลายทางชีวภาพในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (ระยะที่ ๓) 
ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง 
การตา่งประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๔.๒.๔ แผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ 
(GMS)  

๑) สาระส าคัญ มุ่งเน้นพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและพ้ืนที่
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเชื่อมโยงกับเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของจีน มุ่งผลักดันโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพ่ือนบ้านให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งส่งเสริมศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของแรงงาน และมุ่งลดผลกระทบเชิงสังคมเนื่องมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ประกอบด้วยแผนงานโครงการ 

ที่ส าคัญ ดังนี้ 
๑.๑) การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ อาทิ (๑) แผนงานการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (๒) การผลักดันการด าเนินโครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย เชื่อมโยงกับท่าเรือ 

น้ าลึกแหลมฉบังและท่าเรือน้ าลึกมาบตาพุด ในพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออกของไทย (๓) โครงการก่อสร้าง
เส้นทางถนน ๔ ช่องจราจรระหว่างชายแดนไทย -เมียนมา ถึงพ้ืนที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  
(๔) ก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์-พญาตองซู-ทันพยูไซยัด และอาคารด่านชายแดน (๕) โครงการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (แหลมฉบัง-กาญจนบุรี) (๖) โครงการก่อสร้าง
โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และโครงการก่อสร้างด่าน
พรมแดน และถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๕ ณ บ้านสตึงบท เมืองปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศ
กัมพูชา (๗) ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ระหว่างไทย-เมียนมา และไทย-กัมพูชา (๘) แผนงานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (๙) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพแรงงานตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และ (๑๐) แผนงานเพ่ือมุ่งลดผลกระทบเชิงสังคม 

อันเนื่องมาจากการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 



๑๙๘ 

๑.๒) การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก อาทิ  
(๑) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๒ (แม่สอด-เมียวดี) และโครงการก่อสร้างอาคาร
ด่านพรมแดนบริเวณด่านแม่สอด-เมียวดี (๒) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในนครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา  
(๓) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง จ.บึงกาฬ-เมืองปากซัน (๔) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง 
จ.อุบลราชธานี-เมืองสาละวัน (๕) สถานีระบบเสาส่งและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดย่อย ๕๐๐ กิโลโวลต์ 
ระหว่างไทย-สปป.ลาว (๖) ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม (๗) แผนงานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (๘) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ศักยภาพแรงงานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และ (๙) แผนงานเพ่ือมุ่งลดผลกระทบ
เชิงสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

๑.๓) การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ อาทิ (๑) โครงการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย (๒) โครงการก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าช่วงน้ าทง–ห้วย
ทราย สปป.ลาว (๓) โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (๔) ผลักดันการด าเนินงานภายใต้
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน (๕) แผนงาน
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
(๖) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพแรงงานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ าโขง และ (๗) แผนงานเพ่ือมุ่งลดผลกระทบเชิงสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร และส านักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๔.๓ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  
๔.๓.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส่ง 

๑) สาระส าคัญ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
ภายในประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้เกิดการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน
ข้ามพรมแดน และพัฒนาพื้นที่ชายแดนเป็นประตูเชื่อมโยงการค้ากับต่างประเทศ โดยโครงการส าคัญ ได้แก่  

๑.๑) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา แห่งใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา (อาคารด่าน
ชายแดนขาเข้า) ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

๑.๒) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเปซาร์ จังหวัดสงขลา ระยะเวลา
ด าเนินการ ๒ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

๑.๓) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูล แห่งใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 



๑๙๙ 

๑.๔) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรเบตง จังหวัดยะลา ระยะเวลาด าเนินการ 
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)   

๑.๕) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ระยะเวลา
ด าเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)  

๑.๖) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรตากใบ จังหวัดนราธิวาส แห่งใหม่ 
(บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าโกลกแห่งใหม่) ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  

๑.๗) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโกลกที่อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส-เมืองตุมปัต รัฐกลันตัน ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

๑.๘) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโกลกแห่งที่สองที่อ าเภอสุไหงโกลก 
จังหวัดนราธิวาส-เมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

๑.๙) โครงการพัฒนาเมืองสีเขียว จังหวัดสงขลา (เทศบาลนครหาดใหญ่ -
เทศบาลนครสงขลา) ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) (และขยายโครงการพัฒนาเมืองสีเขียว
ไปยังทุกจังหวัด) 

๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
๔.๓.๒ การค้าและการลงทุน 

๑) สาระส าคัญ ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมีแผนงานพัฒนาส าคัญๆ ในพ้ืนที่ให้กลายเป็นฐานการผลิตเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายห่วงโซ่
การผลิตระหว่างกัน การเป็นคลัสเตอร์การผลิตร่วมกันเพ่ือให้เป็นประโยชน์ร่วมกันในการกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมไปสู่พ้ืนที่ชายแดน โดยมีโครงการส าคัญ ได้แก่  

๑.๑) โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย 

ในพ้ืนที่ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา-รัฐเกดะห์และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
– รัฐกลันตัน ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

๑.๒) โครงการเชื่อมโยงเมืองยางพาราไทย-มาเลเซีย ระยะเวลาด าเนินการ  
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

๑.๓) โครงการปรับปรุงการอ านวยความสะดวกทางการค้าผ่านด่านชายแดน
และด่านส่งออกอ่ืนๆ ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๑.๔) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
แผนงาน IMT-GT ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 



