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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

บทน า 
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได๎ก าหนดให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นตํอรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎นให๎แล๎วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รับรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติ
เบื้องต๎น บัดนี้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ ได๎จัดสํงรํางยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎นให๎ส านักงานฯ แล๎ว 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ส านักงานฯ จึงได๎ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นผํานชํองทางตําง ๆ โดยเป็นการรับฟัง
ความคิดเห็นในระดับภาค จ านวน ๔ ครั้ง ได๎แกํ ครั้งที่ ๑  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแกํน) ในวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครั้งที่  ๒  ภาคเหนือ (จ. เชียงใหมํ) ในวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครั้งที่  ๓ ภาคกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔ ภาคใต๎ (จ.สงขลา) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

โดยส านักงานฯ จะน าความคิดเห็นทั้งหมดประมวลเสนอคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ 
เพ่ือด าเนินการแก๎ไขเพ่ิมเติมรํางยุทธศาสตร์ชาติให๎สอดคล๎องกับผลการรับฟังความคิดเห็น และเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตํอไป  
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูํอยํางมั่นค ง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยูํรํวมกัน
ในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชนความยั่ งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยที่ความมั่นคงเป็นรากฐานของทั้ง  
๓ ประการที่จะท าให๎เกิดความม่ังคั่งและยั่งยืนได๎ 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหาร
ประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุนประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต ความมั่นคงของอาหารพลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มี
การออมส าหรับวัยเกษียณ  
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ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํมประเทศ
รายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทํา
เทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวน ( Inclusive Growth) มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํใต๎เส๎นความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมี
ความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎า
อยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต 
การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถ
สร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพ่ิมขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals :SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้นและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน และให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาค
สํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ  
และยั่งยืน 
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ด้านความมั่นคง 

 
 



๑-๑ 
 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๑. บทน า  
 “ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง” มีเปูาหมายส าคัญเพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให๎มี
ความม่ันคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความ
มั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ทั้งมิติทางด๎านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อาหาร น้ า ไปจนถึงมิติทางพลังงาน  โดยมุํงเน๎นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
(ทรัพยากร) เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได๎ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่มีอยูํใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช๎กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสํวนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อมุ่งที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ตลอดถึงการบริหาร
ประเทศของรัฐบาล ให๎สามารถขับเคลื่อนไปได๎ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด โดยเหตุการณ์ส าคัญที่อาจสํงผล
กระทบตํอความมั่นคงของประเทศ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ ประกอบด๎วย  

สถานการณ์ที่เกี่ยวกับความม่ันคงระดับโลก ได๎แกํ การขยายอิทธิพลและเพิ่มบทบาทของมหาอ านาจ 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย และกลุํมขั้วอ านาจใหมํ จะสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนระเบียบโลกไปสู่ระบบหลาย
ขั้วอ านาจ มีการแบํงฝุายถํวงดุลอ านาจ แสวงหา และปกปูองผลประโยชน์ตนเองอยํางกว๎างขวาง ขณะที่ตัวแสดง 
ที่ไม่ใช่รัฐ (Non-State Actors) เชํน องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะเพ่ิมบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ และในเวลาเดียวกัน ความพยายามในการ
แสวงหาผลประโยชน์ยังอาจน าไปสูํการแข่งขันสะสมอาวุธ ที่สามารถท าให๎เกิดการเผชิญหน้าทางทหาร การส่งผ่าน
อาวุธไปสู่กลุ่มต่าง ๆ และการแพร่ขยายของอาวุธอานุภาพท าลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction: 
WMD) ทั้งนี้ รูปแบบการด าเนินการทางทหารจะพัฒนาไปเป็นแบบ สงครามพันทาง (Hybrid War) ที่ใช๎การตํอสู๎
แบบผสมผสานอยํางแยกไมํออกระหวํางก าลังตามแบบ ก าลังนอกแบบ การท าสงครามไซเบอร์ สงครามอวกาศ 
การเมือง เศรษฐกิจ การโฆษณาชวนเชื่อ ฯลฯ ขณะที่ ความแตกต่างทางอัตลักษณ์ อุดมการณ์ และความเชื่อ ยังจะ
น าไปสูํ การเผยแพร่แนวคิดรุนแรง (Extremism) ที่สามารถอาศัยเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ และการท าสงคราม
รูปแบบใหมํสร๎างความเสียหายและผลกระทบในวงกว๎างได๎ 

 สถานการณ์ที่เกี่ยวกับความม่ันคงระดับภูมิภาค ได๎แกํ ความเป็นศตวรรษแห่งเอเชีย อันเนื่องมาจาก
บทบาทและขนาดเศรษฐกิจของจีน อินเดีย รวมถึงอาเซียน จะท าให๎เอเชียเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และตลาดการค๎าส าคัญ 
ขณะที่ความส าคัญของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และอินโด-แปซิฟิก ทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นเส๎นทางคมนาคมทาง
ทะเลหลัก และเชิงกลไกในหํวงโซํอุปทานทางเศรษฐกิจของโลก จะท าให๎มหาอ านาจขยายอิทธิพลเข้ามาแสวง
ผลประโยชน์ในภูมิภาค จนอาจน าไปสูํความขัดแย๎งในพื้นที่ลํอแหลม เชํน คาบสมุทรเกาหลี ทะเลจีนใต๎ และทะเลจีน
ตะวันออก เป็นต๎น ในขณะเดียวกัน การรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค  จะสํงผล
กระทบตํอการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง ฯลฯ ของภูมิภาคอยํางส าคัญ ส าหรับประเด็นความมั่นคงส าคัญอ่ืน ๆ  
อาทิ ประเด็นความขัดแย้งทางดินแดนและอาณาเขตทางทะเลและปัญหาโจรสลัดยังคงมีความส าคัญ รวมถึงการ
โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของประชากร ซึ่งสามารถน าไปสูํความเสี่ยงอ่ืน ๆ โดยเฉพาะปัญหาทางสาธารณสุข
เกี่ยวกับโรคติดเชื้ออุบัติใหมํ/อุบัติซ้ า 



๑-๒ 
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 สถานการณ์ที่เกี่ยวกับความม่ันคงภายในประเทศ ที่ส าคัญคือ การส่งเสริมคนในชาติให้ยึดม่ันสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักความสามัคคียังคงมีความส าคัญ ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มี
รากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไมํเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงปัญหาการ
ขาดเสถียรภาพทางการเมืองเป็นปัญหาส าคัญที่ต๎องได๎รับการแก๎ไขอยํางตํอเนื่อง ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีแนวโน๎มดีขึ้นซึ่งจะต๎องเรํงรัดด าเนินการให๎สงบสุขโดยเร็ว การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่
จะต๎องแก๎ไขให๎เป็นรูปธรรมโดยการเสริมสร๎างธรรมาภิบาลให๎เกิดขึ้น ปัญหาความม่ันคงของมนุษย์ รวมทั้งการเข้าสู่
สังคมสูงวัย (Aging Society) อาจสํงผลไปถึงบุคลากรด๎านความมั่นคง และปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงอ่ืน ๆ ใน
ทุกมิติ นอกจากนั้น ประเด็นความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเส้นเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล ปัญหายาเสพติด 
การค้ามนุษย์และลักลอบเข้าเมือง ไปจนถึง ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็จะยังคง
ความส าคัญและสามารถสํงผลตํอคุณภาพชีวิตของคนไทย  รวมไปถึงความมั่นคงด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม 
และการเมืองของประเทศในระยะ ๒๐ ปี ข๎างหน๎า 

 ทั้งนี้ ประเด็นความเสี่ยงส าคัญที่มีความเชื่อมโยงระหวํางกันและสามารถสํงผลกระทบทั้งในระดับโลก 
ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ (รวมทั้งสํงผลย๎อนกลับ) ซึ่งต๎องมีการติดตาม พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินผลอยําง
ตํอเนื่อง เพ่ือให๎สามารถทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์รองรับได๎อยํางเหมาะสม เชํน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิ
วัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของนวัตกรรมแบบพลิกผัน (Disruptive 
Innovation) อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)  ระบบฐานข๎อมูลกลาง (Big Data), 
Internet of Things (IOTs)  หุํนยนต์และโดรน  เทคโนโลยีทางการเงิน เชํน Blockchain เป็นต๎น ซึ่งจะท าให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยํางก๎าวกระโดดสํงผลให๎คน ชุมชน และสังคมจ าต๎องเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตจากเดิมอยํางสิ้นเชิงท าให๎
เกิดเป็นความเสี่ยงที่ไมํสามารถคาดการณ์ได๎ นอกจากนั้น การก าหนดกฎ ระเบียบ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ใน
ระดับโลก ปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจาก สภาวะโลกร้อน ที่อาจสํงผลตํอ 
ความม่ันคงด้านอาหาร น้ า และพลังงาน รวมทั้งท าให๎เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและบํอยครั้งขึ้น ความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ที่เป็นผลมาจากการเข๎าสูํสภาวะสังคมสูงวัย ปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ การก่อการร้ายสากล โรคระบาดร้ายแรงในวงกว้าง (Pandemic)  ตลอดจนภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ง
สามารถสํงผลกระทบซึ่งกันและกัน จนท าให๎การเปลี่ยนแปลงและการแพรํขยายเป็นไปได๎อยํางรวดเร็วในระดับที่ไมํ
เคยปรากฏขึ้นมากํอน  
๒. เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมั่นคง 

๒.๑  เปูาหมาย การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคงนี้ มีเปูาหมายเพ่ือให๎ประเทศมีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับและทุกมิติ จึงได๎ก าหนดเปูาหมายที่จะต๎องด าเนินการให๎บรรลุผลในแตํละ
ห๎วงเวลา ดังนี้ 

๒.๑.๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ : “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ปัญหา”  
‐ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพและรายได๎ที่พอเพียง 
‐ บ๎านเมืองสงบเรียบร๎อย การเมืองมีธรรมาภิบาลและมีเสถียรภาพ 
‐ ปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคงได๎รับการแก๎ไขอยํางจริงจังแบบบูรณาการ 
‐ กองทัพ หนํวยงานด๎านความม่ันคง ภาครัฐ และประชาชน ได๎รับการพัฒนาศักยภาพอยํางเป็นระบบ 
‐ ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในอาเซียน รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีและสมดุลกับประเทศที่มีบทบาท  

ส าคัญทางยุทธศาสตร์ 
‐ กลไกการบริหารจัดการฯ และกลไกขับเคลื่อนฯ ได๎รับการพัฒนาศักยภาพอยํางเป็นระบบ 



๑-๓ 
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๒.๑.๒  ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ : “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด”  
‐ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกของความเป็นไทย  
‐ บ๎านเมืองสงบเรียบร๎อย การเมืองมีธรรมาภิบาลและมีเสถียรภาพ 
‐ ปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคงทั้งเกําและท่ีเกิดข้ึนใหมํ ได๎รับการแก๎ไขจนไมํสํงผลกระทบตํอการ

พัฒนาและบริหารประเทศ 
‐ กองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคง ภาครัฐ และประชาชน มีความพร๎อมและมีประสิทธิภาพในการ

ด าเนินการ 
‐ ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีและสมดุลกับประเทศ  

ที่มีบทบาทส าคัญทางยุทธศาสตร์ 
‐ กลไกการบริหารจัดการฯ และกลไกขับเคลื่อนฯ มีความพร๎อมและมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

๒.๑.๓ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๔ : “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน”  
‐ ประชาชนมีความพร๎อมและมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศอยํางแข็งขัน  
‐ บ๎านเมืองสงบเรียบร๎อย การเมืองมีธรรมาภิบาลและมีเสถียรภาพ รัฐบาลบริหารประเทศได๎ตาม

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  
‐ ปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคงได๎รับการแก๎ไขอยํางทันทํวงที ไมํสํงผลกระทบตํอการบริหารประเทศ 
‐ กองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคง ภาครัฐ และประชาชน มีความพร๎อมและมีประสิทธิภาพในการ

ด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม 
‐ ประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชมและได๎รับการยอมรับโดยประชาคมระหวํางประเทศในด๎านการ

สํงเสริมเสถียรภาพและความม่ันคงในภูมิภาค 
‐ การบริหารจัดการฯ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามที่ก าหนด  

๒.๑.๔ ปี พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙ : “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”  
‐ ประชาชนมีความมั่นคงและมีความสุข 
‐ บ๎านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ การเมืองมีธรรมาภิบาลและมีเสถียรภาพ รัฐบาลบริหารประเทศได๎

เจริญก๎าวหน๎าตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   
‐ ปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคงได๎รับการแก๎ไขอยํางทันทํวงที ไมํสํงผลกระทบตํอการบริหารประเทศ 
‐ กองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคง ภาครัฐ และประชาชน มีความพร๎อมและมีประสิทธิภาพในการ

ด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม 
‐ ประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชมได๎รับการยอมรับโดยประชาคมระหวํางประเทศ มีสํวนรํวมในการ

ก าหนดทิศทางและสํงเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค และมีอ านาจตํอรองเพ่ือรักษาและเพ่ิมพูน
ผลประโยชน์ของชาติ อันสํงผลให๎ไทยและภูมิภาคมีความสงบก๎าวหน๎า ตลอดถึงมีความสัมพันธ์ที่ดี
รอบด๎านจนเอื้อตํอความเจริญและความมั่นคงของชาติในทุกรูปแบบ 

‐ การบริหารจัดการฯ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามที่ก าหนด มีผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมอยํางมีประสิทธิภาพ 
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๒.๒ ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 

เปูาหมายท่ีต้องการ (ตามห้วงเวลา) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
“ปรับสภาพแวดล๎อม  

พร๎อมแก๎ปัญหา” 

พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙  
“ปัญหาเกําหมดไป 
ปัญหาใหมไํมํเกดิ” 

พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๔ 
“ประเทศชาติพัฒนา 

ปวงประชารํวม
ผลักดัน” 

พ.ศ. ๒๕๗๕ - 
๒๕๗๙“ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมี

ความสุข” 
๑) ระดับความมั่นคงปลอด ภัย
ภายในประเทศและศักยภาพต ารวจ
ระดับสากล (World Internal 
Security & Police Index: WISPI): 
อันดับ ๖๙ จาก ๑๒๗ ประเทศ 

อันดับ ๕๐/๑๒๗ อันดับ ๔๐/๑๒๗ อันดับ ๓๐/๑๒๗ อันดับ ๒๐/๑๒๗ 

๒) ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากร 
(World Happiness Index): อันดับ 
๓๒ จาก ๑๕๕ ประเทศ 

อันดับ ๒๐/๑๕๕ อันดับ ๑๐/๑๕๕ อันดับ ๑๐/๑๕๕ อันดับ ๑๐/๑๕๕ 

๓ )  ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง รั ฐ บ า ล 
(Government Effective ness): 
ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ ๖๖.๓๕ จาก 
๑๐๐ 

อยูํในระดับเปอร์เซ็นต์
ไทล์ มากกวํา ๙๐ จาก 

๑๐๐ 
คงรักษาระดับตํอเนื่อง คงรักษาระดับตํอเนื่อง คงรักษาระดับ

ตํอเนื่อง 

๔ )  ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ภ า ค รั ฐ 
(Legatum’s Governance Pillar): 
อันดับ ๙๘ จาก ๑๔๙ ประเทศ 

อันดับ < ๕๐/๑๔๙ อันดับ < ๔๐/๑๔๙ อันดับ < ๓๐/๑๔๙ อันดับ < ๒๐/๑๔๙ 

๕) สถิติการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทั้งจ านวน
ครั้งและระดับความเสียหาย/รุนแรง)  

ลดลงอยํางตํอเนื่องทุกปี 
ลดลงอยํางตํอเนื่องทุก
ปี สถานการณ์สงบ/
ยุติ ภายในปี ๒๕๖๙ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
รํวมมือกันพัฒนาอยําง

เข๎มแข็ง 

ประชาชนมีความ
มั่นคง และมีความสุข

ชัดเจน 
๖) เสถียรภาพทางการเมืองและการ
ปลอดจากความรุนแรง/การก่อการ
ร้ายของไทย : ตามฐานข๎อมูลของ
ธนาคารโลก อยูํในระดับเปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ ๑๕.๗๑ จาก ๑๐๐ 

อยูํในระดับเปอร์เซ็นต์
ไทล์ มากกวํา ๙๐ จาก 

๑๐๐ 
คงรักษาระดับตํอเนื่อง คงรักษาระดับตํอเนื่อง คงรักษาระดับ

ตํอเนื่อง 

๗ )  ร ะ บ บ เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีแผนท่ีสมบูรณ์ และ

ปรับให๎ทันสมัยอยูํเสมอ 
มีความพร๎อมและ

ประสิทธิภาพชัดเจน 
มีการฝึกอยาํงตํอเนื่อง 

มีความพร๎อมและ
ประสิทธิภาพชัดเจน 

มีการฝึกอยาํงตํอเนื่อง 

มีความพร๎อมและ
ประสิทธิภาพชัดเจน 

มีการฝึกอยาํง
ตํอเนื่อง 

๘) ความเข้มแข็งทางทหารของไทย 
(Military Strength Ranking) : ๒๐/
๑๓๓ เป็นล าดับ ๓ ในอาเซียน; 
๐.๓๘๙๒  จากคะแนนเต็ม 
๑๐.๐๐๐๐ 

รักษาความเข๎มแข็งให๎
พร๎อมรับมือกับทุก

ปัญหา 
(อยูํใน ๒ อันดับแรก

ของอาเซียน) 

รักษาความเข๎มแข็งให๎
พร๎อมรับมือกับทุก

ปัญหา 
(อยูํใน ๒ อันดับแรก

ของอาเซียน) 

รักษาความเข๎มแข็งให๎
พร๎อมรับมือกับทุก

ปัญหา 
(อยูํใน ๒ อันดับแรก

ของอาเซียน) 

รักษาความเข๎มแข็ง
ให๎พร๎อม 

รับมือกับทุกปัญหา 
(อยูํใน ๒ อันดับแรก

ของอาเซียน) 
 

๙) บทบาทของไทยในเวทีอาเซียน 
ภูมิภาค และระดับโลก  มีการเสนอมาตรการ

ส าคัญที่อาเซียนยอมรับ 
มีการเสนอมาตรการ
ส าคัญที่ประเทศใน

ภูมิภาคยอมรับ 

มีการเสนอมาตรการ
ส าคัญที่นานาประเทศ

ยอมรับ 

มีการเสนอมาตรการ
ส าคัญที่นานา

ประเทศยอมรับ 
๑๐)  ก ารด า เนิ น ก าร ให้ บ รรลุ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ: อันดับ ๕๕ จาก 
๑๕๗ ประเทศ  

อันดับ ๔๐/๑๕๗ อันดับ ๒๐/๑๕๗ อันดับ ๒๐/๑๕๗ อันดับ ๑๐/๑๕๗ 

๑๑) การขับเคลื่อน ยศ.ชาติ ด้าน
ความมั่นคง ด าเนินการได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
ประสบผลส าเร็จตรง

ตามห๎วงเวลา 

ด าเนินการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ประสบผลส าเร็จตรง
ตามห๎วงเวลา 

ด าเนินการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ประสบผลส าเร็จตรง
ตามห๎วงเวลา 

ด าเนินการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ประสบผลส าเร็จตรง
ตามห๎วงเวลา 

 
๑๒) ดัชนีความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศ :  อันดับ ๖๗ จาก ๑๘๘ 
ประเทศ  

อันดับ ๕๐/๑๘๘ อันดับ ๔๐/๑๘๘ อันดับ ๓๐/๑๘๘ อันดับ ๒๐/๑๘๘ 
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๓. แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายดังกลําวข๎างต๎น จึงได๎ก าหนดแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ขึ้นรองรับ โดยในขั้นตอน

แรกจะเป็นการรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือปรับสภาพแวดล๎อมด๎านความมั่นคงให๎ประเทศมีความสงบ
เรียบร๎อยและสันติสุข ด๎วยการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับประชาชนให๎ประชาชนมีอาชีพและรายได๎ที่พอเพียง มีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความรักความสามัคคี และมีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งพร๎อมที่จะรํวมมือกับรัฐบาลในการแก๎ไขปัญหาส าคัญของชาติ ในขณะเดียวกันก็จะต๎องมี  
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคงที่มีอยูํในปัจจุบันและปูองกันไมํให๎เกิดปัญหาใหมํ เพ่ือให๎  การ
บริหารจัดการและพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด๎าน ด าเนินการไปได๎อยํางตํอเนื่องและราบรื่นตามนโยบายของรัฐบาล และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  และเพ่ือให๎การ
ด าเนินการดังกลําวสามารถบรรลุผลที่เป็นรูปธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎อง       พัฒนา
ศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ ด๎วยการยกระดับขีดความสามารถ
ของกองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให๎มีความพร๎อมในการปูองกันและรักษา
อธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปูองกัน แก๎ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติ ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับ อยํางบูรณาการทั้งภายในประเทศ ตลอดจน บูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ  เพ่ือเสริมสร๎างความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความ
เจริญก๎าวหน๎า ให๎กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อยํางยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือระหวํางประเทศที่
สามารถรองรับปัญหารํวมกันได๎ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกลําวจะประสบผลส าเร็จได๎จะต๎องมี  การพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ ขึ้น เพ่ือให๎กลไกส าคัญตําง ๆ สามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
สามารถสํงเสริมสนับสนุนการบริหารประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด๎านตําง ๆ ได๎อยํางแท๎จริง เป็น
รูปธรรม มีการใช๎หลักธรรมาภิบาล การบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด การขจัดปัญหาทุจริตประพฤติ    มิชอบอยําง
จริงจัง ไปจนถึงการท าให๎เกิดความมั่นใจวําหนํวยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร๎อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได๎  

จากแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ประการดังกลําวข๎างต๎น ยังได๎มีการระบุ ประเด็นการด าเนินการที่
ส าคัญ รองรับอีกรวม ๑๗ ประเด็น เพ่ือใช๎เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติส าหรับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อันจะเป็น
การบูรณาการให๎การด าเนินการทั้งปวงมุํงไปสูํเปูาประสงค์ส าคัญของยุทธศาสตร์ จนสามารถบรรลุผลส าเร็จได๎ตาม
เปูาหมายที่ก าหนด ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร๎างเสริมความสงบ
เรียบร๎อยและสันติสุขให๎เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ๎านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอยําง
ยั่งยืน ประชาชนอยูํดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข๎มแข็ง สามัคคีปรองดอง และ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํกันพร๎อมที่จะรํวมแก๎ไขปัญหาของชาติ โดยมีประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้าง คน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความ
ม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให๎คนไทยทุกภาคสํวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน อาชีพ
และการงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต รู๎หน๎าที่และสิทธิพลเมือง มีระเบียบวินัย ขยันสามัคคี มีคุณธรรม เห็นแกํประโยชน์
สํวนรวม เข๎าใจปัญหาส าคัญของสังคม ตระหนักและให๎ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ พร๎อมเข๎ามีสํวนรํวมแก๎ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยพัฒนาคนไทยให๎มีสมรรถนะ (competency) ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ ๒๑ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาค สร้างงานและอาชีพ อ านวยความปลอดภัยและความยุติธรรม ปลุกจิตส านึกและ
คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ด ีให๎บังเกิดผลเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการจัดท าโครงการชี้แจง ฝึก อบรม ให๎ทุกภาคสํวน
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ทั้งประชาชน ต ารวจ ทหาร และหนํวยงานด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตํอสังคมและ
ประเทศชาติ และมีสํวนในการแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรํวมกัน 

๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคีของคนในชาติ  เพื่อสร๎างจิตส านึกของคนในชาติให๎หวงแหน จงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ไว๎เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดถึงมีความรักและความสมัครสมานสามัคคีกันระหวํางคนในชาติ ยอม เสียสละ
เพ่ือสํวนรวม และถือผลประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอ่ืนใด โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน าและเผยแพร่
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให๎เกิดความเข๎าใจอยําง
ถํองแท๎ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช๎อยํางกว๎างขวาง จัดแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยําง
สม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักการค าสอนซึ่งเป็นแก่นแท้หรือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต รวมทั้งให๎การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสํวนใหญํนับ
ถือมาช๎านาน โดยการสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผํหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพ่ือให๎เกิดการ
พัฒนาจิตใจและปัญญา และต๎องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการปูองกันมิให๎มีการบํอนท าลายพระพุทธศาสนาไมํ
วําในรูปแบบใด ไปจนถึงการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดังกลําวด๎วย 
รวมถึงการอุปถัมภ์ศาสนาอ่ืน เสริมสร๎างการอยูํรํวมกันของคนตํางศาสนาอยํางปรองดอง ไมํให๎เกิดการแบํงแยก
แตกตําง 

๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  เพื่อให๎การบริหาร
จัดการบ๎านเมืองและการปกครองประเทศเดินหน๎าไปได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เอ้ืออ านวยตํอการพัฒนา
ประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎าได๎อยํางยั่งยืนตามเปูาหมายที่ก าหนด รวมทั้งได๎ผู๎น าที่เป็นคนดี คนเกํง มีความรู๎ความสามารถ 
มีคุณธรรมสูง และกล๎าตัดสินใจ โดยมุํงเน๎นให๎ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจ และมีสํวนรํวมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยํางถูกต๎อง สํงเสริมให๎นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม 
มีความรู๎ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกวําประโยชน์สํวนตัวและของพรรคพวกเพ่ือนพ๎อง สํงเสริม
พรรคการเมืองให๎มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจั ดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให๎มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได๎อยํางสุจริตและ
เที่ยงธรรม มีกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งและสร๎างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเกํง มีความรู๎
ความสามารถ และกล๎าตัดสินใจ เข๎ามาบริหารประเทศให๎มุํงไปสูํการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงและสอดคล๎องกับสังคมไทย 

๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคงที่
ส าคัญ เพื่อให๎ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก๎ไขต๎นเหตุที่เป็นรากเหง๎าของปัญหา
ภายในประเทศทั้งปวงให๎หมดไป พร๎อมทั้งสร๎างเสริมความสามัคคี ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ ปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ไปจนถึงสร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุง
กลไกที่มีอยู่เดิมหรือออกแบบกลไกใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดหน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
ชัดเจน สามารถตรวจสอบวิธีการด าเนินการและบูรณาการการปฏิบัติให๎สอดคล๎อง เกื้อกูล และตํอเนื่องกัน รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหาที่สาเหตุได๎อยํางแท๎จริง 

 



๑-๗ 
 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยูํอยํางตรงประเด็น จนหมดไปอยํางรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะสํงผลให๎
การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด๎าน ด าเนินการไปได๎อยํางตํอเนื่องและราบรื่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสูํการบรรลุ เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑ การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน  เพื่อให๎ปัญหาเดิมที่มีอยูํได๎รับการแก๎ไขอยํางจริงจัง จนยุติลง 
หรือไมํสํงผลกระทบตํอการบริหารและการพัฒนาประเทศ  โดยวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (อดีต 
ปัจจุบัน อนาคต) ในทุกประเด็นอยํางเป็นระบบทุกภาคสํวน หารือและวางแผนที่อาศัยการผนึกก าลังคนและ
ทรัพยากรให๎มีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลอยํางจริงจังตํอเนื่อง ร่วมมือ
กันระหวํางหนํวยงานหลักและรองในการปูองกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามตําง ๆ 
เชํน การค๎ามนุษย์ การหลบหนีเข๎าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค๎าและเสพยาเสพติด ภัยพิบัติส าคัญ เชํน ภัยแล๎ง น้ าทํวม 
สภาพแวดล๎อมเป็นพิษ โรคระบาดร๎ายแรงตําง ๆ และปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้ง
ทางบกและทางทะเล   

๒.๒ การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ลํวงหน๎า 
และสามารถแก๎ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได๎ทันทํวงทีกํอนที่จะลุกลามตํอไป รวมทั้งปูองกันไมํให๎สํงผลกระทบ
ตํอการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในทุก ๆ ด๎าน (คน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ 
แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด๎านการขําวกรอง เทคโนโลยี ระบบฐานข๎อมูลกลาง (Big 
Data) ระบบเฝูาตรวจและแจ๎งเตือนตําง ๆ) ทั้งของหนํวยงานหลักและหนํวยงานรอง ตั้งแตํขั้นการติดตาม เฝูาระวัง 
แจ๎งเตือน วิเคราะห์ ก าหนดแนวทาง ปูองกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก๎ไขปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญตําง ๆ อยํางมี
ประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร้างพลังของประชาชนให๎รํวมกับก าลังต ารวจ ทหาร และหนํวยงานด๎านความ
มั่นคงอ่ืน ๆ ในการเฝูาระวังและปูองกันปัญหาส าคัญตําง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การกํอการร๎ายและ
อาชญากรรมข๎ามชาติ รวมไปถึงการติดตามการปฏิบัติของสํวนราชการตําง ๆ  

๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อให๎ปัญหา
ความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับการแก๎ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอยํางยั่งยืน ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งได๎รับการพัฒนาอยํางเทําเทียมกับภาคอ่ืน ๆ โดยมุํงเน๎นการแก้ไข
ปัญหาอยํางมีเอกภาพและบูรณาการ มีการส่งเสริมระบบงานยุติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคประชา
สังคมในพ้ืนที่อยํางเหมาะสม สามารถขจัดปัญหาความไมํเป็นธรรม ความขัดแย๎ง ลดความรุนแรง และให๎ภาคประชา
สังคมรํวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นท่ีได๎อยํางเข๎มแข็ง ตํอเนื่อง และสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพูดคุยอย่างเป็นมิตรกับ
กลุ่มเห็นต่าง สร้างเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให๎เข๎มแข็งจนเป็นพลังส าคัญในการปกปูองและแก๎ไขปัญหาตําง 
ๆ ที่จะเกิดขึ้นตํอไป ส่งเสริมให้ยึดถือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต รวมทั้งดูแลและ
ปูองกันมิให้ มีการบิดเบือนค าสอนของศาสนาไปในทางที่ไมํถูกต๎อง อันจะน าไปสูํการปฏิบัติที่สํงผลกระทบตํอความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความม่ันคงของประเทศ 

๒.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง
ทะเล  เพื่อคุ๎มครองและรักษาความมั่นคงรวมถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทั้ง
ปวงให๎ด ารงอยูํได๎ มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ตํอประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติอยํางยั่งยืน โดย
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให๎กับกองทัพ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และภาคประชาชน พร๎อมทั้งพัฒนาส
มุททานุภาพ (Sea Power) ของประเทศ  ในการปกปูองและดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติ เสริมสร้างความ
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ม่ันคงตามแนวชายแดน บริหารจัดการความม่ันคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ
ของไทยอยํางบูรณาการและเป็นระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบตรวจคนเข๎าเมือง ระบบเฝูาตรวจติดตาม และการ
ส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก รวมทั้งการเจรจาเพื่อแก๎ไขปัญหาเขตแดนทางทะเล สร๎างเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่รัฐมี
การสอดสํองดูแลอยํางตํอเนื่อง มีการก าหนดพื้นที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องเป็นระบบ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่
ประชาชนในเรื่องการให๎ความส าคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศจนเกิดความรัก หวงแหน 
และมีสํวนรํวมในการด าเนินการตําง ๆ อยํางเข๎มแข็ง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมถึงข้อกฎหมายต่าง 
ๆ ที่ เกี่ยวข๎อง พร๎อมกับส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ตลอดถึง
มาตรฐานสากลมาปรับใช้ในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เข๎มแข็ง โดยเฉพาะ
ในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน น้ า และอาหาร 

แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนํวยงานด๎านความมั่นคงทั้ง
ระบบของประเทศ ให๎มีความพร๎อมในการปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน 
แก้ไข และรับมือกับปัญหาความม่ันคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการ (ทั้งคน วัสดุอุปกรณ์ ระบบ 
เทคโนโลยี และงบประมาณ) โดยมีประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถติดตาม 
แจ๎งเตือน ระงับยับยั้ง และปูองกันปัญหาและภัยคุกคามได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินสถานการณ์ได๎ถูกต๎อง 
แมํนย า และทันเวลา โดยเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หนํวยงานขําวกรอง และ
ประชาคมขําวกรองในประเทศ ให๎ทันสมัย ทันสถานการณ์ ทั้งด๎านศักยภาพของบุคลากร เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข๎อมูลกลาง (Big Data) ให๎ครอบคลุมการใช๎งานได๎ครบถ๎วน ตํอเนื่อง มีการน าผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการ
บริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติทุกด๎าน ตลอดจนเสริมสร๎างความรํวมมือกับประชาคมขําวกรอง
ตํางประเทศ  

๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความม่ันคง รวมทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อให๎ทรัพยากรที่
ส าคัญและจ าเป็นทั้งปวงของกองทัพและหนํวยงานความมั่นคง ได๎รับการพัฒนา เสริมสร๎างศักยภาพอยํางสมบูรณ์และ
เป็นรูปธรรม ระดมทรัพยากรได๎อยํางเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน สํงผลให๎สามารถปกปูองอธิปไตยและแก๎ไขปัญหา
ความมั่นคงได๎ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยการจัดท าแผนพัฒนาและผนึกก าลังทรัพยากรของกองทัพ 
หนํวยงานด๎านความมั่นคงทั้งภาครัฐและภาคประชาชน รวมถึงการฝึกร่วมที่เป็นรูปธรรมแบบบูรณาการให๎สามารถ
ปฏิบัติได๎จริง มีการประเมินขีดความสามารถของแต่ละหน่วยเกี่ยวข๎องอยํางจริงจัง พร๎อมพัฒนาโครงสร้างก าลังรบ
และยุทโธปกรณ์ให๎เหมาะสมสามารถรับมือกับภัยคุกคามได๎ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ เสริมสร้างความสัมพันธ์
การปฏิบัติการร่วม และการปูองกันภัยคุกคามด้านความม่ันคงร่วมกันกับเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ มิให๎เกิดข๎อ
ขัดแย๎งตามแนวชายแดนหรือเกิดปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล มีกลไกแก้ไขปัญหาความเห็น
ตําง/ความขัดแย๎งผํานทางการเจรจา มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปูองกันประเทศ
อยํางตํอเนื่อง เพ่ือก๎าวไปสูํอุตสาหกรรมปูองกันประเทศแบบอัจฉริยะ (Smart Defence Industry) ที่มี
ความก๎าวหน๎าและสามารถแขํงขันได๎อยํางเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญของ
ประเทศได๎ 

๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ   เพื่อให๎มี
ความพร๎อมเผชิญกับสภาวะไมํปกติ และภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคาม
รูปแบบตําง ๆ ได๎อยํางแท๎จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง กลไกการบริหารจัดการ และแผนการปฏิบัติที่
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เกี่ยวข๎องให๎ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงให๎ทุกภาคสํวน มีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอนอยํางตํอเนื่อง
จริงจังจนสามารถปฏิบัติได๎จริง มีการบูรณาการความร่วมมือกันระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ตํางประเทศ อยํางเป็นรูปธรรม ให๎มีการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี ฝึกอบรมให๎ทุกสํวนรู๎จัก
และเข๎าใจขั้นตอนการปฏิบัติตําง ๆ อยํางแท๎จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได๎ทุกรูปแบบตั้งแตํในระดับชาติ
ไปจนถึงระดับท๎องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศด๎วย 

แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความม่ันคง และความ
เจริญก้าวหน้า ให๎กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อยํางยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่จะรองรับปัญหารํวมกันได๎ โดยมีประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อให๎เกิดความสันติสุข มั่นคง และ
สมดุลส าหรับทุกฝุาย มีการแลกเปลี่ยน แบํงปัน และใช๎ข๎อมูลความมั่นคงระหวํางกัน มีการสํงเสริมการมีสํวนรํวมให๎
สามารถปฏิบัติภารกิจตําง ๆ รํวมกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสูํความรํวมมือในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ อยําง
ยั่งยืน  โดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับและทุกด้านกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจและประเทศ
ที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ในมิติตําง ๆ อยํางสมดุล มีการพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการหารือทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอยํางสร๎างสรรค์ มีการสร้างความสัมพันธ์เพื่อ
แก้ปัญหาร่วมกัน สร๎างความไว๎เนื้อเชื่อใจ ความตระหนักรู๎ ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับตําง ๆ การจัด
เวทีในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนท าให๎เกิดบรรยากาศระหวํางประเทศที่มีเสถียรภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการตําง ๆ ทุกข้ันตอนอยํางเป็นรูปธรรม และตํอเนื่อง 

๔.๒ การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เพ่ือให๎ประเทศในภูมิภาคอยูํรํวมกัน
อยํางสันติสุข สามารถแก๎ไขปัญหารํวมกันได๎อยํางสันติวิธี และรํวมมือกันเพ่ือการพัฒนาให๎เป็นไปตามเปูาหมายการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Solidarity) และความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่าง
ประชาชน ท าการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอยํางแนํนแฟูนในทุก ๆ ด๎าน ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง รวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กับมิตรประเทศ ซึ่งได๎แกํ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศส าคัญในภูมิภาค ตลอดถึงมิตรประเทศทั่วโลก และกรอบความรํวมมือด๎านความ
มั่นคงระดับภูมิภาคกรอบอ่ืน ๆ ที่จะชํวยสร๎างเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคด๎วย  

๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
เพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให๎เกิดการพัฒนาและความสันติสุขที่ยั่งยืนอยํางเป็นองค์
รวม ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และโลก อยํางเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการเสริมสร๎าง
ความมั่นคงภายในและความม่ันคงระหวํางประเทศผํานทางการเคารพหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลง
ระหวํางประเทศ สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการปูองกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ อาทิ การกํอ
การร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติ การโจมตีทางไซเบอร์ พัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคแมํน้ าโขง อาเซียน และระหวํางประเทศในกรณีเกิดความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญํ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาท
ของไทยในเวทีความม่ันคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลัง
บวกหรืออ านาจแบบนุ่มนวล (Soft Power) ของไทย ด๎วยการสํงเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชา รวมถึงความนิยมวิถีไทย สินค๎าไทย ฯลฯ ผํานความสัมพันธ์ระดับประชาชนตํอประชาชน โดย



๑-๑๐ 
 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เน๎นสิ่งที่ประเทศไทยโดดเดํนทั้งทางกิจกรรมวัฒนธรรม กีฬา ศาสนา การบันเทิง ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือให๎นานาประเทศ
ตระหนักถึงความส าคัญของไทย 

แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ มี
เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสํงเสริมและสนับสนุนการบริหารประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านตําง ๆ ได๎อยํางแท๎จริงและเป็นรูปธรรม ใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอยําง
เครํงครัดและมีประสิทธิภาพ ขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง รวมทั้งท าให้เกิดความม่ันใจว่า
หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได๎ โดยมี
ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความม่ันคง
แบบบูรณาการ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให๎เกิดความพร๎อมรองรับปัญหาได๎ทุกรูปแบบและทุกชํวงเวลา อยํางครบถ๎วน
สมบูรณ์ และมีเอกภาพ  โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผํานทางการบูรณา
การความรํวมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคสํวน มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมโยง
กันทั้งระบบ รวมไปถึงเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน มีการวางแผน การเตรียมพร๎อม การฝึกรองรับปัญหา การสัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนการสนับสนุนใน
ทุกระดับอยํางตํอเนื่องตั้งแตํในยามปกติหรือยามสงบ  

๕.๒ การบริหารจัดการความม่ันคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  เพื่อให๎การพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได๎ตามแผน อยํางมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และไมํกระทบกับมิติ
ด๎านความมั่นคง  โดยวางแผนคู่ขนาน มีการจัดท ายุทธศาสตร์แบบบูรณาการร่วมกันกับยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน  
รวมถึงแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ อยํางครบถ๎วนสมบูรณ์ วางแผน บูรณาการการท างาน และจัดท า
แผนปฏิบัติการที่ประสานสอดคล๎องรํวมกันอยํางใกล๎ชิด ระหวํางหนํวยงานด๎านความมั่นคง ด๎านเศรษฐกิจ และด๎าน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎ครอบคลุมการสร๎างความมั่นคงให๎กับประเทศชาติในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะการสร๎างความ
มั่นคงของมนุษย์ อาหาร น้ า และพลังงาน อยํางยั่งยืน รวมไปถึงผลักดันให้เกิดการขจัดปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนบังเกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม 

๕.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง เพื่อให๎เปูาหมายของยุทธศาสตร์
ชาติด๎านความมั่นคงบรรลุผลส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเป็นรูปธรรมตามเปูาหมายที่ก าหนด โดยพัฒนา
และเสริมสร้างองค์กร บุคลากร เครื่องมือ และระบบการจัดสรรงบประมาณ  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด๎าน
ความมั่นคง ที่เกิดจากการบูรณาการความรํวมมือกับทุกภาคสํวนให๎มีความพร๎อม ทันสมัย คลํองตัว รวมถึงมีเอกภาพ
ในการปฏิบัติงาน สามารถด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพจนบรรลุผลส าเร็จได๎อยํางแท๎จริง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

บทน า 

สถานการณ์และแนวโน๎มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและกํอตัวสูํ
อนาคต ล๎วนสํงผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร๎าง กรอบความคิด และวิถีปฏิบัติของสังคมโลก ทั้งโครงสร๎าง
คํานิยมการเมืองที่กระแสของความเป็นชาตินิยม ไมํจ าเป็นต๎องสอดคล๎องกับกระแสโลกาภิวัฒน์เสมอไป ดังเชํนที่
เกิดข้ึนมาแล๎วกํอนหน๎านี้หลายกรณีทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป โครงสร๎างดุลอ านาจทางการเมืองของโลกที่ผันแปร
ตามอ านาจทางเศรษฐกิจ โครงสร๎างภาคการผลิตที่ลดและเลิกพ่ึงพาทุนการผลิตตามแบบอุตสาหกรรมเดิมมาสูํ
เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล กระทั่งแรงงานก็ถูกทดแทนด๎วยปัญญาประดิษฐ์และหุํนยนต์ รวมถึงโครงสร๎าง
การค๎าที่หันไปอยูํบนโลกออนไลน์มากขึ้น สํงผลให๎หลายธุรกิจลํมสลายลง  

ประเทศไทยก็มิอาจหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ซับซ๎อนนี้ และจ าเป็นต๎องปรับตัวโดยเรํงดํวน เพราะสมการ
ความส าเร็จแบบเดิมๆ คือ แรงงานราคาถูก และการหยิบยืมเทคโนโลยีจากประเทศอ่ืน ใช๎ไมํได๎อีกตํอไปแล๎วบนความ
ท๎าทายนี้ ในขณะที่การเตรียมตัวในเส๎นทางการพัฒนาในมิติตํางๆ ก าลังด าเนินไป ในการเดินทางสูํอนาคต ประเทศ
ไทยต๎องส ารวจความเป็นไปได๎ของศักยภาพ ข๎อจ ากัด และเปูาหมายที่มุํงหวัง เพ่ือวางยุทธศาสตร์ให๎การเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นไปอยํางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล๎องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายใต๎บริบทของไทยที่สอดคล๎องกับกติกาสากล ที่ส าคัญคือความ
ตํอเนื่องของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 

การก๎าวข๎ามสถานะประเทศที่ก าลังติด “กับดักรายได๎ปานกลาง” ของประเทศไทย จึงต๎องเพ่ิมความสามารถ
และศักยภาพของประเทศ  โดยการพลิกฟ้ืนและใช๎ประโยชน์เต็มที่จากจุดแข็งที่เป็นเลิศ คือ ความได๎เปรียบของท าเล
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ อัตลักษณ์ไทย ทุนทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนทางความคิดสร๎างสรรค์ สูํการ
พัฒนาบนองค์ความรู๎ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล เพ่ือมุํงสูํเศรษฐกิจที่เน๎นการสร๎างมูลคําและ
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ยกระดับภาคการผลิตและบริการที่เป็นฐานหลักรายได๎เดิมและอนาคตใหมํที่สร๎างรายได๎สูง  

พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต๎องควบคูํกับการสร๎างและพัฒนา “คน” ซึ่งเป็นหัวใจของ
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ต๎องปรับเปลี่ยนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่สอดคล๎องกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อสร๎างทุนมนุษย์ที่มีองค์ความรู๎และทักษะสูง ทั้งเกษตรกร แรงงานฝีมือ ผู๎ประกอบการทุกขนาด รวมถึง
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมและวิสาหกิจชุมชน ให๎ก๎าวทันและใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสอดรับกับการพัฒนาทุกด๎าน ไมํวําจะเป็นทางด๎านเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ การ
ทํองเที่ยวสมัยใหมํ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเชื่อมโยงไทยเชื่อมโยงโลก และโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล และข๎อมูล ไปพร๎อมกับการรักษาและเสริมสร๎างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และพลวัต
ทางกฎหมายที่ไมํเป็นอุปสรรคและเสริมสร๎างความเป็นธรรมในการแขํงขัน เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสูํอนาคต ให๎
คนไทยมีรายได๎สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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เปูาหมายส าคัญ 

บนแนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่จะพาประเทศไทยสูํอนาคตใน ๒๐ ปีข๎างหน๎า ยุทธศาสตร์การสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน มุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ตั้งแตํการสร๎างพ้ืนฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ  การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไมํวําจะเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดีอยูํดีและรายได๎ที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชาชน  ควบคูํกับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนการจัดอันดับความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศที่เพ่ิมขึ้นในเวทีสากล โดยมีเปูาหมายตัวชี้วัดที่สะท๎อนความส าเร็จ บนพ้ืนฐานแนวคิดที่ต๎องการก๎าวข๎าม
ข๎อจ ากัดและความท๎าทาย ดังนี้  

เปูาหมายที่ ๑ ประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้ต่อหัวมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
คนต่อปี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีรายได๎ตํอหัวประมาณ ๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ตํอคนตํอปี ในขณะที่ธนาคารโลกได๎ก าหนดวําประเทศที่พัฒนาแล๎วคือประเทศที่มีรายได๎ตํอหัวมากกวํา ๑๒,๒๓๕ 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ตํอคนตํอปี เมื่อมองเกณฑ์ของธนาคารโลกในชํวง ๑๐ ปีย๎อนหลัง จะเห็นวํามีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ปีละ ๑๗๕ ถึง ๒๕๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ตํอคนตํอปี เนื่องจากการปรับตัวของปัจจัยทางเศรษฐกิจของโลก ดังนั้น หาก
ประเทศไทยใช๎หลักเกณฑ์การปรับรายได๎เพ่ิมข้ึนสูงสุดที่ ๒๕๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ตํอคนตํอปี ไทยจะเข๎าสูํประเทศพัฒนา
แล๎วที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวมากกวํา ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ตํอคนตํอปี ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

เปูาหมายที่ ๒ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
ในระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อยูํที่ประมาณ
ร๎อยละ ๓.๘-๔.๐ การผลักดันการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ต๎องอาศัยการขยายตัวของการ
บริโภคภายในประเทศ การใช๎จํายภาครัฐ การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน การค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตรวม  

เปูาหมายที่ ๓ ผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประเทศไทยมีผลิตภาพการผลิตรวมอยูํที่ร๎อยละ ๑.๗ แม๎วําการเติบโตตามศักยภาพจะมีปัจจัยเสี่ยงด๎านแรงงาน
เนื่องจากการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุซึ่งสํงผลตํอผลิตภาพแรงงาน ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตร วม จึงต๎องเรํงการ
ลงทุนในภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภาพของคน สร๎างมูลคําเพ่ิมด๎วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และปรับปรุงกฎระเบียบตํางๆ  

เปูาหมายที่ ๔ ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ  
International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศท่ีเน๎นปัจจัยด๎านเศรษฐกิจมหภาค ในชํวง ๑๐ ปีที่ผํานมา พบวําประเทศไทยอยูํในชํวงอันดับที่ 
๒๕-๓๐ โดยมีจุดอํอนในด๎านประสิทธิภาพการผลิต ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทั่วไป ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ ด๎านสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม และด๎านการศึกษา ทั้งนี้จากการที่แตํละประเทศตํางเรํงพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
อันดับความสามารถในการแขํงขันตลอดเวลา การที่ประเทศไทยจะพัฒนาไปอยูํในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ได๎ จึงเป็นความ
ท๎าทายอยาํงมากและต๎องเรํงพัฒนาความสามารถในการแขํงขันของประเทศให๎เร็วกวําประเทศอ่ืนๆ  
 

 

 



๒-๓ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เพ่ือให๎ประเทศไทยก๎าวข๎าม “กับดักรายได๎ปานกลาง” รวมถึงข๎อจ ากัดและความท๎าทายตํางๆ ทั้งในประเทศ
และในเวทีโลก ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขันจึงมุํงพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ 
ด๎าน ได๎แกํ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด๎านอ่ืนๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให๎สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ (๒) 
“ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสูํอนาคต ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศในมิติตํางๆ ทั้งโครงขํายระบบ
คมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู๎ประกอบการ พัฒนาคนรุํนใหมํ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด  ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ จะท าให๎ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ ขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนใน
เวทีโลก ควบคูํไปกับการยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ า
ของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน มุํงเน๎นการพัฒนาภาคเกษตรของไทยให๎ก๎าวไปสูํ
มหาอ านาจทางการเกษตรที่ให๎ความส าคัญกับเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรอัจฉริยะ 
และเกษตรแปรรูป พร๎อมกับการสร๎างประเทศไทยยุคใหมํด๎วยอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎วด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน๎นอุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนสํง
และโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

ขณะเดียวกันต๎องสร๎างให๎ประเทศไทยเป็นแมํเหล็กการทํองเที่ยวระดับโลก โดยเน๎นการทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค์และวัฒนธรรม ทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทํองเที่ยวส าราญ
ทางน้ า และทํองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค อีกทั้งต๎องพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงไทยและเชื่อมโยงโลก โดย
เชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมไร๎รอยตํอ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหมํ ไป
จนถึงการรักษาและเสริมสร๎างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคเพ่ือรองรับความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก และการสร๎างพลวัตทางกฎหมาย ตลอดจนการสร๎างนักรบเศรษฐกิจยุคใหมํ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของ
การเป็นผู๎ประกอบการอัจฉริยะ พร๎อมไปกับการสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการเงิน ตลาด และข๎อมูล รวมทั้งปรับ
บทบาทและกลไกภาครัฐเพื่อสร๎างสังคมผู๎ประกอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสูํประเทศพัฒนาแล๎ว  

๑. มหาอ านาจทางการเกษตร  
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู๎เลํนส าคัญด๎านการผลิตและสํงออกสินค๎าเกษตรในเวทีโลกด๎วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตร

เขตร๎อน และมีข๎อได๎เปรียบด๎านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาตํอยอดโครงสร๎างธุรกิจการเกษตรด๎วย
การสร๎างมูลคําเพ่ิม เน๎นเกษตรคุณภาพสูง และขับเคลื่อนการเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให๎ความส าคัญกับ
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคํา และความหลากหลายของสินค๎าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได๎เดิม
และสร๎างฐานอนาคตใหมํที่สร๎างรายได๎สูง ทั้งเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรอัจฉริยะ 
และการแปรรูปสินค๎าเกษตรขั้นสูง เพ่ือให๎เกษตรกรมีรายได๎สูงข้ึน  