๒๐๐ 

๔.๓.๓ การท่องเที่ยว 

๑) สาระส าคัญ มุ่งเน้นการดึงศักยภาพและพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะ 

ที่มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสร์และวัฒนธรรมเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาในอดีต
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติร่วมกัน โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้าน 

การด าน้ า ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) และโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวการด าน้ า 
ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

๔.๓.๔ ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 

๑) สาระส าคัญ สร้างความร่วมมือด้านพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และบริการฮาลาล ของไทยร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างการยอมรับในระดับสากล เพ่ือสร้างโอกาส  

ในการเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในตลาดโลก โดยมีโครงการส าคัญ ดังนี้  
๑.๑) โครงการพัฒนาระบบ IQRAH (H-numbers) ระหว่างไทยและมาเลเซีย 

ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)  
๑.๒) โครงการสร้างการยอมรับมาตรฐานฮาลาล IMT-GT ร่วมกันผ่าน 

การพัฒนาบุคลากรในด้านการตรวจรับรองฮาลาล การร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านมาตรฐานฮาลาล ฮาลาล 

โลจิสติกส์และสายการผลิตฮาลาล รวมทั้งการตรวจรับรองทางห้องปฏิบัติการฮาลาล ระยะเวลาด าเนินการ  
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๑.๓) โครงการพัฒนาเสริมสร้างผู้ประกอบการฮาลาลระดับ SMEs ระยะเวลา
ด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๑.๔) โครงการเสริมสร้างการน าผู้ประกอบการฮาลาลเข้าสู่ระบบการตรวจ
รับรองฮาลาลตามมาตรฐาน IMT-GT ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

๔.๓.๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๑) สาระส าคัญ ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 

ด้านทักษะของแรงงานและมาตรฐานแรงงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการเคล่ือนย้ายของแรงงาน  

ที่มีทักษะระหว่างกันเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความสามารถรองรับตลาดแรงงานที่ขยายเพ่ิมขึ้นตาม
กิจกรรมการพัฒนาภายใต้แผนงาน IMT-GT ที่เก่ียวข้องในทุกด้าน โดยมีโครงการส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑) โครงการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของ IMT-GT ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๒๐๑ 

๑.๒) โครงสร้างเสริมสร้างความสอดคล้องด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานและ 

การรับรองมาตรฐาน โดยอ้างอิงมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework : AQRF) 
ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๑.๓) โครงการจัดท าฐานข้อมูลแรงงาน IMT-GT ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง 
การต่างประเทศ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๔.๓.๖ การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และส่ิงแวดล้อม 

๑) สาระส าคัญ ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับการท าการเกษตรไปสู่ระดับห่วงโซ่การ
ผลิตที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ให้ความส าคัญการการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการพัฒนาที่ค านึงถึงการอยู่ร่วมกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีโครงการส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑) โครงการเสริมสร้างการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีด้านการเกษตรและ 

เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ระหว่างภาคราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และ
นักวิชาการ ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๑.๒) โครงการพัฒนาคุณภาพแพะพันธุ์ Surath Red เพ่ือเสริมสร้างฐาน 

การผลิตอาหารแปรรูปจากปศุสัตว์ในอนุภูมิภาค ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๔.๔ แผนงานโครงการที่ส าคัญภายใต้กรอบเอเปค 

๔.๔.๑ การศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจัดต้ังเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรีเอเชีย -แปซิฟิก 
(Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) 

๑) สาระส าคัญ คาดว่าเป็นเป้าหมายการด าเนินงานของเอเปคภายหลังส้ินสุด
เป้าหมายโบกอร์ในปี ๒๕๖๓ โดยครอบคลุมประเด็นการค้าใหม่ๆ การวิเคราะห์โอกาส ความท้าทาย 
ข้อเสนอแนะ และขั้นตอนที่จะน าไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งไทยให้
ความส าคัญ อย่างไรก็ดี ระดับการพัฒนาและความพร้อมในแต่ละด้านของแต่ละเขตเศรษฐกิจยังมีความ
แตกต่างกันอยู่มาก ดังนั้น การสร้างเสริมศักยภาพและความพร้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงให้กับภาคส่วน 

ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และการสร้างองค์ความรู้ ให้กับ 

ภาคประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก จึงเป็นสิ่งส าคัญ 

๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ จัดท าการศึกษาให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และอยู่ในช่วงรอสมาชิกต่างมีความพร้อมและเห็นพ้องตรงกันเพ่ือด าเนินการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรี
เอเชีย-แปซิฟิกต่อไป 



๒๐๒ 

๔.๔.๒ การจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของการค้า
ภาคบริการ  

๑) สาระส าคัญ เป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวร่วมกันด้าน 

การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าภาคบริการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์ 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ จัดท ากรอบด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
และใช้เป็นกรอบการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวร่วมกันด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าภาคบริการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๔.๔.๓ การปฏิบัติตามแผนด าเนินการความม่ันคงด้านอาหารของเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
๑) สาระส าคัญ การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง การเชื่อมโยงตลาดอาหาร 

ในภูมิภาค การเสริมสร้างบรรยากาศในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนระบบอาหารภายในภูมิภาค
เอเปค และการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นการกีดกันทางการค้าในภาค
อาหารต่างๆ โดยคาดว่าจะสามารถส่งเสริมการค้าอาหารในภูมิภาค เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตร เสริมสร้าง
ศักยภาพแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกได้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายได้การ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย โดยด าเนินการตามวาระบอราไคย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๓ เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย ให้มีส่วนร่วมในการค้าภาคบริการ และในห่วง
โซ่มูลค่าโลก โดยผลักดันให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์เอเปคสีเขียวส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
รายย่อย  

๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

๔.๔.๔ การส่งเสริมการจัดท าข้อริ เร่ิมในการจัดท ากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริม 

การจ้างงานเยาวชน และการส่งเสริมการเป็นเจ้าของกิจการ 

๑) สาระส าคัญ ข้อริเริ่มให้ความส าคัญในประเด็นเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของ
ทุนมนุษย์ การใช้นวัตกรรมในการสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ และการเพ่ิมโอกาสในการจ้างงาน และ  

การเข้าถึงตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในด้านการเคล่ือนย้ายแรงงานและการจา้งงานในภูมิภาค 

๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงศึกษาธิการ 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๔.๔.๕ การจัดท ากรอบแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างของเอเปคภายใต้วาระใหม่ส าหรับ
การปฏิรูปโครงสร้างเอเปค ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓  

๑) สาระส าคัญ เพ่ือสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปของประเทศซึ่งให้ความส าคัญ
กับการแข่งขันในตลาด ตลาดที่เปิดกว้าง เป็นระบบและมีความโปร่งใส ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในตลาด
มากขึ้น รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และรายย่อย สตรี เยาวชน แรงงานสูงวัย และผู้พิการ ตลอดจน
นโยบายทางสังคมเพ่ือความย่ังยืน โดยให้ความส าคัญกับ ๑) การปฏิรูปภาครัฐสู่การใช้ดิจิทัลอย่างทั่วถึงให้เป็น
ระบบและมีเครือข่ายความเชื่อมโยงข้อมูล ๒) การปฏิรูปด้านกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในตลาด  



๒๐๓ 

การคุ้มครองผู้บริโภค และความง่ายและคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ ๓) การพัฒนาระบบและกระบวนการ
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ๔) การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายภาคบริการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปภาคบริการ การส่งเสริมศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และ ๕) การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐาน
เอเปค และการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานสีเขียว 

๒) หน่วยงานด าเนินการหลัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๓) กรอบระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่ ว น ที่ส่ ว น ที่   ๕๕ 
 

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 

 



ส่วนที่ ๕  
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

ความส าเร็จของการขับเคล่ือนแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ 
ประกอบด้วย ความชัดเจนของสาระของแผนพัฒนาฯ การรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความตระหนัก
ถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนาประเทศภายใต้ทิศทางที่ได้ร่วมกัน
ก าหนดขึ้น ระบบและกลไกการบริหารจัดการจากแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติ
การ และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ประเด็นบูรณาการจะถูกก าหนดจากประเด็นการพัฒนาส าคัญที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในช่วงเวลานั้นๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศที่ส าคัญ 

ทั้งนี้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นอกจากจะด าเนินการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ตามแนวทาง 
การขับเคล่ือนที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไว้อย่างเป็นระบบแล้วจะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มีการด าเนินงานร่วมกันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน และการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสะท้อน
การถ่ายทอดจากระดับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่แผนปฏิบัติการกระทรวงและจังหวัดที่
สอดคล้องกันของเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการพัฒนา นอกจากนี้ 
ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีความสอดคล้องกัน โดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงสอดรับกัน 
รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคล่ือนประเด็นบูรณาการร่วมที่เหมาะสม 

๑. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ 
๑.๑ หลักการ 

๑.๑.๑ ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบทิศทางหลัก 
และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

๑.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม 
(Area Function Participation: AFP) ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา และ 

เป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 

๑.๑.๓ เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 

๑.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
ส่ือมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ 
ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 



  ๒๐๕ 
 

๑.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ 
และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง 

๑.๒. แนวทางการขับเคล่ือนแผนฯ สู่การปฏิบัติ 

๑.๒.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม 

เข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วน ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ โดยส่ือสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล 
ส่ือมวลชนทั้งระดับชาติและท้องถิ่น กิจกรรม ส่ือสมัยใหม่ที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่าวสาร
กระจายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เผยแพร่ 
แก่ภาคีการพัฒนาเพ่ือใช้ประสานแผนแต่ละระดับที่ทุกภาคส่วนสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน รวมถึงสร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และผลักดันให้พรรคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดท านโยบายของพรรคและ
นโยบายของรัฐบาล โดยพิจารณาล าดับความส าคัญ โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับ “การวางรากฐาน 

การพัฒนา” ในระยะยาว  
๑.๒.๒  การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย

รัฐบาล และแผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ ดังน้ี 

๑) ก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒  
เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทาง 

การร่วมด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒) บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและ

จัดท าเป็นแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการพัฒนาที่กว้างขวาง มีแผนปฏิบัติ
การที่มีความชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ งบประมาณด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนการ
ท างาน และระยะเวลา เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ซึ่งต้องให้ความส าคัญต่อ 

การคัดเลือกบุคลากรในต าแหน่งส าคัญที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถท างานได้
ต่อเนื่อง โดยน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในแผนงานและโครงการเหล่านี้ โดย 

๒.๑) จัดท าแผนการลงทุนการพัฒนาในประเด็นที่มีความส าคัญล าดับสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม และ
การจัดสรรงบประมาณในแบบบูรณาการส าหรับประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญและเป็นรากฐานของการปฏิรูป  

ที่ส าคัญ ก่อให้เกิดผลการพัฒนาในภาพรวม 

๒.๒) น าประเด็นการพัฒนาที่ ต้องแปลงเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาทิ  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขับเคล่ือนภายใต้หลักการการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนา
ประเทศ สามารถขยายการลงทุนขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ทันการณ์ และเกิดความคุ้มค่าของการลงทุน 



  ๒๐๖ 
 

๒.๓) ผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่าน
แผนงานระดับกระทรวงสู่พื้นที่ระดับต่างๆ ผสมผสานอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดชัดเจน โดย สศช. และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมจัดท าและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าวที่สะท้อน
ความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ รวมถึงให้
ความส าคัญกับการบูรณาการแผนงานโครงการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

๑.๒.๓ เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาส าคัญ ตลอดจน
แผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป นโยบายรัฐบาล 
และแผนระดับต่างๆ การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติจะด าเนินการในหลายระดับตั้งแต่
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูป แผนของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น/ชุมชน ตลอดจน 

แผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ดังนี้ 

๑) รัฐบาลน าประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและแผนพัฒนาเฉพาะ
ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบร่วมกับนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา จัดท าแผน 
การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ รวมทั้งระยะเวลาด าเนินการ และการติดตามประเมินผล หน่วยงาน
กลางน าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ บูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นกรอบส าหรับ
กระทรวง/กรมพิจารณาใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ  

๒) สศช. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ส าหรับเป็นเครื่องมือชี้ทิศทางการพัฒนาระดับภาคและพ้ืนที่ เพ่ือให้ภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับน าไปจัดท าแผนพัฒนา ตั้งแต่ขั้นการวางแผนยุทธศาสตร์เชื่อมต่อจนถึงขั้นการวางแผน
ปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยให้กระทรวง กรม จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้เชื่อมโยงระหว่างแนวทาง 

การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ กับภารกิจของหน่วยงานในพ้ืนที่ และมีความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการใน
เชิงบูรณาการที่ยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๓) กระทรวง/กรมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดย
กระทรวง กรม น ายุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง กรม เพ่ือน าไปก าหนด 

แนวทางการพัฒนาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี และการจัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงบูรณาการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน
โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๔) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนบนพ้ืนฐานของศักยภาพ โอกาส และข้อจ ากัดของพ้ืนที่ และให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปีของกระทรวง กรม ที่เก่ียวข้อง  



  ๒๐๗ 
 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปีและแผนงานโครงการ
ประจ าปี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปีและ
แผนงานโครงการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองตามแนวทางการพัฒนาหลัก
และการพัฒนาเมืองส าคัญที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และ  

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและอ าเภอ  
๑.๒.๔ จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย 

๑) ส านักงบประมาณและ สศช. หารือร่วมกันในการบูรณาการสาระส าคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่มี
ความส าคัญล าดับสูงไว้ในการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระยะปานกลาง ๕ ปีและประจ าปี 
รวมทั้งแนวทางการจัดท าแผนงานโครงการ และจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศทั้งใน
ระดับภาพรวม ระดับพ้ืนที่ และแผนงานโครงการส าคัญเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  

๒) ส านักงบประมาณ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดแนวทาง
พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นภายใต้ แนวทาง 
การพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยสร้างกระบวนการให้ทุกกระทรวง จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ กับระบบงบประมาณของประเทศทั้งการ
จัดสรรงบประมาณแบบรายกระทรวง ตามวาระระดับชาติ และมิติพื้นที่ รวมทั้งก าหนดให้มีผู้แทนจากภาคี
การพัฒนาทั้งภาคเอกชน และประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมเข้าร่วมในกลไกและกระบวนการงบประมาณ
ตั้งแต่การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนา
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างจริงจัง 

๑.๒.๕ ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ. ส่วนกลางกระจายความ
รับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ
และความเชื่อมโยงในระดับพ้ืนที่ 

๑.๒.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดย
ก าหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปล่ียนเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) น าการศึกษาวิจัยมาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกมิติ
และทุกระดับ บูรณาการการท างานของหน่วยงานระดับนโยบายและใช้ทรัพยากรในการวิจัยให้ รองรับการ
พัฒนาทั้งส่วนกลางและพ้ืนที่ รวมถึงน าการวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนา  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์



  ๒๐๘ 
 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานพัฒนาการวิ จัยการเกษตร (สวก.) 
รวมถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มีภารกิจชัดเจนในพ้ืนที่ อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค  
เป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
เพ่ือน ากระบวนการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงของ  

แต่ละพ้ืนที ่
๒) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคล่ือนการพัฒนา 

ในระดับต่างๆ โดยปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ให้มากขึ้น เป็นการลดอุปสรรคการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ 
ผลักดันให้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดิน การถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้กระจายไปยังกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยหรือกลุ่มคนเกือบจน ผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ส่งเสริม
มาตรการจูงใจด้านภาษีแก่ภาคเอกชนที่เชื่อมโยงกับการด าเนินการที่เ อ้ือประโยชน์ สู่สังคม ผลักดัน  
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ . ....  
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ า อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.)) 