๒-๔ 
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๑.๑  เกษตรปลอดภัย 
 จากแนวโน๎มความต๎องการของผู๎บริโภคที่เอาใจใสํดูแลสุขภาพมากขึ้น การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ และ

อันตรายจากการปนเปื้อนสารเคมีในสินค๎าเกษตรทั่วโลก สํงผลให๎ผู๎บริโภคหันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและ
สินค๎าเกษตรที่ไมํใช๎สารเคมี และให๎ความส าคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
นอกจากนี้ การสร๎างความตระหนักแกํผู๎ผลิตและผู๎บริโภคทั่วโลกในเรื่องความส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของอาหาร โดยการควบคุมปูองกันอันตรายจากฟาร์มถึงโต๏ะอาหาร (Farm to Fork) จึงต๎องให๎
ความส าคัญกับเกษตรปลอดภัย โดย (๑) จูงใจและวางกรอบให๎เกษตรกรและผู๎ผลิตท าการผลิตสินค๎าที่สอดคล๎องกับ
มาตรฐาน และเข๎าสูํระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได๎รับการรับรองจากสถาบันที่มีความ
นําเชื่อถือ พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกษตรกรด๎านกระบวนการผลิตตามาตรฐานสากลเพ่ือมุํงสูํการเลิกใช๎สารเคมีในภา ค
เกษตร (๒) เพ่ิมพ้ืนที่ และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะตํอไป โดยสํงเสริมการถํายทอดองค์ความรู๎แกํ
เกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผํานไปสูํการท าเกษตรอินทรีย์ในท๎ายที่สุด ตลอดจนสนับสนุนความ
ชํวยเหลือทางการเงินแกํเกษตรกรที่ต๎องการท าการเกษตรอินทรีย์ (๓) พัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานสินค๎าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย๎อนกลับ (Traceability) ส าหรับการตรวจสอบที่มา
ของสินค๎าในทุกขั้นตอน ให๎เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตํางประเทศ (๔) พัฒนาข๎อมูล
มาตรฐานด๎านสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ ข๎อมูลรอยเท๎าคาร์บอน (Carbon footprint) และรอยเท๎าน้ า (Water footprint) 
อันเป็นการสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับผู๎บริโภคในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความปลอดภัย ค านึงถึง
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และอยูํบนฐานการผลิตที่ยั่งยืน และ (๕) ก าหนดมาตรการก ากับดูแลการจ าหนํายสารเคมี
ทางการเกษตร และสร๎างองค์ความรู๎แกํเกษตรกรด๎านอันตรายของสารก าจัดศัตรูพืช รวมทั้งทยอยยกเลิกการขึ้น
ทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรที่ไมํปลอดภัย 

๑.๒ เกษตรชีวภาพ  
สํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสร๎างมูลคําเพ่ิมของภาค

การผลิต และน าไปสูํการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลคําสูงจากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร๎าง
ความมั่นคงของประเทศทั้งด๎านอาหารและสุขภาพ ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง แตํยังมีการใช๎ประโยชน์คํอนข๎างน๎อย โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ซึ่งไทยมีศักยภาพท่ีจะเป็นผู๎น าในการผลิตและ
สํงออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดย (๑) สํงเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ 
เกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เป็นต๎น (๒) ปลูกฝังให๎ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ (๓) สํงเสริมการ
ปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล๎อมในพ้ืนที่ เพ่ือการผลิตและแปรรูปส าหรับ
อุตสาหกรรมการแพทย์และสร๎างเสริมสุขภาพ และพัฒนาตํอยอดสูํอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยค านึงถึงป ริมาณและ
คุณภาพมาตรฐานตามความต๎องการของตลาดทั้งในและตํางประเทศ  (๔) สํงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช๎
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรและการแปร
รูปสินค๎าจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เชํน การพัฒนาสมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบัน 
เครื่องส าอาง การท าน้ าหอมสมุนไพร เป็นต๎น โดยสร๎างความรํวมมือที่ใกล๎ชิดระหวํางภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มี
องค์ความรู๎ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาตํอยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และ (๕) สํงเสริมให๎มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทาง
การเกษตรมาใช๎ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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๑.๓  เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น   
สํงเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของไทยมาใช๎ในการผลิตสินค๎าและผลิตภัณฑ์

การเกษตร เชํน พืชผัก ผลไม๎และไม๎ตัดดอกเขตร๎อน สมุนไพร สินค๎าอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผ๎าไหม ทุเรียนภูเขา
ไฟ รวมทั้งสินค๎าที่ได๎รับการรับรองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ เชํน ทุเรียนปราจีน ทุเรียนเมืองนนท์ ข๎าวสังข์หยดเมือง
พัทลุง กาแฟดอยช๎าง มุกภูเก็ต ข๎าวหอมมะลิทุํงกุลาร๎องไห๎ เป็นต๎น โดย (๑) สํงเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นของไทยมาใช๎ในการผลิตสินค๎าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลคําเพ่ิมสูง เป็นสินค๎าเกษตรชนิดใหมํๆ 
เชํน ข๎าวไรซ์เบอร์รี่ ให๎รองรับความต๎องการของตลาดยุคใหมํ เพ่ือสํงเสริมเศรษฐกิจของท๎องถิ่น และสร๎างจุดเดํน 
ความแตกตํางของสินค๎าเกษตรไทยในตลาดโลกเพ่ือตอบโจทย์ความต๎องการของผู๎บริโภคที่แตกตํางกันในประเทศ
ตํางๆ ได๎ (๒) สํงเสริมการประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให๎มี
สินค๎าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสูํตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค๎าเกษตรนอกฤดูกาล (๓) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่นให๎ได๎รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับภายในและตํางประเทศ (๔) สํงเสริมการสร๎างแบรนด์สินค๎าของ
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น พร๎อมทั้งสร๎างความต๎องการของสินค๎าด๎วยการสร๎างเรื่องราวของสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จักและ
ยอมรับในคุณภาพท้ังในและตํางประเทศ และ (๕) ผลักดันการสํงออกสินค๎าเกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค๎าที่ได๎รับการ
รับรองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม๎เขตร๎อนอ่ืนๆ สูํตลาดโลก 

๑.๔ เกษตรอัจฉริยะ 
 น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm) เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคําและปริมาณตํอพ้ืนที่สูงสุด และเตรียมพร๎อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยค านึงถึงการใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนสร๎างสมดุลเกษตร
อาหารและเกษตรพลังงาน โดย (๑) สร๎างและน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหมํมาใช๎ในการเกษตร ใช๎
เทคโนโลยีเกษตรด๎านความแมํนย า (Precision technology) เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก ด๎วยการใช๎
ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟาร์ม เพ่ือให๎ได๎
ผลผลิตตรงตามความต๎องการ คุณภาพคงท่ี และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งระบบเทคโนโลยีอาร์เอฟ
ไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) ชํวยบันทึกข๎อมูลส าคัญและติดตามการบริหารจัดการภายใน
โรงเรือนและฟาร์ม เป็นต๎น (๒) ปรับเปลี่ยนการท าเกษตรกรรมให๎เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ ด๎วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อาทิ ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก เลือกใช๎เมล็ดพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ
ภูมิอากาศ รวมทั้งสํงเสริมการถํายทอดความรู๎แกํเกษตรกรให๎เข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให๎ปลอดวัสดุเหลือใช๎ 
ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน  เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให๎เกษตรกรใช๎เครื่องมือดังกลําว
บริหารจัดการความเสี่ยงในการท าการเกษตร (๓) สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต 
เทคโนโลยีการเกษตรใหมํๆ และการใช๎วิทยาการด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การเกษตรที่สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค๎าง การตรวจวินิจฉัยและ
รักษาโรคสัตว์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์และคุณคําทางโภชนาการ ลด
การใช๎สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเพ่ือยืดระยะเวลาการจ าหนํายผลผลิตและ
การสํงออก (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด๎วยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรส าหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะใน
ประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรให๎สูงขึ้นด๎วยการวิจัยและพัฒนา พร๎อมทั้งสร๎าง
และก าหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค๎าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร และ (๕) สํงเสริมการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช๎ข๎อมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานข๎อมูลจากการประยุกต์ใช๎
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ระหวํางหนํวยงานตํางๆ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางยั่งยืนให๎กับภาคเกษตร ทั้งการสร๎างฐานข๎อมูล
การเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการด๎านชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ  

๑.๕  เกษตรแปรรูป  
ปรับใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยูํตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปร

รูป สร๎างความแตกตําง และเพ่ิมมูลคําในผลิตภัณฑ์และสินค๎าเกษตร ทั้งนี้ ผลิตผลทางการเกษตรสามารถน าไปใช๎
ประโยชน์และแปรรูปได๎อยํางหลากหลาย ทั้งในรูปแบบอาหาร เชํน อาหารที่ให๎คุณคําเฉพาะ (Functional food) 
และเครื่องดื่มสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สารที่ให๎ประโยชน์เชิงหน๎าที่ (Specialty food ingredients) และอาหารทางการ
แพทย์ (Medical food) และรูปแบบที่มิใชํอาหาร เชํน ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เป็นต๎น อันเป็น
การสํงเสริมภาพลักษณ์สินค๎าไทยเชิงสร๎างสรรค์ในการสํงออกผลิตผลทางการเกษตรพรีเมียมสูํตลาดโลก โดย (๑) 
สํงเสริมการแปรรูปสินค๎าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณคําเฉพาะ สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด๎วย
การตํอยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสูํการผลิตเชิงพาณิชย์ (๒) สํงเสริมให๎น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํๆ มาพัฒนา
ตํอยอดสินค๎าเกษตรขั้นต๎นให๎เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํที่มีมูลคําสูง เชํน น้ ามันร าข๎าว การผลิตโปรตีนจากพืช การท าเนื้อ
เทียม (Cultured meat) ผลิตภัณฑ์จากหญ๎าหวาน ผลไม๎แปรรูป และอาหารทะเลแปรรูป เป็นต๎น (๓) สํงเสริมการใช๎
วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ เชํน หมอนยางพารา เครื่องส าอาง เภสัชภัณฑ์ 
อาหารเสริม และอาหารสัตว์ เป็นต๎น (๔) สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมํมาใช๎ในการสร๎างสรรค์บรรจุ
ภัณฑ์อัจฉริยะ เพื่อปูองกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ในระหวํางการ
ขนสํง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค๎าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เชํน บรรจุภัณฑ์ที่บอกระดับความสุกในผักและผลไม๎
ได๎ โดยใช๎เทคโนโลยี ripeSense packaging เป็นต๎น ซึ่งชํวยเพิ่มมูลคําทางการตลาดให๎แกํสินค๎า และ (๕) สํงเสริมการ
สร๎างแบรนด์ และขยายชํองทางการตลาดด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให๎ความส าคัญในการสร๎าง
เครื่องหมายการค๎าและปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

๒.  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 อุตสาหกรรมและบริการไทยต๎องพร๎อมรับมือและสร๎างโอกาสจากความท๎าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ หรือ “the ๔th Industrial Revolution” หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางด๎านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากพลังงานไอน้ าในยุคที่ ๑ การผลิตสินค๎าจ านวนมากโดยใช๎สายการผลิตและพลังงานไฟฟูาในยุคที่ ๒ มาจนถึงการ
ใช๎คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคที่ ๓ และการก๎าวเข๎าสูํยุคที่ ๔ ที่เป็นผลของการหลํอหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพ เชํน ยานยนต์ไร๎คนขับ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ 
หุํนยนต์ และวัสดุศาสตร์ ฯลฯ เข๎าด๎วยกัน กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางรวดเร็วเป็นวงกว๎าง
และลึกซึ้งทั้งระบบอยํางท่ีไมํเคยปรากฏมากํอน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร๎างอุตสาหกรรม
และบริการ โดยสร๎างอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูํประเทศพัฒนาแล๎วด๎วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแหํงอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรู๎ตามความต๎องการของตลาด สร๎างระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยํางยั่งยืน  

 ๒.๑  อุตสาหกรรมชีวภาพ 

สร๎างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือตํอยอดจากภาคเกษตรไทยและมุํงสูํ
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม รวมถึงพลังงานชีวมวล โดย (๑) เพ่ิมสัดสํวนอุตสาหกรรม
ชีวภาพที่มีมูลคําเ พ่ิมสูง ได๎แกํ  ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เวชส าอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์ 
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(Biopharmaceuticals) และสารสกัดจากสมุนไพร (๒) เพ่ิมการผลิตและสํงเสริมการใช๎พลาสติกชีวภาพ แปลงของ
เหลือทิ้งจากเกษตรและอุตสาหกรรม ให๎เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลคํา (Biorefinery) โดยใช๎ประโยชน์จาก
วัตถุชีวมวล เชํน เศษไม๎ ขยะ และวัสดุเหลือใช๎จากการเกษตร ในการผลิตพลังงานไฟฟูาอยํางคุ๎มคํา เพ่ือลดปัญหาโลก
ร๎อน และสร๎างรายได๎แกํเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น (๓) เน๎นการวิจัยและพัฒนา และน าผลงานวิจัยมาใช๎ในเชิงพาณิชย์มาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนให๎ความส าคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได๎
เร็วขึ้น (๔) สร๎างและพัฒนา รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีทักษะความรู๎ตรงกับความต๎องการของอุตสาหกรรมชีวภาพอยําง
เพียงพอทั้งในประเทศและตํางประเทศ เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกลุํมตํางๆ เชํน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
และ (๕) ปกปูองทรัพย์สินอันมีคําของประเทศ ทั้งสิ่งมีชีวิตและข๎อมูลสิ่งมีชีวิตทั้งในรูปแบบคลังเก็บรั กษาชีวพันธุ์ 
(Biobank) และรูปแบบข๎อมูลพันธุกรรมระดับจีโนม (Genome) รวมถึงกลไกการเข๎าถึงทรัพยากรชีวภาพ การ
คุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการแบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม 

๒.๒  อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

อาศัยความเชี่ยวชาญด๎านบริการการแพทย์ของไทยเพ่ือสร๎างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพ่ือ
รองรับความต๎องการใช๎บริการการแพทย์ที่จะเพ่ิมมากขึ้นทั้งจากสังคมผู๎สูงอายุ และความต๎องการการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้น
จากทั้งในประเทศและตํางประเทศ เพ่ือน าไปสูํศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดย (๑) พัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิต
เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให๎บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข๎อง
อยํางตํอเนื่อง (๒) สํงเสริมการพัฒนาและการใช๎เทคโนโลยีการแพทย์ใหมํๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให๎กับคนไทย เชํน 
การสร๎างและปลูกถํายอวัยวะเทียม หุํนยนต์การแพทย์ การรักษาตามลักษณะพันธุกรรมด๎วยจิโนมิกส์ (Genomics) 
และการแพทย์แมํนย า (Precision medicine) เป็นต๎น (๓) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในบริการการแพทย์ เพ่ือลด
ต๎นทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการให๎บริการการแพทย์อยํางมีคุณภาพ และสร๎างความมั่นคงให๎กับระบบ
สาธารณสุขของไทย เชํน การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) วิทยาศาสตร์ข๎อมูล (Data science) และ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) เป็นต๎น (๔) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการทํองเที่ยว
เพ่ือสุขภาพ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการสํงเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู๎ปุวยทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ และ (๕) สร๎าง
และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให๎สามารถเรียนรู๎การใช๎และพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาและจัดหาบุคลากรในด๎าน
ตํางๆ ที่ต๎องการอยํางเพียงพอ  เชํน แพทย์ พยาบาล วิศวกรชีวการแพทย์ บุคลากรปัญญาประดิษฐ์ และบุคลากรด๎าน
หุํนยนต์การแพทย์ เป็นต๎น  

๒.๓  อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
เทคโนโลยีดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังที่จะเปลี่ยนโลก ในการเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแขํงขันของอุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุํนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้ง
ระบบ สร๎างแพลตฟอร์ม (Platform) ส าหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให๎กับประชาชน โดย (๑) สร๎าง
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย และสํงเสริมการลงทุน
ระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นน าของโลกในอุตสาหกรรมเหลํานี้ เพ่ือให๎ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
และการวิจัยและพัฒนา (๒) สร๎างความตระหนักและให๎ความรู๎แกํประชาชน และประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ข๎อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ ส าหรับภาคการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร๎างนวัตกรรม และด าเนินธุรกิจใหมํๆ 
เชํน บริการภาครัฐ (Digital government) ฟินเทค (Fintech) เศรษฐกิจแบํงปัน (Sharing economy) และบริการที่
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อาศัยเทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เป็นต๎น (๓) ผลักดันให๎ผู๎ประกอบการได๎รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมในระดับสากล และสร๎างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพ่ือขยายธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข๎อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุํนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให๎ครอบคลุมตลอดทั้งหํวงโซํมูลคํา
ระดับโลก (๔) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู๎ประกอบการที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได๎ 
สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาตํางๆ และสนับสนุนการใช๎ข๎อมูลเปิด (Open data) ที่
ไมํกระทบตํอสิทธิสํวนบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการตํอยอดทางธุรกิจ  (๕) สร๎างและ
พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู๎เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่ใช๎เทคโนโลยีเหลํานี้ และสร๎างแรงจูงใจให๎บุคลากรที่มีความเชื่ยวชาญจากทั่วโลกให๎
มาท างานในไทย  ตลอดจนให๎ความชํวยเหลือและเยียวยาผู๎ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี เชํน การสํงเสริมฝึกอบรมให๎มีทักษะในการประกอบอาชีพใหมํๆ เป็นต๎น 

๒.๔  อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
ด๎วยต าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย สํงผลให๎ไทยมีความได๎เปรียบอยํางมากในการเป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาคในด๎านตํางๆ ไมํวําจะเป็นการคมนาคม ขนสํง และโลจิสติกส์ การเป็นฐานการผลิตของภูมิภาค
เพ่ือการสํงออกสูํตลาดโลก และศูนย์กลางการทํองเที่ยวในภูมิภาค จึงต๎องพัฒนาอยํางตํอเนื่องเพ่ือลดต๎นทุน
ทางด๎านโลจิสติกส์ ในขณะเดียวกับการเพ่ิมมูลคําจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ พร๎อมทั้งสํงเสริมอุตสาหกรรม
และบริการที่เกี่ยวข๎อง เชํน การให๎บริการซํอมบ ารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน และดาวเทียม เป็น
ต๎น โดย (๑) สํงเสริมการสร๎างศูนย์กลางด๎านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค และเชื่อมตํอกับเครือขํายโลจิสติกส์ของโลก (๒) 
ผลักดันการเปลี่ยนผํานของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสูํอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาอัจฉริยะ สํงเสริมเทคโนโลยี
และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสํงเสริมการลงทุนที่เน๎นการวิจัยและพัฒนาและการถํายทอด
เทคโนโลยี (๓) พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข๎อง
โดยยกระดับบริการซํอมบ ารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน ซึ่งจะตํอยอดไปยังชิ้นสํวนยานอวกาศใน
ที่สุด และสนับสนุนการลงทุนด๎านบริการดูแลรักษาและซํอมแซมอากาศยานเพ่ือขยายตลาดบริการดูแลรักษาและ
ซํอมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการบินและอวกาศ (๔) สํงเสริมและพัฒนาการขนสํงรูปแบบ
ใหมํ เชํน โดรน ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) เป็นต๎น ที่สอดคล๎องกับบริบทของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง (๕) พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความต๎องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และบริการโลจิสติกส์ อ านวยความสะดวกส าหรับบุคลากรผู๎เชี่ยวชาญตํางชาติให๎เข๎า
มาท างานในไทย และจัดตั้งศูนย์ให๎ค าปรึกษา และสนับสนุนให๎อุตสาหกรรมยานยนต์ การบิน และอวกาศ และโลจิ
สติกส์ ตลอดจนหนํวยงานก ากับดูแลให๎ได๎รับมาตรฐานสากล และสร๎างความรํวมมือในการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมระหวํางประเทศ 

๒.๕  อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
ทํามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกอยํางรวดเร็ว ท าให๎เกิดภัยคุกคามในรูปแบบตํางๆ 

ทั้งความม่ันคงด๎านภัยพิบัติ ด๎านไซเบอร์ ด๎านพลังงาน และด๎านการปูองกันประเทศ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลง
ทางด๎านนโยบายของประเทศตํางๆ ที่เปิดกว๎างและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ท าให๎มีการค๎าสินค๎าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศ กํอให๎เกิดการแขํงขันและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง จึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศท่ีไทยมีศักยภาพ เพื่อลดการพึ่งพาจากตํางประเทศ และพัฒนาตํอยอดเป็นอุตสาหกรรมสํงออกตํอไป โดย 
(๑) ตํอยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงด๎านตํางๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศที่ไทยมีความเข๎มแข็งอยูํแล๎ว เชํน 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม เป็นต๎น 
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รวมทั้งสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงด๎านตําง ๆ และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ใน
บริบทด๎านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางด๎านวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการผลิต 
เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (๒) พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการภัย
พิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการให๎ความชํวยเหลือระหวํางและหลังเกิดภัยพิบัติ 
(๓) สร๎างอุตสาหกรรมที่สํงเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือลดผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber 
threats) ตํอเศรษฐกิจและสังคม และปกปูองอธิปไตยทางไซเบอร์ (Cyber sovereignty) เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติจากการท าธุรกิจดิจิทัล (๔) เพ่ิมสัดสํวนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ควบคูํกับการลด
สัดสํวนอุตสาหกรรมพลังงานจากฟอสซิล ให๎มีความสมดุลและเกิดความมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองทางด๎านพลังงาน 
ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมด๎านพลังงานที่มีมูลคําเพ่ิมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหมํ (๕) พัฒนา
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข๎องกับการปูองกันประเทศ รวมทั้งการผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ไปพร๎อมกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง (Dual-use technology) 

๓. แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก 
ประเทศไทยจะต๎องรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการทํองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทํองเที่ยว

ทุกระดับและเพ่ิมสัดสํวนของนักทํองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุํงพัฒนาธุรกิจด๎านการทํองเที่ยวให๎มีมูลคําสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
ด๎วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือสร๎างสรรค์คุณคําทางเศรษฐกิจ
และความหลากหลายของการทํองเที่ยวให๎สอดรับกับทิศทางและแนวโน๎มของตลาดยุคใหมํ โดยการสร๎างและใช๎
ประโยชน์จากบิ๊กดาต๎า (Big data) รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสํงเสริมการตลาด การอ านวยความสะดวก
การทํองเที่ยว การดูแลความปลอดภัยและการชํวยเหลือนักทํองเที่ยว ใช๎ประโยชน์จากการทํองเที่ยวให๎เอ้ือตํอ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิมและสร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของแตํละพ้ืนที่ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร๎างรายได๎ไปสูํชุมชนและเมือง (Local 
tourism) อยํางทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการทํองเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค (Regional 
tourism) เพ่ือการเป็นแมํเหล็กดึงดูดนักทํองเที่ยวอยํางประทับใจตลอดการทํองเที่ยวจนเกิดการทํองเที่ยวซ้ าและ
แนะน าตํอ 

๓.๑  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
สํงเสริมธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม โดย (๑) สํงเสริมการทํองเที่ยวผํานการสร๎าง

และพัฒนาสินค๎าและบริการด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น ความคิดสร๎างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม อาทิ อาหารไทย 
(Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) รวมทั้งสื่อสร๎างสรรค์ ผ๎าไทยและการออกแบบตามสมัยนิยม (Fashion) 
เทศกาล ประเพณี และความเชื่อ (Festival and Faith) เชํน เทศกาลบั้งไฟพญานาค เทศกาลผีตาโขน ประเพณีวิ่ง
ควาย ประเพณีสงกรานต์ เป็นต๎น ศิลปะการตํอสู๎ของไทย (Fighting) และการทํองเที่ยวเชิงกีฬา เชํน การจัดมหกรรม
กีฬานานาชาติ การเป็นเจ๎าภาพงานกีฬาระดับโลก เป็นต๎น (๒) สนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจการทํองเที่ยว การท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม เพ่ือให๎การทํองเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ พร๎อมทั้งมีการคุ๎มครองและปกปูองด๎านทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพ่ือการปูองกันการลอกเลียนแบบ (๓) ผลักดันให๎เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ได๎รับการขึ้น
ทะเบียนด๎านการอนุรักษ์ พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎ก๎าวสูํเมืองที่ได๎รับการยอมรับในเวทีสากล อันน าไปสูํการสร๎างภาพลักษณ์
และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหลํงทํองเที่ยวที่โดดเดํน (๔) สํงเสริมการทํองเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่ เชํน การทํองเที่ยวเชิงเกษตร การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การ
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ทํองเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต๎น และ (๕) สํงเสริมการสร๎างและพัฒนาคน โครงสร๎างพ้ืนฐาน และระบบนิเวศที่เอ้ือตํอ
การเติบโตของการทํองเทีย่วเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม 

๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
สร๎างแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจให๎ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยสํงเสริมการ

เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก (Meeting Incentive Convention and Exhibition 
: MICE) เนื่องจากไทยมีความได๎เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่เหมาะแกํการเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจและการทํองเที่ยว ทั้ง
ยังมีความพร๎อมด๎านการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ โดย (๑) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ระบบขนสํง ระบบดิจิทัลเพ่ือการติดตํอสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกทั้งในการเดินทางเข๎ามาเพ่ือการประชุมและ
การสร๎างความรํวมมือทางธุรกิจระหวํางกัน (๒) สํงเสริมการขยายพ้ืนที่จุดหมายปลายทางของพ้ืนที่การจัดประชุมและ
นิทรรศการ และการพักผํอนระหวํางประชุมจากเมืองหลักสูํเมืองอ่ืนที่มีศักยภาพของไทย รวมถึงสร๎างพ้ืนที่หรือชํอง
ทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบตํางๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง (๓) สํงเสริมให๎การพักผํอน
ระหวํางการประชุมเป็นการจูงใจและตํอยอดการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรมที่เน๎นรูปแบบการ
ทํองเที่ยวที่ยั่งยืนและสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนการทํองเที่ยวรูปแบบอ่ืนที่ไทยมีศักยภาพและ
เชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวในพื้นที่อ่ืน เพ่ือให๎เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจรํวมกัน และ (๔) สร๎างรูปแบบและจูงใจ
การเดินทางเข๎ามาประกอบธุรกิจและการทํองเที่ยวด๎วยการอ านวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุนตํางๆ อาทิ 
มาตรการจูงใจทางภาษี สิทธิพิเศษในการเข๎าเมือง การลดขั้นตอนและกระบวนการขออนุญาต เป็นต๎น (๕) สร๎างความ
พร๎อมของธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องในหํวงโซํธุรกิจ เชํน โรงแรม ร๎านอาหาร ร๎านขายของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์ สถาน
บันเทิง เป็นต๎น 

๓.๓  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
ผสาน “ศาสตร์” และความช านาญของการดูแลรักษาด๎วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และความ

ละเอียดอํอนในการให๎บริการแบบไทย เพ่ือดึงดูดการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ โดย (๑) ยกระดับมาตรฐาน
ธุรกิจบริการด๎านการสํงเสริมสุขภาพและการเสริมความงามสูํตลาดระดับสูง อาทิ ธุรกิจสปาและบริการเสริมความงาม 
ธุรกิจนวดแผนไทย ธุรกิจโยคะ ธุรกิจดูแลผู๎สูงอายุ และสถานพักฟ้ืนเพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพและการผํอนคลาย โดยใช๎
ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม เพ่ือให๎เกิดเป็นเอกลักษณ์การให๎บริการตามแบบความเป็นไทย (Thainess) ที่โดด
เดํนในระดับสากล (๒) สร๎างความหลากหลายของกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพที่ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการทํองเที่ยวอ่ืนๆ เชํน การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพเส๎นทางน้ าพุร๎อน (๓) ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด๎าน
การแพทย์ทางเลือก โดยผสานองค์ความรู๎จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมํเข๎ากับองค์ความรู๎และภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของไทย เชํน การนวดประคบ การรักษาโรคด๎วยสมุนไพร เป็นต๎น และผลิตบุคลากรด๎านแพทย์แผนไทยและ
บริการเชิงสุขภาพอ่ืนที่มีทักษะภาษา และได๎รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให๎เพียงพอตํอทิศทางของการทํองเที่ยวเชิง
สุขภาพ (๔) สํงเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของไทยให๎เป็นที่รับรู๎ใน
ระดับโลก และ (๕) สํงเสริมการจัดการน าเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เชํน บริการ
ตรวจสุขภาพและทันตกรรมระหวํางการทํองเที่ยว การพักฟ้ืนระหวํางศัลยกรรมความงาม เป็นต๎น 

๓.๔ ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  
สํงเสริมให๎ไทยเป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวเชิงส าราญทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นแหลํงทํองเที่ยว

วัฒนธรรมลุํมน้ าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเดํน เนื่องจากไทยมีจุดเดํนด๎านแหลํงทํองเที่ยวทางน้ าที่สวยงามและกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวที่หลากหลาย ที่สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวผํานการชื่นชมธรรมชาติ การร๎อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถี
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ชีวิต วัฒนธรรมไทย ตามเส๎นทางทํองเที่ยวทางน้ า ทั้งเรือส าราญและเรือยอร์ช ตามชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันและอําว
ไทย เกาะ แกํง ที่สวยงาม รวมทั้งการทํองเที่ยวตามแมํน้ าล าคลอง น าไปสูํศูนย์กลางทํองเที่ยวส าราญทางน้ า โดย (๑) 
ปรับบทบาทของทําเรือในประเทศจากทําเรือแวะพักเป็นทําเรือหลัก (๒) มุํงพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคของทําเรือ มารีนํา และทําเทียบเรือให๎ได๎มาตรฐาน และการบริหารจัดการทําเรือทั้งในเรื่องความ
สะอาด และการจัดการความปลอดภัยของทําเรือและมารีนําที่ได๎มาตรฐานสากล ตลอดจนตามแมํน้ าล าคลองใน
บริเวณแมํน้ าเจ๎าพระยาและล าน้ าอ่ืนที่ส าคัญในแตํละภูมิภาค (๓) สํงเสริมการเชื่อมโยงระบบเดินทางทํองเที่ยว
ภายในประเทศ ทั้งการเชื่อมโยงเส๎นทางทํองเที่ยวทางน้ าให๎เชื่อมตํอกับการเดินทางทางบกและทางอากาศให๎มีความ
สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสร๎างให๎เกิดเส๎นทางและแหลํงทํองเที่ยวใหมํ (๔) จัดท าระบบฐานข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวทาง
น้ า น าเทคโนโลยีมาใช๎อ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจกับกระบวนการตรวจคนเข๎าเมืองที่มีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาบุคลากรทุกภาคสํวนให๎มีความพร๎อม และ (๕) ให๎ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหลํง
ทํองเที่ยว เชํน ปะการัง ชายหาด คุณภาพน้ า เป็นต๎น โดยค านึงถึงความยั่งยืนของพ้ืนที่การทํองเที่ยว 

๓.๕  ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

ใช๎ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงการทํองเที่ยวกับตํางประเทศ เพ่ือการขยายการ
ทํองเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร๎อมกัน ผํานการเชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวไทยกับภูมิภาค (Regional 
tourism) ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ โดย (๑) จัดท าเส๎นทางทํองเที่ยวเชื่อมโยงระหวํางประเทศ เชํน เส๎นทาง
จุดรํวมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เน๎นการพัฒนาการทํองเที่ยวเชื่อมโยงและสํงเสริมการทํองเที่ยวรํวมกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน โดยใช๎ประโยชน์จากการพัฒนาเส๎นทางทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศระหวํางกันใ น
ภูมิภาค และสํงเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะท าให๎เกิดการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนรํวมกัน เชํน เส๎นทางการทํองเที่ยว ไทย -
ลาว-กัมพูชา ไทย–ลาว–เมียนมา และไทย–มาเลเซีย–อินโดนีเซีย เป็นต๎น (๒) สํงเสริมการท าการตลาดรํวมกันใน
เส๎นทางการทํองเที่ยวระหวํางประเทศให๎สอดรับกับทิศทางและแนวโน๎มของตลาดยุคใหมํ (๓) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
เดิมและสร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํในประเทศ ให๎เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแตํละพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการ
เชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวกับตํางประเทศ และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให๎มีความปลอดภัยและได๎มาตรฐาน 
รวมทั้งปูองกันและแก๎ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหลํงทํองเที่ยว ตลอดจนแหลํงทํองเที่ยวตามธรรมชาติและทาง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม (๔) ใช๎ประโยชน์จากการทํองเที่ยวให๎เอื้อตํอผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
ตํอเนื่อง เพ่ือขยายโอกาสในการสร๎างรายได๎ไปสูํเมืองและชุมชนเพ่ิมจากการทํองเที่ยวของประเทศ และ (๕) สํงเสริม
การขยายธุรกิจและการท าตลาดทํองเที่ยวของไทยในตํางประเทศ โดยใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
ตํางๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการทํองเที่ยวรูปแบบใหมํ  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  
โครงสร๎างพื้นฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศไทยในการก๎าวสูํการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น

จุดเชื่อมตํอที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย (Asia’s super corridor) ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีอยําง
รวดเร็วและรุนแรง โครงสร๎างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร๎างพ้ืนฐานทางกายภาพในด๎านโครงขํายคมนาคม พ้ืนที่
และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและพลวัตทางกฎหมาย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ลดต๎นทุนในการเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก  

๔.๑ เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
 เชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต๎อยํางไร๎รอยตํอ  

โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให๎ เป็นระเบียงเศรษฐกิจแหํงเอเชีย เ พ่ือเป็นศูนย์กลาง  



๒-๑๒ 
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การคมนาคมการขนสํง การกระจายสินค๎า การค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับ
กลุํมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เชํน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) 
ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศลุํมแมํน้ าอิระวดี-เจ๎าพระยา-แมํโขง (Ayeyawady - Chao Phraya - 
Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)  และเส๎นทางสายไหมศตวรรษที่ ๒๑ ของจีน (One belt 
One road) เป็นต๎น โดย (๑) พัฒนาโครงขํายคมนาคมและโครงสร๎างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือ
รองรับการขนสํงของภูมิภาค โดยให๎ความส าคัญกับการขนสํงทางน้ าและระบบรางมากขึ้น (๒) พัฒนาและบูรณาการ
การใช๎สนามบินหลักในสํวนกลาง เชํน สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอูํตะเภา และสนามบินใน
สํวนภูมิภาคให๎สอดคล๎องกับการเชื่อมโยงโครงขํายทั้งในประเทศและตํางประเทศมากข้ึน (๓) วางโครงขํายเส๎นทางการ
คมนาคมเชื่อมโยงสูํเมืองหลักของภูมิภาคอยํางไร๎รอยตํอ เพ่ือรองรับการเพ่ิมจ านวนของเมืองและการขยายเมือง และ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน โครงขํายรถไฟความเร็วสูง เป็นต๎น (๔) พัฒนาระบบขนสํงสาธารณะสมัยใหมํและ
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองให๎มีความเชื่อมโยงกัน และสํงเสริมระบบขนสํงสมัยใหมํ รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่
โดยรอบสถานีระบบขนสํงสาธารณะให๎เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ (๕) สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให๎มีมาตรฐานเดียวกัน และสร๎างความรํวมมือในการอ านวยความ
สะดวกทางการค๎าระหวํางกันในภูมิภาคให๎งํายและสะดวกมากที่สุด เชํน พิธีการศุลกากรรํวมกัน และการขนสํงสินค๎า
หลายรูปแบบ เป็นต๎น   

๔.๒ เพ่ิมพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 
 สร๎างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหํงใหมํในสํวนภูมิภาคคูํขนานกับการเติบโตของกรุงเทพและ

ปริมณฑลโดยยกระดับจังหวัดส าคัญของไทย สํงเสริมการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคูํไปกับการพัฒนา
เมือง และสร๎างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด๎านเพ่ือสํงเสริมการสร๎างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการภายใต๎
ระบบนิเวศที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแตํละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท๎องถิ่นเป็นแรงขับเคลื่อน 
โดย (๑) พัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกดังเชํน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) ให๎มีความพร๎อมทางโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จะท าให๎ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและสํงเสริมการทํองเที่ยว (๒) พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ตะวันตกเพ่ือเชื่อมโยงกับเมียนมาและเอเชียใต๎ทั้งทางด๎านการค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยว และเชื่อมตํอกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (๓) ยกระดับจังหวัดส าคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจ าภาค เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจในแตํละภาคที่เชื่อมตํอกับเมืองเศรษฐกิจอ่ืนและเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ๎าน และกระจายศูนย์กลางการ
พัฒนาเศรษฐกิจไปสูํภาคตํางๆ ของไทย (๔) สร๎างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด๎านโดยอาศัยความได๎เปรียบที่แตกตํางกันของ
แตํละจังหวัด ซึ่งชํวยสํงเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เชํน เมืองศูนย์กลางยางพารา 
(Rubber city) เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เมืองสมุนไพร เป็นต๎น และ (๕) สํงเสริมและพัฒนาเมือง
สร๎างสรรค์ เพ่ือให๎เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหมํ โดยการสํงเสริมให๎เมืองเป็น
เจ๎าภาพจัดเทศกาลความคิดสร๎างสรรค์  วัฒนธรรมระดับสากล โดยให๎ความส าคัญกับการใช๎มหาวิทยาลัยในแตํละ
ภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท๎องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู๎ด๎านนวัตกรรม เพ่ือให๎เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแตํละ
ภาค 

๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 ความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยีทางด๎านกายภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีชีวภาพ 

กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมของโลกอยํางลึกซึ้ง การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของ
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ประเทศจึงให๎ความส าคัญกับการสร๎างศักยภาพของคนและสังคมในการน าประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและข๎อมูลมา
ใช๎อยํางทั่วถึง รวมถึงการสร๎างความพร๎อมทางด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการสร๎างเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และการใช๎พลังงานจากแหลํงที่มาที่ยั่งยืนอยํางเพียงพอส าหรับความต๎องการใช๎ที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต โดย (๑) 
สนับสนุนให๎เกิดสภาพแวดล๎อมในการรํวมสร๎างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหนํวยงาน
วิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก เพ่ือสร๎างและถํายทอดเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เชํน 
ปัญญาประดิษฐ์ หุํนยนต์ บิ๊กดาต๎า  อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เทคโนโลยีควอนตัม นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ เป็นต๎น เพ่ือการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได๎จริง ตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎ใช๎ทั้งในภาครัฐและเอกชน (๒) สร๎างระเบียงทางดํวนดิจิทัล (Digital super corridor) และเสริมสร๎างความรู๎และ
โอกาสในการเข๎าถึงโครงขํายบรอดแบรนด์หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงด๎าน
ดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบในการจัดการทรัพยากรที่
เกี่ยวกับสเปกตรัมที่เพียงพอในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข๎าถึงได๎ มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ที่ท าให๎เกิดการ
สร๎างงานบริการในโลกดิจิทัลใหมํ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสร๎าง
ความมั่นคงในการเชื่อมโยงเครือขํายดิจิทัลเชื่อมตํอกับโลก  (๓) สนับสนุนและเรํงรัดการน าวิทยาศาสตร์ข๎อมูล 
ปัญญาประดิษฐ์และหุํนยนต์ และการออกแบบที่ค านึงถึงผู๎ใช๎เป็นศูนย์กลาง (Human-centered design) มาใช๎ใน
ภาคการผลิตและบริการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันมุํงสูํ Intelligence for all เพ่ือใช๎ประโยชน์จากข๎อมูล
หลากหลายแหลํง เชํน ข๎อมูลเปิด ข๎อมูลจากอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เป็นต๎น ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมศักยภาพ
คนในสังคมด๎วยการเข๎าถึงความรู๎ เครื่องมือบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลข๎อมูล ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร์ 
ความมีจริยธรรม และการไมํละเมิดสิทธิสํวนบุคคล (๔) สํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให๎มาก
ขึ้น บริหารจัดการพลังงานอยํางบูรณาการทั้งระบบ และการสร๎างโครงพ้ืนฐานที่รองรับการใช๎พลังงานในรูปแบบตํางๆ 
ส าหรับสนับสนุนภาคการผลิตและบริการในอนาคต เชํน อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล เป็นต๎น  รวมทั้งก าหนด
โครงสร๎างการใช๎พลังงานในภาคการขนสํงให๎ใช๎พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบ
โครงขํายไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart grid) (๕) สร๎างและรวบรวมผู๎ทรงความรู๎ (Brainpool) ด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และหนํวยงานวิจัยในประเทศ ผํานการสร๎างแรงจูงใจตํางๆ เพ่ือ ให๎มีความพร๎อม
กับการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต รวมทั้งการสร๎างผลงานที่ชํวยให๎ผู๎ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถน าไปพัฒนาตํอยอดในการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศอยํางเต็มที่ 

๔.๔ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 ด าเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่ยืดหยุํนที่พร๎อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจาก

ปัจจัยภายในและภายนอก และพัฒนานโยบายให๎สอดคล๎องกับแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให๎เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะส าหรับการด าเนินและลงทุนทางธุรกิจ เชื่อมโยงการค๎า
การลงทุนของไทยกับตํางประเทศ เพ่ือพัฒนาไปสูํการเป็นชาติการค๎าในอนาคต และสนับสนุนการเข๎าถึงบริการทาง
การเงินอยํางสมดุล โดย (๑) สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎เศรษฐกิจไทยทํามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยสร๎างความ
เข๎มแข็งของเศรษฐกิจและการเงินชุมชน ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการลงทุนเพ่ือเปิดตลาดใหมํที่มีศักยภาพ 
เพ่ือรํวมมือกันในการพัฒนาจากการผลิตไปสูํตลาดเพ่ือสํงเสริมการเป็นชาติการค๎าอยํางครบวงจร (๒) รักษาความ
ยั่งยืนทางการคลัง เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอยํางมั่นคงและยั่งยืน ด๎วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรร
งบประมาณเชิงรุก เชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ภาครัฐ ขยายฐานภาษี และ
ด าเนินการจัดเก็บภาษีรายการใหมํให๎ครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ตลอดจนเพ่ิมการ
จัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของท๎องถิ่น (๔) รักษาเสถียรภาพการเงิน เพ่ือ
สร๎างภาวะแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการลงทุนและการด าเนินธุรกิจ โดยดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและเสถียรภาพราคา 
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โดยมีกรอบการด าเนินนโยบายการเงินที่โปรํงใสและยืดหยุํน สํงเสริมให๎กลไกตลาดการเงินท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 
ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร๎อมปูองกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินใน
ภาพรวมได๎อยํางครอบคลุม และ (๕) สํงเสริมประสิทธิภาพของระบบการเงิน สํงเสริมการแขํงขันระหวํางผู๎ให๎บริการ
ทางการเงินด๎านตํางๆ สร๎างบรรยากาศที่เอ้ือตํอการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการให๎บริการทางการเงิน พัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานกลางทางการเงิน ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคตํอการสร๎างนวัตกรรมในภาคการเงินและการประกอบ
ธุรกิจของภาคเอกชน  

๔.๕  สร้างพลวัตทางกฎหมาย  
เพ่ิมพลวัตทางกฎหมายเพื่อสร๎างกฎระเบียบที่เป็นธรรมและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน โดย

ปรับปรุงกฎระเบียบให๎อ านวยความสะดวกตํอการด าเนินธุรกิจและสนับสนุนการสร๎างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแขํงขัน โดย (๑) มีกฎระเบียบที่รักษาการแขํงขันท่ีเป็นธรรมให๎ครอบคลุมทั้งธุรกิจทั่วไปและธุรกิจ
เฉพาะ มีองค์กรบังคับใช๎กฎหมายที่เป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ (๒) ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตํางๆ ให๎
ทันสมัย และเทําทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชํน การใช๎ระบบน ารํองเพ่ือทดลองส าหรับกฎระเบียบส าหรับ
เทคโนโลยีใหมํๆ (Sandbox) และมีความพร๎อมในการเจรจาจัดท าความตกลงเขตการค๎าเสรีกับนานาประเทศใน
อนาคต พัฒนากลไกคุ๎มครองการลงทุน และการระงับข๎อพิพาทระหวํางรัฐและเอกชน (๓) มีกรอบกฎหมายที่
เอ้ืออ านวยตํอการด าเนินธุรกิจ เชํน การจัดตั้งและฟ้ืนฟูธุรกิจได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว การอ านวยความสะดวกในการ
น าเข๎าสํงออกสินค๎าและบริการ กฎหมายล๎มละลาย เป็นต๎น เน๎นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในทาง
ปฏิบัติมากกวําการให๎สิทธิประโยชน์ และมีกฎหมายที่สํงเสริมการประกอบธุรกิจใหมํๆ รวมทั้งยกเลิกกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ล๎าสมัย (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช๎กฎหมาย และปฏิบัติตามข๎อตกลงระหวํางประเทศ รวมทั้งมี
การค๎ุมครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรม (๕) เรํงสร๎างและพัฒนาบุคลากรด๎านกฎหมายที่เทําทัน
พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางการค๎าการลงทุนและการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งเรํงสร๎างบุคลากรให๎มีทักษะและความรู๎ด๎าน
การค๎า กฎหมาย และการเจรจาระหวํางประเทศเพ่ือแก๎ไขปัญหามาตรการกีดกันทางการค๎า และสร๎างอ านาจการ
ตํอรองของไทยในเวทีความรํวมมือระหวํางประเทศ 

๕. สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่  
สร๎างและพัฒนาผู๎ประกอบการยุคใหมํ ไมํวําจะเป็นผู๎ประกอบรายใหญํ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต๎น วิสาหกิจ

ชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให๎เป็นนักรบเศรษฐกิจยุคใหมํที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการ เป็น
ผู๎ประกอบการที่มีความสามารถในการแขํงขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด๎าน คือ นวัตกรรมในการ
สร๎างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค๎าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร๎อมทั้งเป็น
นักการค๎าที่เข๎มแข็งที่จะน าไปสูํการสนับสนุนการเป็นชาติการค๎า (Trading nation) มีความสามารถในการเข๎าถึง
ตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ เป็นผู๎ประกอบการที่ “ผลิตเกํง ขายเกํง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็น
เลิศ สามารถขยายการค๎าและการลงทุนไปตํางประเทศ รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการประกอบการอยํางมี  
ธรรมาภิบาล  

๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
สร๎างและพัฒนาผู๎ประกอบการที่มีความสามารถในการสร๎างและใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอด

กระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและโปรํงใส โดย (๑) สร๎างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู๎รอบด๎านที่จ าเป็นตํอการประกอบธุรกิจในยุค
ใหมํที่มีการแขํงขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลเพ่ือการวางแผนธุรกิจและสามารถ
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บริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได๎ ไปพร๎อมกับการวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให๎กับเยาวชน
รุํนใหมํให๎มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ (๒) สํงเสริมผู๎ประกอบการในการสร๎างนวัตกรรม เพ่ือสร๎าง
ความแตกตํางของสินค๎าและบริการ และน าไปสูํการพัฒนาตํอยอดด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๓) สร๎างทักษะพ้ืนฐาน
จ าเป็นและความถนัดที่แตกตํางและหลากหลาย (Multiliteracy) ของแรงงาน โดยเฉพาะที่เก่ียวข๎องกับเทคโนโลยีและ
ธุรกิจรูปแบบใหมํในอนาคต  (๔) สนับสนุนผู๎ประกอบการในการสร๎างและพัฒนาสินค๎าและบริการให๎มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู๎ประกอบการรายใหญํ โดยสร๎าง
ระบบและกลไกที่ท าให๎เกิดความเชื่อมโยงของหํวงโซํมูลคํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การ
ขนสํงและโลจิสติกส์ เพื่อลดต๎นทุนและให๎ผลผลิตออกสูํตลาดอยํางสม่ าเสมอ และ (๕) สํงเสริมการรวมกลุํมให๎เกิดคลัส
เตอร์ที่เข๎มแข็ง ผู๎ประกอบการสามารถเก้ือหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพ่ือเพ่ิมอ านาจการตํอรอง
ในตลาดที่สูงขึ้น และลดต๎นทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านในกลุํมของตน   

๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  

สํงเสริมการเข๎าถึงบริการทางการเงินของผู๎ประกอบการ โดย (๑) จัดหาแหลํงเงินทุนและสนับสนุนให๎
มีชํองทางทางการเงินที่หลากหลายและนําเชื่อถือ (๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
ตอบโจทย์ความต๎องการที่เหมาะสมกับแตํละกลุํม (๓) ทุกภาคสํวนสามารถเข๎าถึงบริการทางการเงินด๎วยต๎นทุนที่
เหมาะสม โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชํวยเพิ่มความสะดวกในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุน (๔) พัฒนาระบบประเมิน
มูลคําทรัพย์สินในรูปแบบตํางๆ เพ่ือใช๎เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู๎ประกอบการ และ (๕) มีระบบ
การประเมินความนําเชื่อถือทางเครดิต (Credit worthiness) และระบบการรู๎จักลูกค๎า (Know your customer: 
KYC) ที่สะดวกมากขึ้น โดยใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลทั้งด๎านการเงินและที่มิใชํการเงิน เพ่ือเป็นข๎ อมูลบํงชี้สถานะและ
ประวัติด๎านเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน   

๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
สนับสนุนและสร๎างโอกาสให๎ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าสูํตลาดทั้งในและตํางประเทศตามระดับ

ศักยภาพการประกอบการ โดย (๑) สนับสนุนผู๎ประกอบการให๎มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เดํนชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์สินค๎าท่ีมีคุณภาพและมีความแตกตําง เพื่อสํงเสริมการเข๎าถึงตลาดตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในตลาดตํางประเทศ 
รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจสร๎างสรรค์ (๒) ให๎ความส าคัญกับการผลิตโดยใช๎ตลาดน าที่ค านึงถึง
ความต๎องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลคําสูง (๓) สนับสนุนชํองทางการตลาดและการช าระเงินรูปแบบใหมํ 
โดยการสร๎างตลาดออนไลน์ แอพพลิเคชั่นและชํองทางใหมํรองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต เชํน ดิจิทัลแบงค์กิ้ง 
(Digital banking) กระเป๋าเงินดิจิทัล (Mobile wallet) ออนไลน์บุ๏คกิ้ง (Online booking) เป็นต๎น (๔) สร๎างโอกาส
ให๎ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐได๎มากขึ้น และ (๕) พัฒนาศูนย์กระจายสินค๎าที่มีมาตรฐาน
ในทุกภูมิภาคของไทย และพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินค๎าโดยการพัฒนากระบวนการให๎ทันสมัยด๎วย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต  

๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
อนาคตของโลกไร๎พรมแดนคือการแขํงขันบนฐานข๎อมูล จึงต๎องสร๎างโอกาสให๎ผู๎ประกอบการสามารถ

เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารที่จ าเป็น และเป็นข๎อมูลที่ทันสมัย เพ่ือการวางแผนธุรกิจ โดย (๑) สร๎างโอกาสให๎ผู๎ประกอบการ
สามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบิ๊กดาต๎าผํานระบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนาและสร๎างธุรกิจใหมํ (๒) 
สร๎างและพัฒนาศูนย์บริการข๎อมูลผู๎ประกอบการ เพื่อเป็นชํองทางหลักในการให๎ข๎อมูลและค าปรึกษาแกํผู๎ประกอบการ 
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และเป็นแหลํงรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ (๓) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและสร๎างระบบเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐให๎มีมาตรฐานเดียวกัน โดยเป็นข๎อมูลที่มีความทันสมัยและตํอเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดนโยบายที่
เหมาะสมตํอการพัฒนาผู๎ประกอบการ (๔) สนับสนุนการสร๎างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางทั้งในด๎านการผลิต การ
บริหารจัดการ การตลาด ที่ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์รํวมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพ่ือ
ลดต๎นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน และ (๕) สนับสนุนให๎เกิดพ้ืนที่ท างานรํวม (Co-working space) ส าหรับ
ผู๎ประกอบการ เพ่ือลดต๎นทุนและเป็นแหลํงแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมตํอธุรกิจระหวํางกันอีกทางหนึ่ง  

๕.๕ ปรับบทบาทและกลไกภาครัฐ 
ปรับบทบาทและกลไกภาครัฐให๎เป็นผู๎สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท าธุรกิจ โดย (๑) บูรณาการกลไกภาครัฐที่ท าหน๎าที่สํงเสริมและพัฒนาผู๎ประกอบการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสํงเสริมและพัฒนาผู๎ประกอบการได๎ตามวัตถุประสงค์ของหนํวยงาน ให๎ผู๎ประกอบการสามารถ
แขํงขันได๎อยํางยั่งยืน (๒) ยกระดับการอ านวยความสะดวกการให๎บริการภาครัฐแกํภาคธุรกิจ โดยเน๎นประเด็นการ
เริ่มต๎นธุรกิจ การขออนุญาตตํางๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได๎รับสินเชื่อ การคุ๎มครองผู๎ลงทุน การช าระภาษี และ
การค๎าระหวํางประเทศ (๓) พัฒนาโครงสร๎างและระบบคุณภาพของชาติ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตร
วิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ให๎มีประสิทธิภาพ รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการสร๎าง
และพัฒนาศูนย์ทดสอบกลางส าหรับสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรม และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค๎าและ
บริการในระดับสากล โดยให๎ภาคเอกชนเข๎ามามีบทบาทในการด าเนินการมากขึ้น (๔) สร๎างระบบและศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการให๎มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการการท างานรํวมกันระหวํางภาครัฐและเอกชน และพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู๎และให๎ค าปรึกษาทางด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับสํวนกลางและชุมชน 
รวมทั้งสํงเสริมการจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงให๎มีประสิทธิภาพและมีความคลํองตัวในการปฏิบัติงาน 
และ (๕) สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการท าธุรกิจอยํางเกื้อหนุนกันระหวํางผู๎ประกอบการที่มีขนาดและ
ศักยภาพตํางกัน โดยมีระบบจูงใจให๎เกิดการถํายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนารํวมกัน  

โดยสรุป ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน มุํงสูํเศรษฐกิจที่เน๎นการสร๎างมูลคําและ
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ อัตลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรม  และความคิดสร๎างสรรค์ ควบคูํ
ไปกับการพัฒนาองค์ความรู๎ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และดิจิทัลในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและยกระดับภาคการ
ผลิตและบริการ อันเสมือนเป็นการสร๎างความเข๎มแข็งและเฉียบคมบนฐานความสามารถของคนไทยและประเทศไทย 
โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเป็นการหยั่งรากผลแหํงการพัฒนาที่ 
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  อยํางไรก็ดี ภายใต๎บริบทโลกและไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและบางกรณีไมํอาจ
คาดการณ์ได๎ ในท๎ายที่สุดแล๎ว ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน คือการติดอาวุธแหํงศักยภาพ
พร๎อมกับการเสริมเกราะปูองกันภัยในเวทีโลก ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการประเมิน ทบทวน และปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอยํางเป็นพลวัต เพ่ือให๎ไทยมีความสามารถในการแขํงขันที่แข็งแกรํงและโดดเดํนในระดับสากลอยูํตลอดเวลา 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑. สถานการณ์และแนวโน้ม  
๑.๑ ปัจจัยภายนอก 

• การประเมินสถานการณ์แนวโน้มหลัก การเมืองของโลกยังคงมีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแสดงหลัก  ซึ่ง
สหรัฐอเมริกายังเป็นผู๎น าทางทหารที่เข๎มแข็งและสามารถผนึกก าลังกับพันธมิตร โดยเฉพาะยุโรป ในการรับมือกับ 
วิกฤตความขัดแย๎งของโลก และภัยคุกคามใหมํที่เกิดขึ้น รวมถึง สหรัฐอเมริกายังมีความได๎เปรียบด๎านเทคโนโลยีที่มี
ความก๎าวหน๎า มีแหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญเพียงพอโดยไมํต๎องพ่ึงพิงหรือน าเข๎าจากประเทศอ่ืนๆ ได๎แกํ น้ ามัน 
และ ก๏าซธรรมชาติ นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังมีการใช๎อ านาจอํอน (Soft Power) รํวมกับอ านาจแข็ง (Hard Power) 

สํงผลให๎สหรัฐอเมริกา ยังคงมีความเข๎มแข็งและเป็นที่นําเกรงขามตํอประเทศอ่ืนๆ อยํางไรก็ตาม มีการคาดการณ์วํา
บทบาทของ สหรัฐอเมริกา จะถูกท๎าทายจากประเทศอ่ืนมากขึ้น อาทิ จีน และรัสเซีย เพ่ือถํวงดุลอ านาจ 

• สาธารณรัฐประชาชนจีน เข๎ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกและกระแสโลกาภิวัตน์ใหมํมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ จากการปรับนโยบายการตํางประเทศให๎เป็นเชิงรุกและมีความยืดหยุํนมากขึ้น การเปิดรับการลงทุน
โดยตรงจากตํางประเทศมากเป็นอันดับ ๑ ของโลก (Global Investment Trend Monitor ๒๕๕๗)รวมทั้งสํงเสริม
สันติภาพและเสถียรภาพ ด๎วยการเพ่ิมความรํวมมืออันเป็นผลประโยชน์รํวมกันของจีน ประเทศเพ่ือนบ๎าน และ
ประเทศอ่ืนๆ อาทิ การออกนโยบาย One Belt One Road เส๎นทางเชื่อมโยงการค๎าใหมํของจีนกับภูมิภาคอาเซียน ที่
สํงผลอยํางมากตํอภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีท าเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของเส๎นทางคมนาคมที่เชื่อมตํอ
ระหวํางจีนผํานอาเซียนเชื่อมโยงไปยังอินเดีย จึงท าให๎ไทยมีแนวโน๎มที่จะมีการลงทุนจากตํางประเทศเข๎าสูํประเทศ
มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ทั้งจากประเทศจีน รวมถึงประเทศญี่ปุุนที่มี
ความพยายามจะรักษาอ านาจจากการที่มีฐานผลิตในประเทศไทยจ านวนมากแตํเดิม 

• ปัญหาภัยคุกคามต่อความม่ันคงต่างๆ ส่งผลให้หลายประเทศจัดให้ปัญหาความม่ันคงเป็นความส าคัญ
ล าดับต้นๆ ของประเทศ เชํน ภัยคุกคามจากการกํอการร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติ ความขัดแย๎งภายในประเทศ การ
แพรํขยายของอาวุธท าลายล๎างสูง การค๎าอาวุธ การค๎ามนุษย์ ความยากจน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอร๎ายแรง ความมั่นคงด๎านอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน เป็นต๎น 

• สถานการณ์และแนวโน้มของพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม1
 อย่าง

ก้าวกระโดด และฉับพลันจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับวิถีชีวิตและการพัฒนาในทุกด้าน ในชํวงที่ผํานมาการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชํน เทคโนโลยีสื่อสารและเทคโนโลยีชีวภาพ ท าให๎รูปแบบการผลิต การด าเนินธุรกิจและ
การใช๎ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากอยํางรวดเร็ว มนุษย์สามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงได๎อยํางไร๎พรมแดน 
การท าธุรกิจและธุรกรรมบนโครงขํายดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน ประเทศท่ีใช๎เทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจท าให๎การ
เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอยํางก๎าวกระโดด เชํน การลงทุนวิจัยและพัฒนาอยํางมากในประเทศเกาหลีได๎ผลักดัน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให๎เติบโตอยํางก๎าวกระโดดจาก ๖๗,๐๐๐ ล๎านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี ๒๕๒๓ เป็น 

                                                           
1 หมายถึง สภาวะแวดล๎อมการใช๎งานเครือขํายทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเช่ือมตํออุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถรองรับการเชื่อมตํอทาง
อินเตอร์เนต็จากผู๎ให๎บริการมายังผู๎รับบริการ โดยใช๎ทรัพยากรทางขอ๎มูลและเครื่องมือในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน 
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๕๖๑,๐๐๐ ล๎านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี ๒๕๔๓ หรือขยายตัวประมาณ ๘.๓ เทําภายใน ๒๐ ปี และกรณีประเทศ
จีนท าให๎ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒ ล๎านล๎านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี ๒๕๔๓ เป็น 
๖.๖ ล๎านล๎านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี ๒๕๕๓ และใช๎เวลาอีกเพียง ๔ ปีในการขยายตัวเป็น ๑๐.๔ ล๎านล๎าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี ๒๕๕๗ ดังนั้น ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญและเรํงการพัฒนาก าลังคนด๎านวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งสํงเสริมการจัดการศึกษาที่เป็นการบูรณาการองค์ความรู๎ศาสตร์ทั้งห๎า หรือ STEAM (science, 

technology, engineering, arts, mathematics) เพ่ือพัฒนาเด็กวัยเรียนให๎คิดเป็นวิทยาศาสตร์ จะท าให๎สามารถเป็น
เจ๎าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมก๎าวทันโลก ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดการสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ ก๎าวกระโดดการพัฒนา 
และลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างคุณภาพชีวิต  

• ในอนาคตองค์ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอยํางตํอเนื่อง ประกอบกับความก๎าวหน๎า
ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหมํ เชํน วิทยาการรับรู๎ (Cognitive Science) ซึ่งเป็นการท างานระหวํางสมองและจิตใจ 
ความสัมพันธ์ระหวํางความคิด อารมณ์ และการกระท า เป็นต๎น มีความส าคัญตํอการสร๎างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํ
ที่จะสํงผลให๎เกิดการพลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการด ารงชีวิตของมนุษย์แบบก๎าวกระโดด (Disruptive 

Technology) โดยมีแนวโน๎มวําเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหมํ ๑๒ ด๎าน ได๎แกํ (๑) อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (๒) โปรแกรม
อัจฉริยะที่สามารถคิดและท างานแทนมนุษย์ (๓) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอยําง (Internet of Things) (๔) เทคโนโลยี
คลาวด์ (Cloud Technology) (๕) เทคโนโลยีหุํนยนต์ขั้นก๎าวหน๎า (Advanced Robotics) (๖) ยานพาหนะไร๎คนขับ 
(Autonomous and Near-Autonomous Vehicles) (๗) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมํ (Next-Generation Genomics) 

(๘) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage) (๙) การพิมพ์แบบสามมิติ (๓D Printing) (๑๐) เทคโนโลยีวัสดุขั้น
ก๎าวหน๎า (๑๑) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ ามันและก๏าซขั้นก๎าวหน๎า และ (๑๒) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน แนวโน๎มการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลําวสํงผลกระทบตํอประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม 

• การพัฒนาเทคโนโลยีจะสํงผลตํอการยกระดับคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสํวนหนึ่งในวิถีชีวิต
ของทุกคนเนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารประสิทธิภาพสูงที่สามารถบรรจุ รับ ประมวลผล และแสดงผลข๎อมูลได๎
อยํางมหาศาล โดยคาดวําในปี ๒๐๒๕ ประชากรโลกประมาณ ๒-๓ พันล๎านคนจะสามารถเข๎าถึงอินเทอร์เน็ตได๎ ท าให๎
ผู๎บริโภคมีความต๎องการและพฤติกรรมการบริโภคที่ต๎องการความสะดวกสบายและความเป็นสํวนตัวมากขึ้น เกิดการ
รวมกลุํมบุคคลที่มีความชอบคล๎ายคลึงกันบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะสํงผลให๎บุคคลมีความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้น 
(Individualism) ความต๎องการรู๎จักตัวตนที่แท๎จริงของกันและกันจะลดลง โดยการใช๎เครื่องมือ สํงผลตํอการ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์ นอกจากนี้ ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีด๎านการสื่อสารอยํางรวดเร็วที่จะน าสังคมไทยไปสูํ
สังคมดิจิทัลมากขึ้น เป็นความท๎าทายตํอการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ต๎องปรับให๎อยูํ
บนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล และเอ้ือตํอคนทุกกลุํมให๎สามารถเข๎าถึงสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ไมํ
จ ากัดเวลา และสถานที่ รวมทั้งการใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมและไมํสํงผลกระทบตํอการมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางกันใน
สังคม  

๑.๒ ปัจจัยภายใน 
• การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง

จาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๒.๗ คน ในปี ๒๕๕๗ และมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น อาทิ ครอบครัวที่มีเฉพาะ
คูํสามีภรรยาแตํไมํมีบุตร ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวข๎ามรุํน ครอบครัวอยูํคนเดียว ซึ่ง
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข๎ามรุํนถือเป็นครอบครัวที่มีความเปราะบางมากกวําครอบครัวประเภทอ่ืน โดยในปี 
๒๕๕๖ มีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ๑.๔ ล๎านครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ ๗.๑ ของครัวเรือนทั้งหมด และสํวนใหญํจะเป็น
ครอบครัวแมํเลี้ยงเดี่ยวที่มักมีปัญหายากจนและความล าบากในการจัดหาที่อยูํอาศัย อีกทั้งยังต๎องรับมือกับทัศนคติใน
เชิงลบและการตีตราทางสังคม โดยเฉพาะแมํเลี้ยงเดี่ยวที่มีอายุน๎อย ขณะที่ ครอบครัวข๎ามรุํนมีจ านวนมากกวํา 
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๔๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนหรือคิดเป็นร๎อยละ ๒ ของครัวเรือนทั้งหมด และมีเด็กจ านวนมากถึง ๑.๒๔ ล๎านคนที่อาศัยอยูํใน
ครอบครัวข๎ามรุํน และหัวหน๎าครัวเรือนสํวนใหญํเป็นหญิงสูงอายุ และ ๑ ใน ๕ ของผู๎สูงอายุในครอบครัวข๎ามรุํนมี
รายได๎ต่ ากวําเส๎นความยากจน สํงผลกระทบตํอพัฒนาการและการศึกษาตํอของเด็ก ทั้งนี้ พบวําเด็กที่ได๎รับการดูแล
โดยปูุยําตายายที่สูงอายุมีผลการเรียนที่ด๎อยกวําเด็กที่อาศัยอยูํกับพํอแมํ นอกจากนี้ ยังพบวําครอบครัวอยูํคนเดียวมี
แนวโน๎มเพ่ิมขึ้น โดยในปี ๒๕๓๐ มีประมาณร๎อยละ ๖ เพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ ๑๔ ในปี ๒๕๕๖ และคาดวําในปี ๒๕๗๖ จะ
เพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ ๒๐ (ที่มา : Thailand.UNFPA.org) อีกท้ังโครงสร๎างประชากรไทยจะเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํสังคมสูงวัย
อยํางสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔ 

• โครงสร้างและองค์ประกอบของประชากรในแต่ละเจนเนอเรชั่น ในชํวงระยะเวลา ๒๐ ปีข๎างหน๎า ประชากร
ในประเทศไทยจะมีเจนเนอเรชั่นแตกตํางกัน และจะมีเจนเนอเรชั่นใหมํๆ เพ่ิมขึ้น โดยในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยมี
ประชากร ๕ รุํนเจนเนอเรชั่น  ได๎แกํ (๑) รุํนกํอนเบบี้บูมเมอร์ซึ่งเกิดกํอนปี พ.ศ. ๒๔๘๙  (๒) รุํนเบบี้บูมเมอร์ เกิด
ในชํวงปี พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๐๗ (๓) รุํนเจนเนอเรชั่นเอกซ์ เกิดในชํวงปี พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๒๔ (๔) รุํนเจนเนอเรชั่นวาย 
เกิดในชํวงปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๘ และ (๕) รุํนเจนเนอเรชั่นซีและอัลฟุา เกิดในชํวงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๘ โดยเจนเนอ
เรชั่นวายมีมากที่สุดร๎อยละ ๓๒ ของประชากรทั้งหมด รองลงมาได๎แกํ เจนเนอเรชั่นเอกซ์ร๎อยละ ๒๖ ของประชากร
ทั้งหมด และปี ๒๕๗๙ ประเทศไทยจะมีประชากรทั้งหมด ๖ รุํน ประกอบด๎วย ๕ รุํนที่มีชีวิตอยูํในปัจจุบัน และจะมีรุํน
หลังเจนเนอเรชั่นซีและอัลฟุาเพ่ิมเข๎ามาเป็นวัยเด็กตั้งแตํในปี ๒๕๖๙ โดยในชํวงระยะเวลา ๒๐ ปีข๎างหน๎า ประชากร
รุํนเจนเนอเรชั่นซีและอัลฟุา และรุํนเจนเนอเรชั่นหลังเจนอัลฟุา ซึ่งเป็นวัยเด็กและวัยแรงงานมีอัตราการเติบโต
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่ประชากรเจนเนอเรชั่นเอกซ์ เจนเนอเรชั่นวาย และเบบี้บูมเมอร์ จะมีสัดสํวนลดลงอยําง
ตํอเนื่องจากปี ๒๕๖๐ โดยประชากรเจนเนอเรชั่นวาย จะยังคงเป็นประชากรที่มีจ านวนและสัดสํวนมากที่สุด 
ประมาณร๎อยละ ๓๑ ของประชากรทั้งหมด รองลงมาได๎แกํ เจนเนอเรชั่นเอกซ์ ร๎อยละ ๒๓.๙๙ ของประชากรทั้งหมด และ
เจนเนอเรชั่นซีและอัลฟุามีร๎อยละ ๒๑.๘๕ ของประชากรทั้งหมด ซึ่งความหลากหลายของรุํนเจนเนอเรชั่นที่มีทัศนคติ 
พฤติกรรมที่แตกตํางกัน ท าให๎สังคมในอนาคตจะประกอบด๎วยคนที่มีความหลากหลายทางความคิดและการใช๎ชีวิต
มากขึ้น  

๒. เปูาหมาย 
๒.๑ เปูาหมายอนาคตประเทศไทย : ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได๎สูง (โดยมีเปูาหมายการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยร๎อยละ ๕) สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีงานและรายได๎ที่เพียงพอตํอการด ารงชีวิตในระดับดี มีการธ ารงรักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีความเป็นพลเมือง มีระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพและโปรํงใส  มี การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพอยํางยั่งยืน น าสูํการเป็นประเทศที่นําอยูํ  เป็นผู๎น าด๎าน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม และเป็นศูนย์กลางด๎านการทํองเที่ยว การคมนาคมขนสํง การค๎า การลงทุน การศึกษา ศาสนา 
และการดูแลสุขภาพ   

๒.๒ เปูาหมายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎วซึ่งเป็นเปูาหมายในอีก ๒๐ ปี ข๎างหน๎า 
โดยคนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 
๓  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ  เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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๒.๓ กรอบทิศทางและเปูาหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกชํวงวัย เพื่อให๎คนไทยในอนาคต มีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิต  โดยเน๎นให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ ควบคูํกับการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ใน
การด าเนินชีวิต รวมทั้งการสร๎างระบบนิเวศที่เอ้ือตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเปูาหมายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ๔ ด๎าน ได๎แกํ  

 ใจ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมส าหรับ “คนไทย” พ้ืนฐานทุกคนในวงกว๎างจนเป็น
เอกลักษณ์ของคนไทยรักษาความเป็นไทย เข๎าใจสังคมไทยและสังคมโลก ยอมรับความแตกตําง มีความเครํงครัดและ
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม  

  สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  มีนิสัยรักการ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองตลอดเวลา  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพ่ึงตนเองได๎ มีความรู๎สามารถหลากหลาย
ด๎าน (well-rounded) และความรู๎รอบตัวสูง 

 กาย มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านตั้งแตํอยูํในครรภ์ มีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รักการ
เลํนกีฬา ขจัดปัญหาเด็กปฐมวัยได๎รับสารอาหารไมํเพียงพอ และมีพัฒนาการไมํสมวัย  

 สภาพแวดล้อม ครอบครัวไทย จะต๎องมีความสามารถในการสั่งสอน ดูแลเยาวชนในครอบครัวได๎  ไมํ
ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบนิเวศที่สนับสนุนครอบครัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล๎อม  
ที่สนับสนุนการเรียนรู๎ สังคมท่ีมีความสุข 

๒.๔ เปูาหมายตัวชี้วัด 2 
 ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HDI) มีคําคะแนนมากกวํา ๐.๙๐ 
 Global Entrepreneurship Index อยูํในเปอร์เซนไทล์ที่ ๗๐ 

 SDG ๓ มีเปอร์เซนไทล์สูงกวํา ๙๐ 

 คะแนน PISA สูงกวํา ๕๐๐ คะแนน 

๓. ประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญและแนวทางการพัฒนา 
 การบรรลุเปูาหมายดังกลําวจ าเป็นต๎องมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยต๎องมุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคูํกับการปฏิรูปที่ส าคัญทั้งในสํวนของการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให๎คนมีความดีอยูํใน ‘วิถี’ การด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกรํวมในการสร๎าง
สังคมที่นําอยูํ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ 
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพ่ือ
พัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถก ากับการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับตนเองได๎อยํางตํอเนื่องแม๎จะออกจากระบบการศึกษาแล๎ว 
รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence) ของมนุษย์ที่หลากหลายและการพัฒนาและรักษา

                                                           
2
 ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนาเพ่ิมเติม ที่สะท๎อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และตัวชี้วัดคุณภาพขั้นต่ าของโรงเรียน 
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กลุํมผู๎มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแตํละประเภท  และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตส านึก
ทางสุขภาพ เพ่ือให๎คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได๎ด๎วยตนเอง พร๎อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร๎างครอบครัวที่เข๎มแข็งอบอํุนซึ่งเป็นการ
วางรากฐานการสํงตํอเด็กที่มีคุณภาพสูํการพัฒนาในชํวงอายุถัดไป โดยการสํงเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร๎าง
ครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุํนใหมํ การสํงเสริมบทบาทในการมีสํวนรํวมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข๎อมูลด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง/
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  ในการ
ใช๎กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างสุขภาวะของประชาชนอยํางครบวงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยมีประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ
และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๑ ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ : ในระยะ ๕ ปี  ๑๐ ปี ๑๕ ปี  และภายใน ๒๐ ปี 
 ๑) ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) “พลิกโฉมปูพื้นฐาน” 
  ๑.๑) คนไทย 

 คนไทยมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน และอัตลักษณ์ใหมํที่มีวินัย เคารพกฏหมาย เคารพสิทธิผู๎อ่ืน 
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มัธยัสถ์อดออม มีจิตสาธารณะ จิตส านึกความเป็นไทย มีความ
รับผิดชอบตํอเสรีภาพและมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ของตนเอง 

 เด็กและเยาวชนได๎รับการปูพ้ืนฐานหลักของทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีวินัย เคารพกฏหมาย 
เคารพสิทธิผู๎อ่ืน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม รักการเรียนรู๎ มีทักษะทาง
การเงิน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และ STEAM 

 คนไทยได๎รับการพัฒนาทักษะการท างานสูงขึ้นและได๎รับการปลูกฝังคํานิยมในเรื่องวินัยในการ
ท างานและการเงิน 

 ผู๎สูงอายุ ได๎รับการดูแลให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานท า มีรายได๎ เข๎าถึงระบบการประกันสุขภาพ 
มีสํวนรํวมทางสังคม   มีระบบสนับสนุนการดูแลในกรณีท่ีตกอยูํในระดับภาวะพ่ึงพาสูง 

 

  ๑.๒) ครอบครัวไทย 

 พํอแมํได๎รับการเตรียมความพร๎อมกํอนการตั้งครรภ์ และครอบครัวได๎รับการสนับสนุนการ
เลี้ยงดูบุตรอยํางมีคุณภาพ 

 ครอบครัวไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีบทบาทในการสร๎างคนที่ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย เคารพกฎหมายและสิทธิของผู๎อื่น และมีจิตส านึกความเป็นไทย 

  ๑.๓) สังคมไทย 

 มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่ดีเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคนให๎รู๎จักหน๎าที่และมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม  

 สังคมไทยเป็นสังคมทึ่น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ที่จะน าไปสูํ
สังคมท่ีเข๎มแข็ง 

  ๑.๔) สภาพแวดล้อมและกลไก 

 ปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉมเพ่ือรองรับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ (มีการสอนภาษาอังกฤษตั้งแตํ
ระดับอนุบาล  มีการปรับปรุงโครงสร๎างการศึกษาที่เน๎นสายอาชีพมากขึ้น) มีการเรียนการ
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สอนและการเรียนรู๎ที่ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ เกิดทักษะความเข๎าใจและใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะภาษาท่ี ๓ ทักษะและความรู๎ในการประกอบอาชีพใหมํ ๆ อยํางคลํองตัว  

 มีการปรับระบบการสร๎างคนและการสร๎างสรรค์งานวิจัยที่ตรงตํอความต๎องการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ 

 มีการพัฒนาต๎นแบบนวัตกรและผู๎ประกอบการยุคใหมํ 
 มีระบบบริการสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข๎าถึงได๎ และประชาชนเน๎นการ

ดูแลสุขภาพและการปูองกัน ชุมชนเกิดเป็นแหลํงบํมเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีของ
ประชาชน มีระบบฐานข๎อมูลกลางสุขภาพของประชาชนตลอดชํวงชีวิต 

 มีกิจกรรมการออกก าลังกาย การเลํนกีฬาและนันทนาการ เพ่ือเสริมสร๎างสุขภาวะที่ดีทั้ งกาย 
ใจ สติปัญญา และหลํอหลอมจิตวิญญาณการเป็นพลเมืองดี มีโครงสร๎างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ 
สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่ได๎มาตรฐาน 

 มีการบูรณาการระบบฐานข๎อมูลของหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

 ๒) ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) “ต่อยอดสิ่งใหม่” 

  ๒.๑) คนไทย 

 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ได๎รับการดูแลอยํางครบวงจร มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เด็ก
และเยาวชนตื่นรู๎ สามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งทักษะการเรียนรู๎
และนวัตกรรม ทักษะด๎านข๎อมูลขําวสาร เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ 
สามารถน าองค์ความรู๎ STEAM เชื่อมโยงกับการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างาน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ 

 คนไทยมีทักษะ มึความรู๎ มีทักษะอาชีพสูงขึ้นเพียงพอที่จะสร๎างงานและสร๎างรายได๎หลาย
ชํองทาง สามารถปรับตัวและเรียนรู๎สิ่งใหมํตามพลวัตของโครงสร๎างอาขีพและความต๎องการ
ของตลาดแรงงาน คนไทยมีความสามารถบริหารการเงินและวางแผนชีวิตเป็นอยํางดี 

 ผู๎สูงอายุ ได๎รับการดูแลให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามทักษะ ความสามารถ และระดับของภาวะ
พ่ึงพา มีงานท า มีหลักประกันที่มั่นคงในการด ารงชีวิตทั้งด๎านรายได๎ การประกันสุขภาพ และ
การดูแลกิจวัตรประจ าวันหากอยูํในภาวะพ่ึงพา 

  ๒.๒) ครอบครัวไทย 

 พํอแมํได๎รับการเสริมพลังในการเลี้ยงบุตรและการดูแลบุพการีอยํางมีคุณภาพจากภาคสํวน
ตําง ๆ ในสังคมให๎สอดคล๎องกับภาวการณ์ทางประชากรและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือ
สร๎างสมดุลระหวํางการท างานหารายได๎และการดูแลสมาชิกในครอบครัว 

  ๒.๓) สังคมไทย 

 สังคมไทยเป็นสังคมแบบมีสํวนรํวม มีคํานิยมตํอต๎านการคอรัปชั่น และยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒.๔) สภาพแวดล้อมและกลไก 

 ปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉมเพ่ือรองรับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อยํางตํอเนื่อง และเกิด
เครือขํายการพัฒนาและสํงเสริมการเรียนรู๎แบบพหุปัญญา พหุวัฒนธรรม และเชื่อมตํอความรู๎
กับภาคธุรกิจ ภาคสังคม 
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 มีนักวิจัยและผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ สามารถสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ในด๎านเศรษฐกิจและสังคมอยํางดี 

 มีการพัฒนานวัตกรและผู๎ประกอบการยุคใหมํอยํางเป็นระบบ และมีผู๎ประกอบการ Startup3 

ที่สามารถเติบโตทางธุรกิจ (Grow Up) จ านวนมาก และสํงผลตํอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 

 มีระบบบริการสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐานและประชากรทุกคนได๎รับการดูแลอยํางทั่วถึง มี
ชุมชนเป็นฐานในการสร๎างการมีสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน มี Health Literacy มีระบบการ
ดูแลสุขภาพทางไกลให๎มีความหลากหลายเข๎าถึงงําย 

 มีการเลํนกีฬาตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอยํางตํอเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต มี
ระบบพัฒนานักกีฬาและบุคลากรด๎านกีฬาและนันทนาการที่ได๎มาตรฐานเพ่ือตํอยอดศักยภาพ
ให๎สูงขึ้น และมีการวางรากฐานอุตสาหกรรมกีฬา 

 มีการใช๎ระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตลอดทุกชํวง
อายุสามารถน ามาใช๎บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

 ๓) ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) “ก้าวไกลเป็นเลิศ” 

  ๓.๑) คนไทย 

 เด็กและเยาวชน รักการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง มีทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ และทักษะด๎าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ดีเยื่ยม และมีความสามารถและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่
หลากหลาย สามารถน ามาปรับใช๎กับสภาพแวดล๎อมได๎เป็นอยํางดี 

 คนไทยมีสมรรถนะของการเป็นแรงงานทักษะสูง สามารถเรียนรู๎ในการพัฒนาและสร๎างสรรค์
งานใหมํๆได๎ดี มีความคิดริเริ่ม และสามารถเรียนรู๎เทคโนโลยีสมัยใหมํในศตวรรษที่ ๒๑ ได๎เป็น
อยํางดี  สามารถตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงาน และมีความมั่นคงทางด๎านการเงิน 

 ผู๎สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี มีงานท าอยํางมั่นคง สามารถสร๎างรายได๎และพ่ึงพา
ตนเองได๎เป็นอยํางดี และสามารถบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

  ๓.๒) ครอบครัวไทย 

 ครอบครัวไทยมีความเข๎มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียง 

  ๓.๓) สังคมไทย 

 สังคมไทยมีคนไทยที่มีวินัย คนไทยมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความมั่นคง มี
ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวิถีความเป็นไทย เป็นสังคมโปรํงใส การทุจริตคอรัปชั่นลดลง
อยํางมีนัยส าคัญ 

  ๓.๔) สภาพแวดล้อมและกลไก 

 มีระบบเทคโนโลยีการเรียนรู๎ยุคใหมํอยํางเต็มรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข๎าถึงองค์ความรู๎ ในการ
ยกระดับความรู๎ ทักษะอาชีพ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สอดคล๎องกับโลกยุคใหมํ 

 มีนักวิจัยและผลงานวิจัยและพัฒนา ที่กํอให๎เกิดนวัตกรรมใหมํๆ ที่เป็นของคนไทยหรือ
ประเทศไทย และสํงผลโดยตรงตํอขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

 มีธุรกิจใหมํที่มีใช๎เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูํตลาดตํางประเทศได๎ และประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง Startup ชั้นน าระดับนานาชาติ 

                                                           
3 Startup หมายถึง บริษัทที่ออกแบบมาเพื่อให๎สามารถเติบโตได๎อยํางรวดเร็ว โดยใช๎ทรัพยากรทางเทคโนโลยแีละกลไกการขับเคลื่อน
ทางธุรกิจที่ดึงมวลชนมาเป็นผู๎รํวมสร๎างการให๎บริการขนาดใหญํ 



๓-๘ 
 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 มีระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วประเทศ 

 มีระบบการสํงเสริมการกีฬาสูํความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ืออาชีพและมีเส๎นทางอาชีพที่มั่นคง 
และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยํางตํอเนื่อง 

 ๔) ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙) “ม่ันคง ย่ังยืน” 

  ๔.๑) คนไทย 

 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร๎อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด๎านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข๎าใจในการปฎิบัติตนปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อม  
มีความสามารถในการก ากับ ควบคุมตนเอง มีความมุํงมั่น มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ สังสรรค์
สิ่งที่ดี มีสุขพลานามัยที่ดี มีความสุข และมีทักษะการครองชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ อยําง
สมบูรณ์ 

 เด็กและเยาวชน มีนิสัยรักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองตลอดเวลา และความรู๎รอบตัวสูง  มี
สมรรถนะพ้ืนฐานในการท างาน ทักษะการเป็นนักคิด นวัตกร และผู๎ประกอบการ มี
คุณลักษณะของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ 

 คนไทยมีสมรรถนะของการเป็นแรงงานทักษะสูง (Sophisticated worker) นวัตกร 
(Innovator) นักคิด (Thinker) และผู๎ประกอบการ (Entreprenuer) และสร๎างสรรค์งานใหมํๆ 
ที่มีความหลากหลาย มีคุณลักษณะของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ 

 ผู๎สูงอายุมีความมั่นคงในชีวิต มีสุขภาพดี สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํสังคม ได๎รับการยอมรับเป็น
สถาบันสังคมผู๎สูงวัยที่มีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ มีสํวนรํวมท า
ประโยชน์ให๎กับสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพทั้งด๎านกาย ใจ จิตวิญญาน และสติปัญญา มี
คุณลักษณะของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ 

  ๔.๒) ครอบครัวไทย 

 พํอแมํมีความสามารถในการดูแลเลี้ยงดูบุตรและดูแลบุพการีอยํางมีคุณภาพ ให๎ความรัก 
ความอบอุํน และความม่ันคงให๎กับคนในครอบครัวได๎เป็นอยํางดี 

 ครอบครัวไทยมีความมั่นคง ครอบครัวอบอํุน มีความสุขบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิถีชีวิตของครอบครัวไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ 

  ๔.๓) สังคมไทย 

 สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

  ๔.๔) สภาพแวดล้อมและกลไก 

 มีระบบการเรียนรู๎ที่รองรับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สมบูรณ์ และระบบสร๎างสรรค์งานวิจัยที่
สอดคล๎องกับพลวัตทางประชากรและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน และมีสํวนสร๎างคน
ไทยให๎มีคุณลักษณะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 มีนักวิจัยและผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมใหมํๆ ที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประเทศและนานาชาติ และเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางด๎านนวัตกรรมใหมํเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมนานาชาติ 

 ธุรกิจมีความยั่งยืนและเติบโต สามารถสร๎างรายได๎หลักเข๎าสูํประเทศและยกระดับรายได๎ของ
ประเทศ 

 มีระบบบริการสาธารณสุขของคนในชาติเป็นไปตามมาตรฐานประเทศพัฒนาแล๎ว มีระบบการ
คลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน 



๓-๙ 
 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 ประเทศไทยมีความเป็นเลิศและมีชื่อเสียงด๎านกีฬา และอุตสาหกรรมกีฬาสามารถสร๎างมูลคํา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) มุํงเน๎นให๎สถาบันทางสังคม
รํวมปลูกฝังคํานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการรํวมระหวําง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” 
ในการหลํอหลอมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การด าเนินชีวิต ดังนี้ 

 ๑.๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  โดยสํงเสริมให๎ครอบครัวมีความ
อบอุํน ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
การจัดกิจกรรมที่ชํวยเสริมสร๎างคุณลักษณะดังกลําว รวมทั้งการพัฒนาพํอแมํให๎เป็นแบบอยํางที่ดีในการด าเนินชีวิต  

 ๑.๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยให๎สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข๎าไปในทุกสาระ
วิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให๎เอ้ือตํอการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

 ๑.๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผํหลักค าสอนที่ดีงามให๎แกํประชาชน 
โดยพัฒนา ผู๎เผยแผํศาสนาให๎ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอยํางตาม ค าสอนที่ถูกต๎องของแตํละศาสนา รวมทั้งมีการ
เผยแผํหลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่สอดคล๎องกับการด าเนินชีวิตที่เข๎าใจงําย และสามารถน าไปปฏิบัติได๎จริง 

 ๑.๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  โดยการพัฒนาผู๎น าชุมชนให๎เป็น
ต๎นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัด
ระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู๎ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม 

 ๑.๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  โดยกระตุ๎นให๎ภาคธุรกิจมีการ
บริหารจัดการอยํางมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร๎างความรู๎สึกรับผิดชอบตํอสังคมของคนทุกคนในบริษัททั้งพนักงานและ
ลูกค๎า ปรับเปลี่ยนทัศนคติการค านวณผลตอบแทนให๎ค านึงถึงต๎นทุนทางสังคม สํงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบแทน
สังคม รวมทั้งกระตุ๎นให๎เกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม เชํน วิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นต๎น 

 ๑.๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยสํงเสริม
ให๎สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออยํางเครํงครัด การจัดเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให๎แกํสื่อ
สร๎างสรรค์ ในชํวงเวลาที่มีผู๎ชมมากที่สุด รวมทั้งการสํงเสริมการใช๎สื่อออนไลน์และเครือขํายสังคมออนไลน์อยําง
สร๎างสรรค์ น าเสนอตัวอยํางของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมที่พึงประสงค ์

 ๑.๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  โดยสร๎างความ
ตระหนักให๎ประชาชนรู๎จักหน๎าที่ของตนเอง การตรงตํอเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณคําและความส าคัญ
ในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน๎นการพ่ึงพาตนเอง และมีความรับผิดชอบตํอสังคมและตํอผู๎อ่ืน และเป็น
พลเมืองที่ดี และสํงเสริมให๎มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือสํวนรวม สนับสนุน สํงเสริม เปูาหมายของประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุํงเน๎นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชํวงวัย ตั้งแตํชํวง
การตั้งครรภ์ วัยเรียน วัยรุํน/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผู๎สูงอายุ เพ่ือสร๎างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู๎ เป็นคนดี มีวินัย มีความรอบรู๎ทางการเงิน (Financial Literacy) มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการ
วางแผนทางการเงิน (Financial Planning) ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอยํางมี
คุณคํา ดังนี้ 

 ๒.๑) ช่วงการตั้งครรภ์ / แรกเกิด / ปฐมวัย เน๎นการเตรียมความพร๎อมให๎แกํพํอแมํกํอนการตั้งครรภ์ 
สํงเสริมอนามัยแมํและเด็กตั้งแตํเริ่มตั้งครรภ์ สํงเสริมการเกิดอยํางมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ การ
สํงเสริมการให๎สารอาหาร ที่จ าเป็นตํอสมองเด็ก และให๎มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการที่สมวัยใน
ทุกด๎าน 

 ๒.๒) ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น / นักศึกษา ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการ
เรียนรู๎ที่สอดรับกับทักษะในศตรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการ
แก๎ปัญหาที่ซับซ๎อน ความคิดสร๎างสรรค์ ความสามารถในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน ความยืดหยุํนทางความคิด รวมถึง
ทักษะด๎านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี และได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู๎เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการ
เงินที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและน าไปปฏิบัติได๎ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมตํอกับโลกการท างาน 
รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูํรํวมและท างานกับผู๎อ่ืนได๎
ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  

 ๒.๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยํางตํอเนื่องสอดคล๎องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคล และความต๎องการของตลาดแรงงาน มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณคําเพ่ือสร๎าง
ผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให๎
สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว  มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของ
พํอแมํตํอครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ และการอ านวยความสะดวกด๎านความรู๎ (Knowledge facility) 
เพ่ือพัฒนาความรู๎ แรงงานฝีมือ ความช านาญพิเศษและการเป็นผู๎ประกอบการใหมํ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการ
ท างาน 

 ๒.๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ สํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ สํงเสริมให๎มีการท างาน
หลังเกษียณ ผํานการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได๎ มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการ
สร๎างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การปูองกันโรคให๎แกํผู๎สูงอายุ พร๎อมกับจัดสภาพแวดล๎อมให๎เป็นมิตรกับผู๎สูงอายุ และ
หลักประกันทางสังคมที่สอดคล๎องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การมีสํวนรํวมของผุ๎สูงอายุในสังคม เชํน 
การเป็นอาสาสมัคร (Social Productivity) สํงเสริมสินค๎าและบริการส าหรับผู๎สูงอายุ (Silver Economy)  

๓)  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มุํงเน๎นผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎และมีใจใฝุเรียนรู๎ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู๎
ใหมํ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต ดังนี้  

 ๓.๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู๎ในทุกระดับชั้นอยํางเป็นระบบ ตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่มุํงเน๎นการใช๎
ฐานความรู๎และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิเชํน  Science (ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม) 
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Technology (ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี) Engineering (ความรู๎ทางวิศวกรรมศาสตร์และการ
คิดเพ่ือหาทางแก๎ปัญหา) Art (ความรู๎และทักษะทางศิลปะ) และ Mathematics (ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบ
คิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์) การพัฒนาระบบการเรียนรู๎ เชิงบูรณาการที่เน๎นการลงมือปฏิบัติ  มีการ
สะท๎อนความคิด/ทบทวนไตรํตรอง (Reflection) การสร๎างผู๎เรียนให๎สามารถก ากับการเรียนรู๎ของตนได๎ (Self-
directed learners) การหลํอหลอมทักษะการเรียนรู๎และความคิดสร๎างสรรค์ที่ผู๎เรียนสามารถน าองค์ความรู๎ไปใช๎ใน
การสร๎างรายได๎หลายชํองทาง รวมทั้งการเรียนรู๎ด๎านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

 ๓.๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค๎ช” หรือ 
“ผู๎อ านวยการการเรียนรู๎” ท าหน๎าที่กระตุ๎น แนะน าวิธีเรียนรู๎และวิธีจัดระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรมให๎
เด็กเรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของเด็ก รวมทั้งปรับระบบการผลิตและ
พัฒนาครูตั้งแตํการดึงดูด  คัดสรร  ผู๎มีความสามารถสูงให๎เข๎ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพครูอยําง
ตํอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส๎นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่ อการสอน และสร๎างเครือขํายพัฒนาครูให๎มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด๎านการสอนมาเป็นผู๎สร๎างครูรุํนใหมํอยํางเป็น
ระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาเด็กโดยตรง 

 ๓.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให๎มีมาตรฐานขั้น
ต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร๎างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์และให๎เอ้ือตํอการ
เข๎าถึงการศึกษาอยํางเสมอภาค ทั่วถึง และใช๎ทรัพยากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  การยกระดับสถาบันการศึกษาใน
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูํความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด๎านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์ที่ตัวผู๎เรีย น 
รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสูํการวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกวําการวัดระดับ
ความรู๎ ตลอดจนมีการวิจัยและใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างและจัดการความรู๎ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับบริบทพ้ืนที่  

 ๓.๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน๎นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบน
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุํนผํานการพัฒนากลไกตําง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การ
พัฒนาระบบการเรียนรู๎เกี่ยวกับทักษะการรู๎ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหนํวยกิต (Credit 
Bank) มาตรการจูงใจให๎คนเข๎าสูํการ Upskill/Reskill การให๎สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผํานการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง (Continuous Professional Development: CPD) ภายใต๎กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ นอกจากนี้ ต๎องพัฒนาระบบการเรียนรู๎ในชุมชนให๎เข๎าถึงความรู๎ได๎ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชนให๎เป็นพื้นที่เรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู๎และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได๎แกํ การอํานออก-เขียน
ได๎-คิดเลขเป็น (Basic Literacy) โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติที่อยาก
เรียนรู๎ การสร๎างนิสัยใฝุเรียนรู๎ และให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว  

 ๓.๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข๎าใจลุํมลึก (critical understanding) 
ในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ิมการรับรู๎ของคนไทยด๎านพหุ
วัฒนธรรม  การเห็นคุณคําและมีความอดกลั้น (tolerance) ตํอความแตกตํางทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต ผําน
ความสามารถในการใช๎ภาษาเพ่ือนบ๎าน  การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน (youth and student mobility) 
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การฝังตัวและการท างานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ๎าน (youth attachment and internment) ในภูมิภาคเอเซีย
อาคเนย์  

 ๓.๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน๎นการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู๎ องค์ความรู๎ การใช๎เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคําของครูไปพร๎อมกัน การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู๎ที่มีคุณภาพท่ีประชาชนสามารถเข๎าถึงทรัพยากรและใช๎ประโยชน์จากระบบการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองผําน
เทคโนโลยีการเรียนรู๎สมัยใหมํให๎เกิดประโยชน์สูงสูด 

 ๓.๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อดึงดูดเด็กและเยาวชนนานาชาติ  โดยเน๎นการเสริมสร๎างและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดํนเฉพาะสาขาสูํระดับนานาชาติ ในการ
ให๎บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคูํกับการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร๎างความแข็งแกรํงทางวิชาการ เป็น
ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 

๔) การตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence) ของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ 
ภาษา (verbal-linguistic) ตรรกะและคณิตศาสตร์ (logic and mathematical) ด๎านทัศนะและมิติ (visual and 
spatial) ดนตรี (musical-rhythmic and harmonic) กีฬาและการเคลื่อนไหวของรํางกาย (bodily kinesthetic)  การ
จัดการตนเอง (intrapersonal) มนุษยสัมพันธ์ (interpersonal) การพัฒนาและรักษากลุํมผู๎มีความสามารถพิเศษ 
(Talents) ของพหุปัญญาแตํละประเภท รวมถึงผู๎มีความสามารถอันโดดเดํนด๎านใดด๎านหนึ่งหรือหลายด๎าน การสร๎าง
สภาพแวดล๎อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร๎างเสริมศักยภาพผู๎มีความสามารถ
พิเศษให๎สามารถตํอยอดการประกอบอาชีพได๎อยํางมั่นคง ดังนี้  

 ๔.๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้ง
สื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  เพ่ือสร๎างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุลย์ มีทางเลือกในการใช๎ศักยภาพพหุปัญญา
ในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ อาทิ  นักกีฬา  นักดนตรี  ศิลปิน นัก
คิด นักเขียน รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและสํงเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริม
ประสบการณ์ (enrichment)  การมีสํวนรํวมของภาคเอกชน  ตลอดจนสร๎างมาตรการจูงใจ  เพ่ือพัฒนาผู๎มี
ความสามารถพิเศษผลักดันให๎ประเทศไทยมีบทบาทเดํนในประชาคมโลก ทั้งด๎านกีฬา  ภาษาและวรรณกรรม  
สุนทรียศิลป  ตลอดจนการวิจัย 

 ๔.๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน  (eco-systems) ที่
เหมาะสมส าหรับผู๎มีความสามารถพิเศษผํานกลไกตําง ๆ อาทิ การจัดให๎มีโครงสร๎างพ้ืนฐาน/เครื่องมือการท างานที่
เหมาะสม การสร๎างระบบเชื่อมโยงเครือขํายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยูํในปัจจุ บันในรูปแบบการรํวมมือ 
(consortium) การมีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุํมคนในหลายสาขาวิชา (Convergence)  เพ่ือรวม
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน๎าให๎สามารถตํอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร๎าง
ความรํวมมือและเชื่อมตํอกับสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ทั่วโลก เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎นักวิจัยความสามารถสูงของไทย 
รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ในการสร๎างเสริมศักยภาพผู๎มีความสามารถพิเศษให๎สามารถตํอยอดการประกอบอาชีพได๎อยําง
มั่นคง 

 ๔.๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให๎มาชํวยสร๎าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให๎กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศในชํวงระยะเวลาตําง ๆ รวมถึงผู๎มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด๎านตํางๆ ลูกหลาน
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ชาวตํางชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และ
ผู๎เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาตํางๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศ ควบคูํกับการรักษาและ
สํงเสริมผู๎มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนตํางชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยได๎แสดงศักยภาพและใช๎
ความสามารถในการท าประโยชน์และสร๎างชื่อเสียงให๎แกํประเทศ  

๕)  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม  
มุํงเน๎นการเสริมสร๎างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสูํการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได๎ด๎วยตนเอง 
พร๎อมทั้งสนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมี “ทักษะด๎านสุขภาวะ” ที่
เหมาะสม ดังนี้ 

 ๕.๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู๎และการสื่อสารด๎านสุขภาวะที่ถูกต๎อง
และเชื่อถือได๎ให๎แกํประชาชน พร๎อมทั้งเฝูาระวังและจัดการกับความรู๎ด๎านสุขภาวะที่ไมํถูกต๎อง จนเกิดเป็น “ทักษะ
ทางปัญญาและสังคม” ที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให๎มี ความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการด ารงชีวิต 

 ๕.๒) การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร๎างเสริมสุขภาวะในทุก
นโยบาย (Health in All Policies) ที่ให๎หนํวยงานทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการรับผิดชอบตํอสุขภาพของประชาชน 
เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย เชํน ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มลพิษทาง
สิ่งแวดล๎อม อาหารที่ให๎โทษตํอสุขภาพ อุบัติเหตุบนท๎องถนน และกลุํมโรคไมํติดตํอเรื้อรัง (Non-communicable 
diseases : NCDs) เป็นต๎น 

 ๕.๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยสํงเสริมให๎มีการจัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพท่ีเป็นมิตรตํอสุขภาพและเอ้ือตํอการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดท ามาตรการทางการเงิน
การคลังที่สนับสนุนสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชํวยในการเสริมการมี
สุขภาวะ รวมทั้งก าหนดให๎มีการประเมินผลกระทบ ด๎านสุขภาพโดยชุมชนและภาคประชาชนกํอนการด าเนินโครงการ
ที่อาจกระทบตํอระดับสุขภาวะ 

 ๕.๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหมํมาใช๎ในการสร๎างความเลิศทางด๎านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ที่
รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการให๎ค าปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรค
ลํวงหน๎า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให๎มีความหลากหลาย เข๎าถึงงําย เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่หํางไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข๎ากับอินเทอร์เน็ต ( Internet of Things) 
ทางด๎านสุขภาพ อาทิ การพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart devices) ในการวัดอัตราการเต๎นชีพจรหัวใจและสํงข๎อมูล
ให๎แพทย์ทราบทันที และจัดให๎มีระบบการเก็บข๎อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดชํวงชีวิตให๎มีประสิทธิภาพ โดยอยูํบน
พ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจํายเพ่ือให๎บริการด๎านสุขภาพ ตลอดจน
การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร๎างสุขภาวะที่ดีให๎กับประชาชนทุกชํวงวัยอยํางมีประสิทธิภาพ พอเพียง 
เป็นธรรม และยั่งยืน 