๓) จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการ 

มีส่วนร่วมพัฒนาด้านต่างๆ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ สามารถน ามาวิเคราะห์
เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแนวทางในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ โดยเป็นการน าจุดเด่นของแต่ละส่วนทั้งความรู้และ
ประสบการณ์มาเสริมซึ่งกันและกัน 

๔) สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรม 

การพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ โดยเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ทุกภาคีใช้ประโยชน์ในการ
จัดเวทีระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม การสานเสวนา รวมถึงใช้ช่องทาง
เครือข่ายออนไลน์ ส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาประเทศ 

๑.๒.๗ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคล่ือนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สศช. ภายใต้
การก ากับของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่สร้างความเข้าใจ และประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ และคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนระดับต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและ
พ้ืนที่ ให้สามารถผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดย 

๑) เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ มาเป็นกรอบการด าเนินงาน โดยประสานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนารายสาขาได้ท างาน
ร่วมกันในลักษณะ “แนวราบ” ผ่านคณะกรรมการระดับชาติชุดต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ขับเคล่ือนการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูงและเก่ียวข้องกับงานหลากหลายมิติ อาทิ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา



  ๒๐๙ 
 

เศรษฐกิจ คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน คณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือสนับสนุน  

การพัฒนาเมือง ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับชาติชุดต่างๆ ควรรับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับภาพรวม
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ร่วมกัน 

๒) ปรับกลไกและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น โดยทบทวนและประเมินบทบาทและผลการท างานของกลไกที่มีความส าคัญต่อการขับเคล่ือน
ประเด็นการพัฒนาส าคัญ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก องค์การมหาชน ตลอดจนกองทุน
และเครื่องมือในการท างานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงให้เกิดความคล่องตัวและลดความซ้ าซ้อน ควบคู่กับการ
ผลักดันให้รัฐบาลและหน่วยงานกลางท าหน้าที่ดูแลระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวมของประเทศ โดย
กระทรวงมีบทบาทประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน รวมทั้งสนับสนุนให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ผลักดันยุทธศาสตร์และแผนระดับรองในความรับผิดชอบสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 

๓) ขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพื้นที่โดยให้จังหวัดเป็น 

จุดประสาน จากการที่จังหวัดมีหน้าที่ตามกฎหมายในการท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เชื่อมโยง
กระบวนการและสาระของแผนทั้งในลักษณะจากบนลงล่าง ได้แก่ แผนพัฒนาประเทศ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และจากล่างขึ้นบน ได้แก่ แผนชุมชน แผนท้องถิ่น และแผน
ภาคเอกชน โดยแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดตลอดจนประเด็นการพัฒนาส าคัญสู่การปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที่ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมีกระบวนการท างานที่สามารถบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน
ต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงหรือ
ผลกระทบของแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔) ผลักดันให้กลไกประชารัฐมีส่วนร่วมขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
อย่างเข้มแข็ง การแปลงแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องสร้างการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ในรูปของเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองค์กร
อิสระต่างๆ อาทิ สภาเกษตรกร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมัชชา
ปฏิรูป สหกรณ์ โดยผ่านกระบวนการเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างพันธมิตรในการก าหนดและขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน  

๑.๒.๘ การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย  

๑) พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สามารถ
รักษาและใช้สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นพลเมืองดีของสังคม มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตาม
บทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้  เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะและกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม โดยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่สร้างประชาชนไทย
ให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นก าลังส าคัญท่ีจะสร้างชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าและสังคมสันติสุข 



  ๒๑๐ 
 

๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรับความเปล่ียนแปลง มีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนกับภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยพัฒนาความรู้และการจัดการความเส่ียงให้ชุมชน เสริมด้วยความรู้
จากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยในพ้ืนที่ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กว้างขวางในทุกระดับ
จากชุมชน ต าบล สู่อ าเภอและจังหวัด เกิดความรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการความเส่ียง
ต่างๆ ส่งเสริมการรวมกลุ่มร่วมคิดร่วมท าในชุมชนอย่างกว้างขวาง  สามารถท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของชุมชนท้องถิ่น ขับเคล่ือนการพัฒนาด้วยตนเอง และส่งเสริมให้เกิดการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 

๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานตาม
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง มีการบริหาร
จัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน และก าหนดกฎระเบียบที่เอ้ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้รวดเร็วและ
ราบรื่น สามารถพ่ึงตนเองได้เต็มที่ ขณะเดียวกัน ภาคราชการส่วนกลางท าหน้าที่ก ากับดูแลให้ท้องถิ่นบริหาร
จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายโอนภารกิจและ
บุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่นและสร้างความชัดเจนในบทบาทภารกิจที่ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ 
เพ่ิมขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การสร้างธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น 

๔) ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้า
ร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น โดยในระดับอุดมศึกษา เน้นบทบาทการน าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ และเป็นแกนประสานภาคส่วนอ่ืนๆ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจร รวมทั้ง
พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยี และศูนย์เรียนรู้ทักษะเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

๕) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและเสริมสร้าง
สังคมที่ดี ยึดหลักบรรษัทภิบาล เชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับการพัฒนาประเทศ ท า งานเชิงรุก และ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปรับแนวคิดภาคเอกชนให้สามารถท างานร่วมกับ
ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาได้อย่างเป็นพันธมิตร และสร้างเครือข่ายความรับผิดชอบ
ทางสังคมของกลุ่มธุรกิจต่างๆ น าไปสู่การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกัน  

๖) ส่งเสริมให้ส่ือมวลชนพัฒนาบทบาทการเป็นส่ือกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

เชิงสร้างสรรค์ เป็นสื่อสาธารณะที่มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีความเป็นกลาง น าเสนอข้อมูลข่าวสาร 

ที่เป็นข้อเท็จจริงและสะท้อนความต้องการของประชาชน 

๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรพัฒนาเอกชนในการท างานร่วมกับหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค/ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง โดยภาครัฐสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนา
เอกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ มากขึ้น เป็นการอาศัยข้อได้เปรียบขององค์กรพัฒนาเอกชนในด้าน
ความยืดหยุ่นของกฎระเบียบ ความคล่องตัวของการท างาน และความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่ ขับเคล่ือน
การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘) ปรับบทบาทและวิธีการท างานของบุคลากรภาครัฐที่เอ้ือต่อการพัฒนาโดยรวม
และส่งเสริมหน่วยงานในภูมิภาคเป็นแกนประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที ่
โดยเฉพาะอย่างย่ิงจังหวัดต้องประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ  

ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถที่จะตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน  
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๙) เส ริมส ร้างความร่วมมือกับประชาคมและองค์การระหว่างประเทศ  
ในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือกับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค น าไปสู่การสร้างความร่วมมือในประเด็นการพัฒนาส าคัญ โดยเฉพาะ
ประเด็นที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงและเก้ือหนุนการพัฒนาระหว่างกัน รวมทั้งส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านวิชาการและการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

๒.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

การด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ แบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารจัดการทั้งใน 
ระดับกระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่สามารถเชื่อมโยงกับการประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติผ่านประเด็นพัฒนาและตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI)  

๒.๑ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  

๒.๑.๑ ติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม
สิทธิประชาชนการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นด้วย
การจัดให้มีเวทีประชาชนเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ตรวจสอบอย่างเปิดเผยและรับทราบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

๒.๑.๒ เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพ่ือ
ใช้วัดความส าเร็จและความล้มเหลวของแผนพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็น 

ที่ยอมรับตั้งแต่ก่อนจัดท านโยบาย แผนงานโครงการ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม ระหว่าง
การขับเคล่ือนสู่ปฏิบัติงาน และการด าเนินการสิ้นสุดแล้ว 

๒.๑.๓ ประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผลอย่างใกล้ชิด ควบคู่
การให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล เพ่ือความถูกต้องตามหลักวิชาการและ 

เป็นกลาง ปราศจากอคต ิหรือเลือกปฏิบัติ 
๒.๑.๔ มีหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน  

เป็นกลางและถูกต้องตามหลักวิชาการบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงเพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและ
ทบทวนมาตรการ นโยบาย แผนงานโครงการทั้งระดับภาพรวม กระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า และจังหวัด  
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

๒.๒ แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม 

๒.๒.๑ วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา  
๑) การประเมินผลก่อนการปฏิ บัติ การหรือก่อน เริ่ ม โครงการ  (Ex-ante 

Evaluation) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นการประเมินสถานการณ์และส ารวจข้อเท็จจริง สมมติฐาน
ความเป็นไปได้ในขั้นตอนการจัดเตรียมนโยบายทั้งรูปกฎหมายและมิใช่กฎหมายเพ่ือกล่ันกรองโครงการ เช่น 
ศักยภาพในการพัฒนาพื้นท่ี ต้นทุนการด าเนินงาน 

๒) การประเมินผลระหว่างด าเนิน (On-Going Evaluation) เป็นการติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าในระยะที่ก าลังด าเนินงานเพ่ือศึกษาว่ามีปัญหาอุปสรรคใดบ้างในการด าเนินงาน  

ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
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๓) การประเมินผลหลังการด าเนินงาน (Ex-Post Evaluation) เป็นการประเมินผล
เพ่ือสรุปจนส้ินสุดแผนแล้วได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  
มีผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากส้ินสุดแผน เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผล ๑ ประสิทธิภาพ๒ ตลอดจน
ผลกระทบ๓ ทั้งทางบวกและลบ 

๒.๒.๒ วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวง และงาน 

ที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดย 

๑) จัดประชุมเพ่ือส่ือสารเป้าหมายการพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมโยงกับ
ประเด็นพัฒนาส าคัญและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ ซี่งแบ่งเป็นประเด็นพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
มากกว่าหนึ่งหรือหลายกระทรวง (Cross-Cutting Agenda) และประเด็นพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
โดยตรงอาจเป็นทั้งงานประจ าและโครงการลงทุน และให้กระทรวงใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนงานโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการกระทรวงเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปในการจัดสรรงบประมาณก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

๒) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการขับเคล่ือนแผนงานโครงการระหว่างด าเนินการเพ่ือใช้เป็นกรอบวิเคราะห์การสนับสนุนงบประมาณ 

๓) ประเมินผลแผนงานโครงการหลังการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งในระดับ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
ยุทธศาสตร์ชาติโดยใช้ตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม (Outcome JKPI) และ 
ตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) เป็นเครื่องมือวัดผลการพัฒนาในภาพรวมทั้งประเทศ 

๒.๒.๓ วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพื้นที่ เพ่ือ 
เชื่อมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ โดย  