 ๕.๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่  โดยให๎ชุมชนเป็นแหลํงบํม
เพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผํานการจัดการความรู๎ด๎านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให๎มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การสร๎างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหวํางกัน  โดยรัฐจะท าหน๎าที่เป็นผู๎อ านวยความสะดวกที่ส าคัญใน
การอ านวยความสะดวกให๎ชุมชนสามารถสร๎างการมีสุขภาวะดีของตนเองได๎ เชํน ให๎ความรู๎ สนับสนุนทรัพยากรที่
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จ าเป็นในการจัดการสุขภาวะแกํประชาชนในพ้ืนที่ เป็นต๎น เพ่ือให๎ชุมชนเป็นพ้ืนที่ส าคัญในการจัดการสุขภาวะของแตํ
ละพ้ืนที่  

๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(eco-systems) มุํงเน๎นการสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย การสํงเสริมบทบาทในการมีสํวนรํวมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห๎องเรียน และการ
พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 

 ๖.๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เน๎นการสร๎างความรู๎ในการวางแผนชีวิตและการ
สร๎างครอบครัว ความรอบรู๎ด๎านการเงินและการวางแผนการเงิน การพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนา
ครอบครัว ดังนี้ 

  ๖.๑.๑) การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการ
เรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย  โดยเริ่มจากการสร๎างบุตรที่มี
คุณภาพ มุํงเน๎นการสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องให๎กับกลุํมคนกํอนก๎าวมาเป็นพํอแมํ ตั้งแตํการพัฒนาการเข๎าถึงบริการ
สุขภาพ การสํงเสริมวางแผนครอบครัว การตรวจเช็คความพร๎อมในการสร๎างครอบครัว การสํงเสริมอนามัยการเจริญ
พันธุ์ในกลุํมแมํ เพ่ือสํงเสริมการเกิดที่มีคุณภาพในกลุํมประชากรวัยเจริญพันธุ์ทุกกลุํมให๎มีประชากรที่มีคุณภาพ  

  ๖.๑.๒) การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสํงเสริมความรู๎ในการ
วางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับคํานิยมของคนรุํนใหมํ มุํงเน๎นการให๎ความรู๎ผู๎ที่จะมาเป็นพํอแมํ/ผู๎ ปกครองในเรื่อง
โภชนาการ วิธีการเลี้ยงดู วิธีการสื่อสาร และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม บนฐานความรู๎ทางวิชาการตั้งแตํชํวงตั้งครรภ์
และถึงชํวงอายุตําง ๆ ของการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงขยายผลไปสูํการพัฒนากลไกในลักษณะของโรงเรียนพํอแมํในวง
กว๎าง เพ่ือมีสํวนชํวยในการสร๎างพัฒนาการวางพ้ืนฐานความคิด ทักษะอารมณ์ ทักษะสังคม ทักษะทางการเงิน และ
พัฒนาความเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม มีความรับผิดชอบ และ
พ่ึงพาตนเอง จัดให๎มีสถานที่ บุคลากร และทรัพยากรที่จ าเป็นในการให๎ค าปรึกษาในการเสริมพลังสาย ใยภายใน
ครอบครัวและสํงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองท๎องถิ่นทุกแหํง โดยให๎ทุกภาคสํวนในสังคมเข๎ามา
มีสํวนรํวม เชํน ชมรมผู๎สูงอายุ ชุมชน ผู๎ประกอบการที่ไมํแสวงหาก าไร เครือขํายจิตอาสา เป็นต๎น 

  ๖.๑.๓) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน๎นการ
สํงเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การสํงเสริมนโยบายการสร๎างความ
สมดุลระหวํางชีวิตและการท างานทั้งมาตรการสํงเสริมให๎พํอแมํที่มีบุตรกํอนวัยเรียนและต๎องท างานในสถาน
ประกอบการมีเวลาในการเลี้ยงดูบุตร มาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ภาคเอกชนจัดสวัสดิการเกื้อกูลและเสริมพลัง
ลูกจ๎างได๎มีเวลาในการดูแลบุตรกํอนวัยเรียนและ/หรือพํอแมํที่อยูํในภาวะพ่ึงพา มีมาตรการทางการเงินสนับสนุนผู๎
ประกอบที่ลงทุนทางสังคม เพ่ือผู๎ประกอบการที่จัดบริการเชิงสังคมในการสนับสนุนครอบครัว  การสํงเสริมสนับสนุน
ภาคเอกชน/สถานประกอบการจัดบริการที่สํงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดู
บุตรและการดูแลผู๎สูงอายุ เชํน สถานดูแลเด็กปฐมวัย สถานดูแลผู๎สูงอายุรูปแบบตํางๆ เป็นต๎น  การสนับสนุนบทบาท
ของชุมชน/องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการเข๎ามาเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัว โดยเฉพาะกลุํมครอบครัว
เปราะบาง อาทิ การมีระบบพ่ีเลี้ยงชุมชน มาตรการสนับสนุนการบริบาลและพัฒนาเด็ก รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย 
ก าหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัว ควบคูํกับการปฏิรูปสื่อ
ให๎มีบทบาทในเชิงสร๎างสรรค์ในการให๎ความรู๎ตํอการพัฒนาครอบครัว 



๓-๑๕ 
 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 ๖.๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างบรรทัดฐานที่ดีในสังคม การสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะของประชากรให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร๎างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาและพัฒนาสังคม  รวมทั้งสนับสนุน
ด๎านวิชาการและสร๎างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 

 ๖.๓) การปลูกฝงัและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน๎นให๎พํอแมํมีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให๎ลูกเพ่ิมพูน
ทักษะการเรียนรู๎ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวน เปิดพ้ืนที่แหํงการเรียนรู๎ และจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแกํครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดให๎มี พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให๎
เป็นศูนย์รวมแหํงการถํายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู๎รํวมกัน อาทิ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ ห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์ เพ่ือสํงเสริมการใช๎เวลาอยํางสร๎างสรรค์และมีคุณภาพ 

 ๖.๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข๎อมูลด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการเชื่อมโยงข๎อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชํวงชีวิต (ตั้งแตํเกิดจนตาย) เพ่ือเสริมและ
สร๎างศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแตํละกระทรวงให๎มีความเข๎มแข็ง และ
ตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสูํการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  เพ่ือ
พัฒนาคนไทยอยํางมีทิศทางและสอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข๎อมูลที่สนับสนุนการผลิต
ก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงตํอความต๎องการของตลาดงานในอนาคต และใช๎ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตํอ 
ธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู๎สูงอายุที่มีความรู๎ ประสบการณ์ และทักษะ เพ่ือถํายทอดความรู๎ ประสบการณ์ และ
ทักษะ ให๎เกิดประโยชน์ตํอประเทศชาติ  

๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  โดยมุํง
สํงเสริมการใช๎กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างสุขภาวะของประชาชนอยํางครบวงจรและมี
คุณภาพมาตรฐาน การสร๎างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช๎กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ 
สร๎างความสามัคคีของคนในชาติ หลํอหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํความ
เป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร๎างชื่อเสียงและเกี ยรติภูมิของประเทศชาติ  รวมถึงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในการสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ  

 ๗.๑) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยสํงเสริมให๎เด็ก 
เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุํมพิเศษ และผู๎ด๎อยโอกาส มีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ ยวกับการออกก าลังกาย 
การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น และการเลํนกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นตํอทักษะในการด ารงชีวิต (วํายน้ า ยิมนาสติก 
มวยไทย) รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และ
ปฏิบัติอยํางตํอเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร๎างความสัมพันธ์อันดี หลํอหลอมจิตวิญญาณและการเป็น
พลเมืองดี  

 ๗.๒) การส่งเสริมให้มวลชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน๎นการ
จัดกิจกรรมกีฬา สร๎างโอกาสและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในกิจกรรมกีฬาอยํางตํอเนื่อง การปลูกฝังให๎มีคุณธรรมของ
ความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย และรู๎จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน ด๎านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล๎องกับความต๎องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุํม  ทุกเพศ ทุกวัย 



๓-๑๖ 
 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 ๗.๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ โดยมุํงการสร๎างและพัฒนา
นักกีฬาของชาติ การเฟูนหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร๎างพ้ืนที่และโอกาสในการแขํงขันแสดงศักยภาพ ด๎านกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การสํงเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร๎างแรงบันดาลใจในการตํอยอด
ความส าเร็จจากความเป็นเลิศสูํการประกอบอาชีพและมีเส๎นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคูํกับสํงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรมด๎านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู๎ และพัฒนาระบบฐานข๎อมูล เพ่ือ
น ามาใช๎สํงเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์  

 ๗.๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา (Sport Industry) และธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬาและนันทนาการอย่างครบวงจร  โดยการพัฒนาให๎เป็นศูนย์กลางของการลงทุนและฐานผลิต
ด๎านอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของภูมิภาคเอเชีย (Sport Hub)  การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงกีฬาและ
นันทนาการ การสนับสนุนและสํงเสริมผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา รวมทั้งมี
มาตรการสํงเสริมและสนับสนุนผู๎ประกอบการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาที่สอดคล๎องกับศักยภาพและ
ประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรมการกีฬา 

 ๗.๕) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  โดยมุํงสร๎างและพัฒนาบุคลากรด๎านการกีฬา
และนันทนาทั้งครูหรือผู๎สอนกีฬา ผู๎ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู๎บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา อยํางเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน สามารถถํายทอดความรู๎ให๎เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุํมพิเศษ และผู๎ด๎อยโอกาส ได๎
อยํางถูกต๎อง ตลอดจนสามารถตํอยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐาน
ของประเทศ 
 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มุํงตอบโจทย์การสร๎างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แสดงให๎เห็นวําในหลายทศวรรษที่ผํานมา แม๎ประเทศไทยจะประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศให๎ก๎าวออกจากภาวะความยากจน แตํการกระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งยังคงมีการ
กระจุกตัวอยูํมาก ซึ่งมีผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางการเมือง การกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให๎การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได๎รับประโยชน์อยํางทั่วถึงและเป็น
ธรรม จึงเป็นโจทย์ส าคัญอยํางยิ่ง 

 ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ส าคัญของประเทศอยูํในภาคการเกษตรและชนบท อันเกิดจากการที่คนจนไมํสามารถ
เข๎าถึงทรัพยากรที่ดินและความรู๎ ไมํสามารถจัดการที่ดินให๎เกิดผลตอบแทนที่คุ๎มคํา และจัดการความเสี่ยงที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติและตลาดได๎ เกษตรกรสํวนใหญํขาดวิธีคิดและทักษะในการประกอบการเชิงธุรกิจ ท าให๎เสียเปรียบเมื่อ
เข๎าสูํวงจรการท าธุรกิจการเกษตร เกิดภาวะหนี้สิน จึงเกิดปรากฏการณ์การอพยพแรงงานเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญํไมํกี่เมือง ท าให๎แรงงานต๎องทิ้งครอบครัวไปหางานท าใน
เมือง ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างของครอบครัว การก าหนดให๎ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็น
กลุํมเปูาหมายของการปรับโครงสร๎างและพฤติกรรม จะเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการพลิกฟ้ืนโครงสร๎างทางสังคม
ควบคูํไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 บทเรียนจากนานาประเทศชี้วํา การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให๎เจริญรุดหน๎าอยํางรวดเร็ว ไมํ
อาจเกิดขึ้นได๎ด๎วยการรวมศูนย์อ านาจการสั่งการและรวมศูนย์กลางความเจริญที่เมืองหลวงเพี ยงแหํงเดียว แตํ
จ าเป็นต๎องสํงเสริมให๎เกิดเมืองหลักให๎มากขึ้นและมีการกระจายตัวในทุกภูมิภาค เพ่ือเป็นกลจักรส าคัญของการสร๎าง
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร แรงงาน ความรู๎และความริเริ่มสร๎างสรรค์ของคนในพ้ืนที่ การกระจายศูนย์กลางความ
เจริญเพิ่มข้ึนนี้จะมีผลโดยตรงตํอการสร๎างงานในพ้ืนที่เพ่ือให๎แรงงานไมํต๎องไปหางานท าไกลครอบครัว กลไกที่เกิดขึ้น
เหลํานี้จะสํงผลให๎ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมมีพลังขับเคลื่อน และชํวยลดความเสี่ยงตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศด๎วย  

 นอกจากนี้ แนวโน๎มที่ชัดเจนในระดับนานาชาติยังชี้วํา การท างานของภาครัฐเพียงฝุายเดียวไมํอาจน าไปสูํการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ได๎ โดยเฉพาะในกรณีประเทศไทย ซึ่งกลไกของระบบราชการที่ยังรวมศูนย์และขาดความ
คลํองตัวในการตอบสนองความต๎องการและการแก๎ปัญหาของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  การดึงเอาพลังของ
ภาคสํวนตํางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท๎องถิ่น จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการขับเคลื่อน โดยเปิด
โอกาสให๎เกิดกระบวนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิดรํวมท าเพ่ือสํวนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสูํกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่น และการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง 

 ในขณะเดียวกัน แนวโน๎มด๎านประชากรในอนาคตได๎มีประเด็นที่ท๎าทายยิ่งตํอคุณภาพชีวิตของประชากรและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน คือ ภายใน ๕ ปีข๎างหน๎าประเทศไทยจะเข๎าสูํสังคมสูงวัยอยํางสมบูรณ์ คือร๎อยละ ๒๐ ของประชากรไทย
จะเป็นผู๎สูงอายุ และคาดวําใน ๒๐ ปีข๎างหน๎า ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุถึงร๎อยละ ๓๐ ของประชากรทั้งหมด 
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ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดสํวนที่ลดลงเป็นล าดับ ซึ่งหมายถึงก าลังแรงงานที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจะลดลงมาก ความสามารถในการดูแลเกื้อหนุนทั้งเด็กและผู๎สูงอายุก็จะลดลงด๎วย นอกจากการเปลี่ยนผํานทาง
ประชากรแล๎ว ประเทศไทยยังอยูํในชํวงของการเปลี่ยนผํานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสํงผลทั้งด๎านการเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของคน ขณะเดียวกันการน าเทคโนโลยีที่
พัฒนาอยํางรวดเร็วเข๎ามาทดแทนการใช๎แรงงานคนโดยขาดการวางแผนอยํางเป็นระบบจะสํงผลตํอลักษณะของการจ๎าง
งาน หากขาดการเตรียมความพร๎อมรับมือกับสถานการณ์แนวโน๎มดังกลําว ประชากรวัยแรงงานอาจต๎องเผชิญกับ
ภาวะการวํางงานฉับพลันอันเกิดจากเทคโนโลยีที่เข๎ามาทดแทนแรงงาน และมีกลุํมผู๎สูงอายุที่จะกลายเป็นคนจนใหมํ
เนื่องจากไมํได๎เตรียมการออมไว๎กํอนเกษียณอายุ และไมํสามารถมีรายได๎หลังเกษียณ ยุทธศาสตร์ที่จะรับมือกับปัญหานี้
คือ การเพิ่มทักษะและผลิตภาพของแรงงาน และการสร๎างหลักประกันความมั่นคงตลอดชํวงชีวิต ด๎วยแนวคิด “ระบบ
สวัสดิการที่ดีที่สุด คือ การเตรียมความพร๎อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แกํครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานที่สุด ขณะที่รัฐต๎อง
ให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและทั่วถึง” 

 จากแนวคิดทั้งหมดดังกลําวข๎างต๎น จึงได๎ก าหนดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ดังนี้ 

 "สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์ และเพิ่ม
ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ" 

 ทั้งนี้ เปูาหมายส าคัญคือ  

๑. ความแตกตํางของรายได๎ระหวํางประชากรร๎อยละ ๑๐ ที่รวยที่สุดตํอประชากรร๎อยละ ๑๐ ที่จนที่สุดไมํเกิน  
๑๕ เทํา (ปัจจุบัน ๒๒ เทํา) (ประเทศไทยมีคําสัมประสิทธิ์การกระจายรายได๎ (Gini) ไมํเกิน ๐.๓๖)  

๒. ในระดับจังหวัด ดัชนีความก๎าวหน๎าของคน (Human Achievement Index) ทุกจังหวัดไมํต่ ากวํา ๐.๖๐ (ดัชนี 
HAI ประกอบด๎วยตัวชี้วัด ๘ ด๎าน ได๎แกํ ด๎านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได๎ ที่อยูํอาศั ยและ
สภาพแวดล๎อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีสํวนรํวม) 

๓. พัฒนาจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมไมํน๎อยกวํา ๑๕ จังหวัด 
๔. สัดสํวนแรงงานที่ได๎รับสวัสดิการตํอก าลังแรงงานทั้งหมด (รวมแรงงานในระบบและนอกระบบ) ไมํน๎อยกวํา

ร๎อยละ ๘๐ 
๕. ยกระดับการประกอบการในภาคการเกษตร โดยท าให๎ทุกต าบลมีผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม

ด๎านการเกษตรอยํางน๎อยต าบลละ ๕ กลุํม 
๖. สัดสํวนสตรีในทางการเมืองไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๕ และสัดสํวนสตรีในต าแหนํงบริหารในหนํวยงานและใน

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๓๐ 
๗. ครัวเรือนที่มีท่ีอยูํอาศัยที่มั่นคง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๙๐  
๘. ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ไมํต่ ากวํา ร๎อยละ ๗๐ (ดัชนียํอยประกอบด๎วยตัวชี้วัดด๎านการเตรียมตัวกํอน

ถึงวัยสูงอายุ การมีหลักประกันยามชราภาพของประชากรกํอนวัยสูงอายุ ทัศนคติตํอผู๎สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพ 
การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะการเงิน ที่อยูํอาศัยและสภาพแวดล๎อม ระบบประกัน
สุขภาพ การอยูํอาศัยรํวมกับครอบครัว การจัดสรรงบประมาณและการดูแลผู๎สูงอายุโดยองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

๙. ชุมชนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็งและมีความสามารถในการพ่ึงตนเองและจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน 



๔-๓ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นที่ ๑  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (Closing the Gap) 

๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือพัฒนาการเกษตรให๎เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ฐาน
ทรัพยากร และบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท๎องถิ่น โดยเน๎นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการมี
กลไกเฉพาะในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให๎เกษตรกรเข๎าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย 
ความรู๎ ทั้งทางด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู๎ประกอบการตลอดหํวงโซํ
คุณคํา และเพ่ิมชํองทางการตลาด ก าหนดนโยบายและกติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกรและให๎สํวนแบํง
ตลาดระหวํางธุรกิจขนาดใหญํและเกษตรกรรายยํอยอยูํในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมถึงสํงเสริมการผลิตแปร
รูปและการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับเกษตรกรสูํการเป็น
ผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในภาคการเกษตร 

๑.๒ กระจายการถือครองทรัพย์สิน โดยการปฏิรูประบบภาษีและก าหนดมาตรการเพ่ือสร๎างความเสมอภาคและ
กระจายทรัพยากร ที่ส าคัญได๎แกํ การจัดเก็บภาษีการถือครองทรัพย์สินในลักษณะภาษีความมั่งคั่ง โดยเฉพาะ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างในอัตราก๎าวหน๎าตามมูลคําของที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง โดยเน๎นการเก็บจากผู๎ที่
ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างจ านวนมากและมีมูลคําสูง รวมถึงการเก็บภาษีมรดก เพ่ือลดการสํงตํอ
ความมั่งคั่งของคนรวยในระดับบนและชํองวํางความเหลื่อมล้ า การจัดเก็บภาษีก าไรจากการเพ่ิมคําของ
ทรัพย์สิน การขยายฐานภาษีโดยให๎ทุกคนโดยเฉพาะกลุํมคนรายได๎ปานกลางขึ้นไปเข๎าสูํระบบภาษี และการ
ปรับการลดหยํอนภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาที่เอ้ือประโยชน์ตํอผู๎มีรายได๎สูง การจัดเก็บคําธรรมเนียมหรือ
มาตรการอื่นแทนภาษีจากการท าธุรกรรมออนไลน์เพื่อลดการเลี่ยงภาษี รวมทั้งการก าหนดมาตรการกระจาย
การถือครองที่ดินและการใช๎ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยเข๎าถึงการใช๎ประโยชน์ที่ดินได๎สะดวกและเป็น
ธรรม 

๑.๓ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้งสร๎างสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและ
ทางสังคมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตและการมีสํวนรํวมเป็นพลังในสังคมส าหรับผู๎พิการและผู๎สูงวัย โดยการ
เชื่อมโยงระบบข๎อมูลสวัสดิการรายบุคคล และการพัฒนาระบบการให๎บริการสวัสดิการที่เป็นความรํวมมือ
ระหวํางรัฐบาล องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค์กรประชาสังคม เพ่ือให๎สามารถ
พัฒนาระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพและควบคุมคําใช๎จํายไมํให๎เป็นภาระทางการคลัง
จนเกินไป ตลอดจนสํงเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุํม 

๑.๔ เพิ่มผลิตภาพของแรงงานไทย ให๎เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร๎างสรรค์ มีความปลอดภัย
ในการท างาน โดยสํงเสริมการปรับทัศนคติของนายจ๎างให๎มองลูกจ๎างเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเพ่ิมมูลคําและ
คุณคําให๎กับธุรกิจได๎ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและความสามารถด๎านเทคโนโลยี ตลอดจนออก
กฎหมายเพ่ือให๎สถานประกอบการจัดโครงสร๎างคําจ๎างตามความสามารถและประสบการณ์ สํงเสริมการ
รวมตัวเป็นกลุํมของแรงงานเพ่ือปกปูองสิทธิและลดความเสียเปรียบ รวมถึงการจัดตั้งธนาคารแรงงาน
เพ่ือให๎เข๎าถึงแหลํงทุนดอกเบี้ยต่ าที่เอ้ือตํอกลุํมแรงงาน และการก าหนดให๎มีคณะกรรมการนโยบายแรงงาน
แหํงชาติเพ่ือดูแลแรงงานไทยตามมาตรฐานสากล 



๔-๔ 
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๑.๕ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  โดยการจัดให๎มี
มาตรการพิเศษเพ่ือให๎ความคุ๎มครองทางสังคมและสวัสดิการอยํางเฉพาะเจาะจงกลุํมเปูาหมายผู๎มีรายได๎น๎อย 
ยากจน และผู๎ที่ถูกเลือกปฏิบัติซ้ าซ๎อน โดยมีเปูาหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไมํให๎สํงตํอจากรุํนพํอแมํ
ไปสูํรุํนลูกหลาน และชํวยเหลือกลุํมคนที่เดือดร๎อนที่สุด อาทิ การให๎เงินสงเคราะห์บุตรหลานของคนจน การ
ดูแลนักเรียนยากจนในพ้ืนที่หํางไกลให๎ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การปูองกันการค๎ามนุษย์ การปูองกัน
ความรุนแรงด๎วยเหตุแหํงเพศสภาวะ รวมถึงความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ในวัยรุํน การปูองกันยา
เสพติดและสิ่งมอมเมาที่ใกล๎ตัวเด็กกลุํมเปูาหมาย การเพ่ิมโอกาสการมีงานท าของกลุํมเปูาหมายเฉพาะ เป็น
ต๎น 

๑.๖ สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและ
กระบวนการยุติธรรม โดยในด๎านบริการสาธารณสุข เน๎นการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให๎ครอบคลุม
ผู๎มีรายได๎น๎อยทั้งหมด ให๎ได๎รับบริการที่ไมํมีความเหลื่อมล้ าในด๎านคุณภาพ รวมทั้ง ระบบคุ๎มครองการ
รักษาพยาบาลตํอการเจ็บปุวยที่สร๎างภาระทางการเงินโดยไมํคาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู๎มีรายได๎
น๎อย สนับสนุนสํงเสริมให๎สังคมเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมสุขภาพรวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให๎
มีคุณภาพและมีสัดสํวนแพทย์ตํอประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่ ในด๎านกระบวนการยุติธรรม เน๎น
การสร๎างหลักประกันในการเข๎าถึงความยุติธรรมอยํางเทําเทียมกัน การพัฒนากองทุนเพ่ือการประกันตัวของ
ผู๎มีรายได๎น๎อยในการตํอสู๎คดี และสิทธิของผู๎เสียหายและผู๎ถูกกลําวหาในการได๎รับความชํวยเหลือจากรัฐ การ
ลดเวลาและขั้นตอนในการพิจารณาคดีให๎สิ้นสุด การบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด เป็นธรรมและเสมอ
ภาค รวมถึงการเพิ่มสัดสํวนเจ๎าหน๎าที่และผู๎ตัดสินคดีในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นสตรี และการมีมาตรการ
ที่ละเอียดอํอนส าหรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและการจัดการคดีเกี่ยวกับกลุํมที่มีความเปราะบางหรือถูก
เลือกปฏิบัติซ้ าซ๎อน 

ประเด็นที่ ๒  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม (Multiple Growth Poles) 
๒.๑ ก าหนดจังหวัดหลักที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม โดยค านึงถึงสัดสํวนจ านวน

ประชากรของจังหวัดบริวาร (รวมประชากรในจังหวัดหลักและจังหวัดที่อยูํในกลุํมจังหวัดเดียวกันประมาณ 
๔-๕ ล๎านคนตํอกลุํมจังหวัด) เพ่ือให๎สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรได๎อยํางทั่วถึงและมี
คุณภาพ จัดท าผังเมืองและผังภาคเพ่ือการจัดระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค แหลํงงาน แหลํงน้ า แหลํง
พลังงาน และการใช๎ที่ดิน ให๎สามารถพ่ึงตนเองได๎ภายในกลุํมจังหวัด 