๑) จัดประชุมเพ่ือส่ือสารและก าหนดประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของจังหวัดที่เชื่อมโยง
กับประเด็นพัฒนาและเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเชื่อมโยงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการก าหนดแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๒) ติดตามความก้าวหน้าในขณะด าเนินการและประเมินผลการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคล่ือนแผนงานโครงการเพ่ือใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ในการสนับสนุน
งบประมาณ 

๓) ประเมินผลแผนงานโครงการทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ  
เพ่ือประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ตัวชี้วัดผลผลิตร่วม 
(Output JKPI) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม (Outcome JKPI) และตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) เป็น
เครื่องมือวัดผลการพัฒนาในภาพรวมทั้งประเทศ 

                                           
๑ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการวัดเพื่อทราบว่าการด าเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ท าให้  
การปฏิบัติงานนั้นประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว 
๒ ประสิทธิภาพ (Efficiency) การวัดเพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานนัน้ได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอื่นที่ดกีว่าที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เพียงใด เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงานที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการด าเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output)  
๓ ผลกระทบ (Impact) เป็นพิจารณาผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย
ส่วนรวมและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างไร 
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๒.๒.๔ ต้ังหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ท าให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ 
แนวคิดในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างด าเนินการ และหลังที่เสร็จส้ินแล้ว เช่น การน า 
Regulatory Impact Assessment ที่ใช้ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นเครื่องมือในการประเมินก่อนออก
กฎหมาย เป็นต้น  

๒.๒.๕ ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง สศช. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือให้ 
การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๒.๖ การจัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย (Neutral Evaluation) เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เชื่อถือได้ เป็นพ้ืนฐานส าหรับการตัดสินใจนโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ โดยคัดเลือกองค์กรกลางที่จะมา
ท าหน้าทีแ่ผนงานโครงการจากภายนอก (Outside-In) ในลักษณะที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหน่วยงานที่ไม่หวัง
ผลก าไร มีความช านาญเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย มีโครงสร้างแบบภาคี ประกอบด้วย ชุมชน วุฒิอาสา ปราชญ์
ชาวบ้าน สถาบันวิชาการ สศช. ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการด าเนินงานภายใต้ระบบ
ทีมงาน 

๒.๒.๗ พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรสากล (Joint Key Performance 
Indicator: JKPI) เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดทั้งรูปของตัวชี้วัดผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม โดย
มีข้ันตอนดังนี ้

๑) ก าหนดเกณฑ์ของตัวชี้ วัด  ซึ่ ง ในแต่ละตัวชี้ วั ดจะต้องมี เกณฑ์ที่ เ ป็น
มาตรฐานสากลและสะท้อนคุณลักษณะของภาคราชการเนื่องจากการด าเนินแผนงานโครงการของภาครัฐ 

มีลักษณะการให้บริการสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ค านึงถึงผลก าไร แต่ค านึงถึงผลประโยชน์ของคน/สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นเกณฑ์การประเมินผลจะมีขอบเขตที่กว้างกว่าของภาคเอกชน โดย ด้านเศรษฐกิจ 
ต้องเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างแข่งขันได้ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
มีการสร้างนวัตกรรม และมีรายได้ต่อหัวสูงเพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง รวมทั้งต้องมีการกระจายรายได้
และผลประโยชน์อย่างท่ัวถึงเป็นธรรม และการเติบโตต้องเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส าหรับด้านสังคม คนต้องมี
โอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นคนดีและเก่ง เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ในขณะที่ด้าน ส่ิงแวดล้อม ต้องให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการใช้ที่ย่ังยืนและดูแลคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือต่อ  

การด ารงชีวิตของประชาชนและชุมชน ส่วนภาครัฐ เน้นการให้บริการอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน ความเร็ว ทันเวลา และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมเสมอภาค  รวมทั้งต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณ 

๒) บริหารจัดการตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) โดยการศึกษาเป้าหมาย
และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าที่ต้องการให้ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยมี
คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ส าคัญดังนี้ เป็นประเทศรายได้สูง รายได้ต่อหัวเป็น ๑๓,๐๐๐ ดอลลาร์ สรอ./ปี 
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕-๖ ต่อปี มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นเป็น ๑ ใน ๑๐ จาก
การจัดอันดับของ IMD คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) 
ไม่ต่ ากว่า ๐.๙๒๗๙ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ ๐.๓๖ 
สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ และดัชนีการรับรู้การทุจริตเป็นอันดับ ๒ ของอาเซียน 



  ๒๑๔ 
 

๓) บริหารจัดการตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม (Outcome JKPI) โดย (๑) ก าหนด
ประเด็นพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติ โดยในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ได้มีการก าหนดประเด็นพัฒนาที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติไว้ชัดเจน (๒) จัดหาตัวช้ีวัดที่ใช้กันใน
ระดับสากลและเป็นที่ยอมรับ โดยศึกษาตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการโดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ตัวชี้วัด
ด้านเศรษฐกิจ (ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เช่น IMD World Competitiveness Center 
World Economic Forum (WEF) และ Ease of Doing Business ตัวชี้วัดด้านคน เช่น Human 
Development Index ตัวชี้วัดด้านส่ิงแวดล้อม เช่น SDG ตัวชี้วัดคอร์รัปชั่น เช่น Corruption Perception 
Index เป็นต้น) (๓) บริหารจัดการตัวชี้วัดย่อยขององค์กรระหว่างประเทศ โดยวางซ้อนเพ่ือตรวจสอบตัวชี้วัด
ซ้ าซ้อนกัน (Overlay for Decreasing Overlap) แล้วแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านภาครัฐ (๔) การแปลงรูป (Mapping) ตัวชี้วัดย่อยขององค์กรระหว่างประเทศกับ
ประเด็นพัฒนาส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งปัจจุบันส านักงบประมาณได้ใช้
เป้าหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
ร่วมในการจัดสรรงบประมาณซึ่งจะท าให้แผนงานโครงการในแผนปฏิบัติกระทรวงต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด  

ที่ชัดเจน ได้มาตรฐาน และสามารถเทียบเคียงกับต่างประเทศได้ในยุคที่มีการแข่งขันสูง  
๔) การบริหารจัดการตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) แบ่งเป็น ๒ ระดับ 

๔.๑) ระดับกระทรวง โดยก าหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการให้เห็น
ความเชื่อมโยงของกระบวนการท างาน (Process Flow) ตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือก าหนดกิจกรรมเป็นระยะ 
(Phasing) และก าหนดตัวชี้วัดในระดับแผนงานโครงการเป็น ๓ ส่วน โดยผลผลิตของแต่ละแผนงานโครงการ
จะเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือกลุ่มแผนงานโครงการ ที่เรียกว่า ตัวชี้วัดผลผลิตร่วม  ส่วนผลลัพธ์ของแผนงาน
โครงการจะเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด/เป้าหมายของประเด็นพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ หรือเรียกว่าตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ร่วม ในขณะที่ตัวชี้วัดผลกระทบของแต่ละแผนงานโครงการจะเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด/เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

๔.๒) ระดับจังหวัด/พื้นที่ เป็นการจัดท าตัวชี้วัดในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area 
Based) โดยก าหนดเป้าหมายประเด็นพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัดทีเ่ชื่อมโยงกับเป้าหมายและประเด็นพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีจุดเน้นของประเด็นพัฒนาต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
และภูมิสังคมของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน และก าหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินการให้เห็นความ
เชื่อมโยงของกระบวนการท างานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 

หนึ่งกระทรวงท าหน้าที่จัดท าแผนงานโครงการ รวมทั้งต้องก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ  
ซึ่งผลผลิตจะต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือกลุ่มแผนงานโครงการ และผลลัพธ์ต้องเชื่อมโยงกับประเด็นพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งจุดนี้สามารถเชื่อมโยงแผนงานโครงการระหว่างจังหวัดและกระทรวง 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนได้ ในขณะที่ผลกระทบเชื่อมโยงสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

๕) แนวทางการจัดท าตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) ผลลัพธ์ร่วม 
(Outcome JKPI) และตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) โดยพัฒนาเทคนิคการค านวณตัวชี้วัดร่วม 

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
๕.๑) คัดเลือกตัวชี้วัดตามหลักวิชาการและมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ

ตัวชี้วัด  



  ๒๑๕ 
 

๕.๒) ก าหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานส าหรับแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือใช้เปรียบเทียบใน
การค านวณค่าตัวชี้วัดเป็นร้อยละ ซึ่งการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานสามารถท าได้หลายวิธี เช่น ใช้เป้าหมายของ
แผนหรือยุทธศาสตร์เป็นเกณฑ์มาตรฐานหรือใช้เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศหรือเกณฑ์
มาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นต้น 

๕.๓) พัฒนาเทคนิคการค านวณซึ่งด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การน าค่าที่วัด
ได้มาค านวณเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยปรับให้เป็นค่าร้อยละซึ่งสามารถค านวณได้หลายวิธี เช่น 
ค านวณร้อยละผลต่างจากค่าเกณฑ์มาตรฐาน การวัดผลส าเร็จโดยทั่วไปและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจะวัด
จากผลงานที่ท าได้เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และค านวณออกมาเป็น  

ค่าร้อยละ ถ้าผลการพัฒนามีค่าเข้าใกล้ ๑๐๐ แสดงว่าการพัฒนามีความส าเร็จมากข้ึน เป็นต้น 

๕.๔) การก าหนดค่าน้ าหนักแบ่งออกเป็น ๒ กรณี กรณีให้น้ าหนักเท่ากัน 
ทุกองค์ประกอบ เป็นการหาค่าเฉล่ียของตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละองค์ประกอบ กรณีให้น้ าหนักไม่เท่ากัน 
ทุกองค์ประกอบ การค านวณดัชนีรวม หากต้องการให้ความส าคัญแก่แต่ละองค์ประกอบไม่เท่ากันอาจก าหนด 
ค่าน้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบให้ต่างกันได้ โดยน าค่าน้ าหนักไปคูณกับค่าดัชนีก่อนที่จะท าการเฉล่ีย 

๒.๒.๘ จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้มีเวทีแสดง 
ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการส่ือสาร
แบบสองทาง เน้นการส่ือสารแบบสานเสวนา (Dialogue) มากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว (Monologue) และให้มี
คู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและผู้ก าหนดนโยบาย เป็นต้น  

๒.๒.๙ การน าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้ทุกฝ่าย 

ได้รับทราบทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานสนับสนุน
งบประมาณ ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน 

๒.๒.๑๐  พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี  เ พ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถ 

ในการประเมินผลโดยจัดท าระบบข้อมูลการบริหาร (Management Information System) เข้าถึงข้อมูล 
วิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพ น าข้อมูลการประเมินไปใช้ในการก าหนด
ทางเลือกนโยบาย และสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ  
 

 

 

 