๒.๒ ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ โดยเน๎นการพัฒนาภาคบริการ ซึ่ง
สามารถกระจายรายได๎ให๎เกิดความเป็นธรรมได๎มากท่ีสุด  โดยให๎ความส าคัญกับการสร๎าง “คุณคํา” และ 
“มูลคํา” ทางเศรษฐกิจ จากฐานทรัพยากรของแตํละพ้ืนที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรมและทุน
ทางสังคม การสร๎างการมีสํวนรํวมของคนในพื้นที่และผู๎ประกอบการในการสืบค๎น น ามาปรับใช๎และยกระดับ
การใช๎ทรัพยากรนั้นอยํางยั่งยืน 

๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให๎สามารถตอบสนองตํอสังคม
สูงวัยและแนวโน๎มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและผังเมือง
ระดับพ้ืนที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการเมืองให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย และเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเมืองด๎วยการมีสํวนรํวมและการลงทุนของ
ภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งสํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎รับผิดชอบหลัก
ในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ าระหวํางกลุํม
ประชากรที่อาศัยในเขตเมือง 



๔-๕ 
 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒.๔ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือเอ้ือให๎มีกลไกการบริหารงานในระดับภาค/
กลุํมจังหวัด รับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาค/กลุํมจังหวัด ที่เชื่อมโยงและอยูํภายใต๎ความเป็นรัฐเดี่ยว 
โดยการจัดความสัมพันธ์ระหวํางราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น รวมถึงการจัดระบบ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับกลุํมจังหวัดและระดับภาค โดยเพ่ิมความเป็น
อิสระทางการคลังของท๎องถิ่น และการเปิดพื้นที่และโอกาสการมีสํวนรํวมอยํางกว๎างขวางของภาคสํวนตํางๆ 
ได๎แกํ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ  

๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้และนวัตกรรม โดยการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลมิติตํางๆ 
ของพ้ืนที่ การเปิดเผยข๎อมูลส าคัญที่จะเอ้ือให๎ประชาชนและภาคสํวนตํางๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผน 
การตัดสินใจและการตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐและฝุายการเมืองได๎ การจัดตั้งกองทุนวิจัยเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการสร๎างองค์ความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
พ้ืนที่ รวมถึงการสนับสนุนการจัดการความรู๎และการน าความรู๎ไปใช๎เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ตลอดจนการเพ่ิม
บทบาทของมหาวิทยาลัย เพ่ือรํวมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท๎องถิ่น 

ประเด็นที่ ๓  การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Energy and Synergy Mobilization) 
๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของ

ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุํนใหมํ คนวัยท างาน และผู๎สูงอายุ 
ให๎มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพ่ือสํวนรวม ตั้งแตํระดับชุมชน ท๎องถิ่น จนถึงระดับชาติ การสร๎างผู๎น าการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร๎างกลไกการท างานรํวมกันของภาคสํวนตํางๆ ตลอดจนสนับสนุนระบบ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม การด าเนินงานของภาคประชาสังคม รวมถึงการสร๎างชุมชนเสมือนบนเครือขํายสื่อ ให๎
เป็นเครือขํายเรียนรู๎รํวมกันทางสังคมที่รํวมท าสิ่งที่สร๎างสรรค์ และการยกยํองให๎คุณคํากับการท าประโยชน์
รํวมกันเพื่อสํวนรวม 

๓.๒  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่มีการระดมทุนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของภาคสํวนตํางๆ ที่มีจิตอาสามาท างานรํวมกับ
ภาครัฐในการสร๎างสรรค์ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบการใช๎งบประมาณของภาครัฐ
เพ่ือเอ้ือให๎สามารถสนับสนุนความริเริ่มที่สร๎างสรรค์ของภาคสํวนตํางๆ ที่ไมํใชํข๎าราชการหรือพนักงานของรัฐ 
ตลอดจนสํงเสริมการตรวจสอบที่ยืดหยุํนและค านึงถึงผลลัพธ์เป็นหลัก  

๓.๓  เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย โดยสํงเสริมการเตรียมความพร๎อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
และสภาพแวดล๎อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแตํกํอนเกษียณอายุ พัฒนาระบบ
และกลไกเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของก าลังแรงงานโดยเฉพาะในกลุํมอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ให๎สามารถ
ปรับเปลี่ยนอาชีพให๎เหมาะสมในยามสูงอายุ อาทิ การปรับตัวสูํการท าการเกษตรแบบพอเพียงหรือการเป็น
ผู๎ประกอบการอิสระที่มีงานและรายได๎เพียงพอแกํการด ารงชีพ อันจะเป็นการยืดชํวงเวลาและเพ่ิมโอกาสใน
การท างานในยามสูงอายุเพือ่สร๎างหลักประกันทางรายได๎ให๎แกํตนเองได๎นานขึ้น โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุน
ทั้งด๎านทุน เทคโนโลยี การจัดหาที่ดิน และการบริหารจัดการ รวมถึงสร๎างแรงจูงใจให๎ภาคเอกชนหรือสถาน
ประกอบการรํวมลงทุนในการเตรียมความพร๎อมของแรงงานกํอนวัยเกษียณ การจ๎างงานผู๎สูงอายุให๎
เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส าหรับการสํงเสริมและฟ้ืนฟูศักยภาพผู๎สูงอายุ สํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุมีกิจกรรมท าตํอเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว๎ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยสํงเสริมและสร๎างแรงจูงใจ
ให๎ทุกภาคสํวนมี สํงเสริมการถํายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และรํวมสร๎างสังคมที่ไมํทอดทิ้งกัน เพ่ือ
เพ่ิมคุณคําของผู๎สูงอายุ  
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๓.๔  ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และบทบาทเพศ ให๎ทุกเพศมีสํวนรํวมรับผิดชอบครอบครัวและรํวมกันพัฒนาสังคม พัฒนาระบบสวัสดิการ
ทางสังคมในสถานประกอบการเพ่ือให๎ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได๎อยํางสมดุลกับการท างาน 
เพ่ือสํงเสริมการสร๎างประชากรรุํนใหมํบนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสของสตรีในการ
ท างานเชิงเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู๎ความสามารถและภาวะผู๎น าของสตรีเพ่ือให๎
สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับท๎องถิ่นได๎อยําง
เหมาะสมและกว๎างขวาง   

๓.๕  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน ภายใต๎บริบทของสังคมที่มีความ
หลากหลายมากข้ึนทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไมํเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ สร๎าง
ความภาคภูมิใจในรากเหง๎าของคนในท๎องถิ่น สร๎างความเข๎าใจและจุดรํวมบนความแตกตํางอยํางสร๎างสรรค์
ภายใต๎ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติไทย และสํงเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการชํวยยกระดับ
คุณคําที่หลากหลายเหลํานั้นให๎เป็นมูลคําทางเศรษฐกิจที่สร๎างสรรค์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได๎ รวมถึง
เชื่อมโยงการสานสร๎างความรํวมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ๎านบนรากฐานมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีรํวมกันกับประเทศไทย 

ประเด็นที่ ๔  การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง (Community and Local Authority Empowerment) 

๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นโครงสร๎างทางสังคมที่ยํอยที่สุดให๎มีขีดความสามารถใน
การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช๎ข๎อมูลความรู๎ และการยกระดับการ
เรียนรู๎ของครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเกษตรซึ่งเป็นกลุํมที่มีหนี้สินและยากจนกวําภาคการผลิตอ่ืน 
เพ่ือปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพความเป็นอยูํของ
สมาชิกในครอบครัว เพ่ิมทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการที่ดินและระบบการผลิตด๎านอาชีพ 
เพ่ิมความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาผู๎น าการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ชมุชนและท๎องถิ่น อันเป็นการสร๎างการเรียนรู๎จากภายในเพื่อสร๎างคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและพ่ึงตนเองได๎ 
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๒  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยให๎ชุมชนได๎บริหารจัดการและมี
สํวนรํวมในกิจการที่สํงผลกระทบตํอชุมชนโดยตรง  การสนับสนุนการจัดท าแผนแมํบทชุมชนที่สะท๎อน
ปัญหาความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน โดยมีข๎อมูลครัวเรือนเพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผน และเชื่อมโยง
แผนชุมชนกับแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับการก าหนดการจัดสรรงบประมาณให๎สอดคล๎องกัน ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเข๎มแข็งของชุมชน เพ่ือให๎สามารถติดตามความก๎าวหน๎าในการ
ยกระดับความเข๎มแข็งของชุมชนได๎อยํางตํอเนื่อง 

๔.๓  ปรับดุลอ านาจระหว่างประชาชนกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสร้างประชาธิปไตยระดับฐานราก 
โดยสนับสนุนให๎ประชาชนสามารถรวมกลุํมและมีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันเพ่ือปรึกษาหารือกิจการที่เป็น
ประเด็นสาธารณะ สามารถก าหนดเปูาหมายการพัฒนาบนฐานการมีข๎อมูลและการใช๎เหตุผล และสร๎าง
ข๎อตกลงรํวมกันที่สามารถผูกพันและตรวจสอบการท างานของนักการเมืองและเจ๎าหน๎าที่รัฐ และลดความ
ขัดแย๎งได๎ อันจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร๎างประชาธิปไตยที่ระดับฐานราก และสร๎างความสมานฉันท์ 
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๔.๔  เสริมสร้างขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารงานและจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยค านึงถึงความจ าเป็น
และความต๎องการของคนทุกกลุํม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะในท๎องถิ่น เน๎นการสรรหาผู๎บริหารโดยค านึงถึง
ความสามารถและธรรมาภิบาล การพัฒนาความสามารถในด๎านการบริหารงานคลัง การถํายโอนภารกิจที่
ควรด าเนินการโดยองค์กรปกครองท๎องถิ่นโดยมีหนํวยงานสํวนกลางหรือสํวนภูมิภาคเป็นพ่ีเลี้ยงสนับสนุน
ด๎านวิชาการและเทคโนโลยี การปรับปรุงระบบการตรวจสอบที่เน๎นให๎ประชาชนในพ้ืนที่สามารถตรวจสอบ
ผลงานได๎โดยตรง ตลอดจนการปรับโครงสร๎างกลไกในระดับนโยบายด๎านการปกครองท๎องถิ่นให๎เอ้ือตํอการ
ก ากับติดตามประเมินผล และสํงเสริมสนับสนุนให๎องค์กรปกครองท๎องถิ่นเป็นก าลังหลักในการดูแล
ประชาชนในพื้นท่ี 

๔.๕  สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  โดยการสร๎างการเรียนรู๎ของชุมชนให๎สามารถก๎าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเรํงกระบวนการเรียนรู๎ของชุมชนในการก๎าวเข๎าสูํสังคมในยุค
ดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการและการจัดการความเสี่ยงด๎านตํางๆ ในบริบทของการแขํงขัน
อยํางยั่งยืน รวมถึง การเพ่ิมความสามารถและทักษะในการใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์เพ่ือ
แก๎ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง และสร๎างหลักประกันให๎คนทุกกลุํม
ได๎รับโอกาสและเข๎าถึงการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไมํจ ากัดวัยหรือเพศสภาวะ  

  



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑. บทน า 
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎น๎อมน าศาสตร์ของ

พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกัน” มาเป็นหลักใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคูํกับการน าเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ทั้ง ๑๗ เปูาหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก
มิติ ทั้งมิติด๎านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให๎ ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

จากหลักการดังกลําวข๎างต๎น ท าให๎การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ถูกด าเนินการบนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรํวมกัน ( Inclusive Growth) ไมํวําจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง ๓ ด๎าน ไมํให๎มากหรือน๎อยจนเกินไป 
อันจะน าไปสูํความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง สอดคล๎องกับแนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่ง
เป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติด๎านนี้ 

ภายใต๎บริบทของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมของยุทธศาสตร์นี้ จะให๎ความส าคัญกับ
การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่มุํงสํงเสริมให๎เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอยํ างสมดุลและยั่งยืน 
ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยค านึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให๎เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ผํานแนวทางและมาตรการตําง ๆ ที่มุํงเน๎นให๎เกิดผล
ลัพธ์ตํอความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๓ ประการที่ส าคัญคือ ประการแรก การอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศเพ่ือความยั่งยืน ให๎คนในรุํนตํอไปได๎ใช๎ประโยชน์ได๎อยํางยั่งยืนมีสมดุล 
ประการที่สอง การฟ้ืนฟูและพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศบนเส๎นทางสีเขียว และประการที่สาม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและ
การใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม ให๎ไมํเกินขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศ ลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้ ยังให๎ความส าคัญกับการ
ปรับกระบวนทัศน์เพ่ือสร๎างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ให๎เรียนรู๎การอยูํรํวมกันกับระบบนิเวศอยํางเป็นมิตร 
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติด๎านนี้ จะให๎ความส าคัญกับการน าไปสูํการเติบโตอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในทุกมิติ เพ่ือให๎
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ บนแนวคิดประเทศไทยมีการเติบโตอยํางสมดุลและยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมแบํงออกเป็น ๖ ด๎าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุํงเน๎นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให๎เติบโตและมี
ความเป็นธรรม บนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี  ด๎วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
น าไปสูํการยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม
และลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได ๎ โดยมีเปูาหมายสูํสังคมท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแตํมีผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมต่ าลง ผํานแนวทางและมาตรการตํางๆ เชํน การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวและปุาไม๎ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ปุาและความหลากหลายทางชีวภาพ  สํงเสริมให๎สิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวมของชาติ 

๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  มุํงเน๎นการให๎ความส าคัญกับการสร๎างการ
เติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคูํไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด 
ภายใต๎อ านาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศที่ พึงมี พึงได๎  เพ่ือความเป็นธรรมทางสังคม  (ลด 
ความเหลื่อมล้ า) โดยมุํงเน๎นการถํายทอดองค์ความรู๎เรื่องทะเลที่ถูกต๎องและเพียงพอ เพ่ิมมูลคําของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพ่ิมสัดสํวนกิจกรรมทางทะเล
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎น ๔ ด๎านหลัก 

๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุํงเน๎นลดการปลํอยก๏าซเรือน
กระจก และสร๎างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร๎างขีดความสามารถของประชาชน 
ในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พร๎อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร๎างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 

๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมืองที่เติบโตอยําง
ตํอเนื่อง และมีข๎อก าหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยเน๎นการพัฒนา “เมืองน่าอยู ่ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให๎ความส าคัญ
กับการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ  พัฒนาพื้นที่ต๎นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอยํางยั่งยืน  ลดการ
ปลดปลํอยมลพิษและผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม อุทยานธรณีวิทยา แหลํงโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่นอยํางยั่งยืน 
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๕) พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุํงเน๎นพัฒนาระบบจัดการน้ า
ทั้งระบบ เพ่ือให๎เกิดความม่ันคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช๎น้ าทุกภาคสํวน ดูแลภัยพิบัติจากน้ าทั้งระบบ 
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอยํางเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เน๎นสํงเสริมการใช๎พลังงานสะอาดที่ค านึงถึงการพัฒนา
อยํางเหมาะสม ให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและการใช๎พลังงานหมุนเวียนในพ้ืนที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนา
ความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ให๎เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิต
ที่มีผลิตภาพการผลิตสูง 

๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  มุํงสํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด๎านสิ่งแวดล๎อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการยุติธรรมด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือแก๎ไขปัญหาและลดความขัดแย๎ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับ
กระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  

ทั้งนี้ ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติด๎านนี้ จะต๎องมีการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานโดยใช๎พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง โดย
ให๎ทุกฝุายที่เก่ียวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม เพ่ือเห็นชอบรํวมกันในการก าหนดกลยุทธ์  แนวทาง แผนงานและกิจกรรมตํางๆ การติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ เพ่ือการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์อยํางตํอเนื่อง โดยจะมีการก าหนดถึงข๎อมูล ตัวชี้วัดตํางๆ 
ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารในเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับไปด าเนินการ ลดความซ้ าซ๎อน และให๎
การลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมทั้งด๎านข๎อมูลตํางๆ มีความค๎ุมคําและมีประสิทธิภาพ 

๒. เปูาหมาย 

เปูาหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 
๒.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

๑) เพ่ิมมูลคําของเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันเป็นร๎อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ  

๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด โดยเฉพาะสัตว์ปุาและพันธุ์พืชที่
ใกล๎สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหลํงที่อยูํอาศัย
ตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ตํางถิ่นที่มีผลกระทบตํอระบบนิเวศ 

๓) ฟ้ืนฟูแมํน้ าล าคลองให๎ครอบคลุมแมํน้ าล าคลองทั่วประเทศ 
๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ให๎ปกคลุมพ้ืนที่ร๎อยละ ๕๕ ของพ้ืนที่ประเทศ

(ได๎แกํ ปุาธรรมชาติร๎อยละ ๓๕ พ้ืนที่สวนปุาใช๎ประโยชน์ร๎อยละ ๑๕ และพ้ืนที่พักผํอนหยํอนใจ 
ร๎อยละ ๕) 

๕) สํงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) ร๎อยละ 
๓๐ ของการผลิตและการบริโภคท้ังประเทศ 

๒.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
๑) เพ่ิมมูลคําของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล เป็น ๖.๑๖ ล๎านล๎านบาท 
๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร๎างใหมํทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  



๕-๔ 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๓) ลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยลดพ้ืนที่กัดเซาะที่มีอัตราการกัดเซาะมากกวํา ๓ เมตรตํอปี 
ให๎เหลือไมํเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ทั่วประเทศ  

๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดสํวนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎น ๔ ด๎านหลัก 

๒.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
๑) ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกอยํางน๎อย ร๎อยละ ๒๐ จากกรณีปกต ิ
๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข๎องกับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลง ร๎อยละ ๕๐ จากกรณีปกต ิ
๓) มีการลงทุนที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน

ทุกโครงการ 

๒.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศ เพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่

อนุรักษ์ ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยํางเป็นเอกภาพ 
๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง

ภูมินิเวศอยํางยั่งยืน อยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่จากฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓) จัดการมลพิษ ขยะ น้ าเสีย และผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากลและคํา

มาตรฐานสากล ร๎อยละ ๑๐๐ ในพ้ืนที่เปูาหมาย 
๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ (Nature Based Solution) และฐาน
วัฒนธรรม (Culture Based Solution) อยํางยั่งยืน อยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่จากฐานปี พ.ศ. 
๒๕๕๙  

๕) จัดให๎มีองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุํมอาสาสมัคร ด๎วยกลไกการมีสํวนรํวมของทุก 
ภาคสํวนอยํางยั่งยืนในท๎องถิ่น โดยการสนับสนุนของรัฐในทุกมิติอยํางเป็นรูปธรรม 

๒.๕ พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๑) พัฒนาการจัดการน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด๎านน้ าของประเทศ (มีน้ าสะอาดใช๎อยํางพอเพียง 

ในทุกภาคสํวน ลดความเสียหายและสร๎างความปลอดภัย (Resilience) จากอุทกภัยให๎อยูํในระดับ
มาตรฐานสากล โดยบรรลุดัชนีความมั่นคงน้ าของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) ที่ระดับ ๘๐ คะแนน 

๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ (ใช๎น้ าอยํางประหยัด รู๎คุณคํา และสร๎างมูลคําเพ่ิมจากการใช๎น้ า) ให๎
ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มเป็น ๑๐ เทําจากคําเฉลี่ยปัจจุบัน 

๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ โดยบริหารจัดการพลังงานและเพ่ิมผลิตภาพการใช๎พลังงาน เพ่ิม
สัดสํวนการใช๎พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟูาและความร๎อน เป็นร๎อยละ ๔๐  

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน โดยลดความเข๎มข๎นของการใช๎พลังงาน (Energy Intensity) ลงร๎อยละ 
๔๐ จากคําความเข๎มข๎นของการใช๎พลังงาน ที่คาดไว๎ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

๕) พัฒนาความมั่นคงด๎านการเกษตรของประเทศ โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพ่ิม
ผลิตภาพการเกษตร  

 



๕-๕ 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
๑) สํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด๎านสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต 
๓) จัดโครงสร๎างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรํวม (Nexus) ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อมที่ส าคัญ 
๔) พัฒนา และด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ (Paradigm Shift 

for Thailand New Directives) 
 

เปูาหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผลที่คาดหวัง 
การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและ

สร๎างขึ้นใหมํ 
การใช๎ประโยชน์
อยํางย่ังยืน 

ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
๑.๑ เพิ่มมูลคําของเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเป็นร๎อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ    
๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด โดยเฉพาะสัตว์ปุาและพันธุ์พืช

ที่ใกล๎สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหลํงที่อยํู
อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ตํางถิ่นที่มีผลกระทบตํอระบบนิเวศ 

   

๑.๓ ฟื้นฟูแมํน้ าล าคลองให๎ครอบคลุมแมํน้ าล าคลองทั่วประเทศ    
๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (ได๎แกํ ปุาธรรมชาติร๎อยละ ๓๕ พื้นที่สวนปุาใช๎

ประโยชน์ร๎อยละ ๑๕ และพื้นที่พักผํอนหยํอนใจร๎อยละ ๕) ให๎ปกคลุมพื้นที่ร๎อยละ ๕๕ ของพื้นที่
ประเทศ 

   

๑.๕ สํงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน (Sustainable Consumption and Production) ร๎อยละ 
๓๐ ของการผลิตและการบริโภคทั้งประเทศ 

   

ประเด็นที่ ๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
๒.๑ เพิ่มมูลคําของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล เป็น ๖.๑๖ ล๎านล๎านบาท    
๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร๎างใหมํทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ    
๒.๓ ลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยลดพื้นที่กัดเซาะที่มีอัตราการกัดเซาะมากกวํา ๓ เมตรตํอ

ปี ให๎เหลือไมํเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ทั่วประเทศ 
   

๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดสํวนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎น ๔ ด๎านหลัก    
ประเด็นที่ ๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
๓.๑ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกอยํางน๎อย ร๎อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ    
๓.๒ มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข๎องกับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลง ร๎อยละ ๕๐ จากกรณีปกติ 
   

๓.๓ มีการลงทุนที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ของภาครัฐและ
ภาคเอกชนทุกโครงการ 

   

ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
๔.๑ จัดท าแผนผังภูมินิเวศ เพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม รวมถึง

พื้นที่อนุรักษ์ ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยํางเป็นเอกภาพ 
   

๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศอยํางย่ังยืน อยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ ของพื้นที่จากฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

๔.๓ จัดการมลพิษ ขยะ น้ าเสีย และผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากลและคํา
มาตรฐานสากล 

   

๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ (Nature Based Solution) และฐานวัฒนธรรม (Culture Based Solution) อยําง
ย่ังยืน อยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ ของพื้นที่จากฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

๔.๕ จัดให๎มีองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุํมอาสาสมัคร ด๎วยกลไกการมีสํวนรํวมของทุกภาค
สํวนอยํางย่ังยืนในท๎องถิ่น โดยการสนับสนุนของรัฐในทุกมิติอยํางเป็นรูปธรรม 

   

ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด๎านน้ าของประเทศ (มีน้ าสะอาดใช๎อยํางพอเพียง ในทุก

ภาคสํวน และลดความเสียหายจากอุทกภัย) ให๎อยํูในระดับมาตรฐานสากล โดยบรรลุดัชนีความมั่นคงน้ า
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ที่ระดับ ๘๐ คะแนน 

   



๕-๖ 
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เปูาหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผลที่คาดหวัง 
การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและ

สร๎างขึ้นใหมํ 
การใช๎ประโยชน์
อยํางย่ังยืน 

๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ (ใช๎น้ าอยํางประหยัด รู๎คุณคํา และสร๎างมูลคําเพิ่มจากการใช๎น้ า) ให๎
ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มเป็น ๑๐ เทําจากคําเฉลี่ยปัจจุบัน 

   

๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ โดยบริหารจัดการพลังงานและเพิ่มผลิตภาพการใช๎พลังงาน เพิ่ม
สัดสํวนการใช๎พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟูาและความร๎อน เป็นร๎อยละ ๔๐ 

   

๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน โดยลดความเข๎มข๎นของการใช๎พลังงาน (Energy Intensity) ลงร๎อยละ ๔๐ 
จากคําความเข๎มข๎นของการใช๎พลังงาน ที่คาดไว๎ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

   

๕.๕ พัฒนาความมั่นคงด๎านการเกษตรของประเทศ โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่ม
ผลิตภาพการเกษตร 

   

ประเด็นที่ ๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
๖.๑ สํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด๎านสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย    
๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต 
   

๖.๓ จัดโครงสร๎างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรํวม (Nexus) ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมที่ส าคัญ 

   

๖.๔ พัฒนา และด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ (Paradigm Shift 
for Thailand New Directives) 

   

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

๑.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเป็นร้อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 
๑.๑.๑ สํงเสริมและสร๎างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมํ (Emerging Bio-based Economy) 
๑.๑.๒ สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด โดยเฉพาะสัตว์ปุาและพันธุ์พืชที่
ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
๑.๒.๑ อนุรักษ์พ้ืนที่ปุาไม๎ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งชนิดพันธุ์สัตว์ปุาและพันธุ์พืช

เฉพาะถิ่น สัตว์ปุาและพันธุ์พืชหายากและใกล๎สูญพันธุ์ ให๎เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคูํกับการลดภัยคุกคาม 
๑.๒.๒ สร๎างระบบฐานข๎อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให๎ความส าคัญกับพันธุกรรมท๎องถิ่นที่มี

คุณคําตํอระบบนิเวศและ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรวบรวมเชื้อ
พันธุ์และองค์ความรู๎ส าหรับใช๎ประโยชน์ในอนาคต และคงความหลากหลายทางพันธุกรรม 

๑.๒.๓ สํงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ สร๎างกลไกการใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 
และพัฒนาระบบการแบํงปันผลประโยชน์จากการใช๎ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพัฒนา
และบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข๎องเพ่ือปูองกันการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑.๒.๔ ศึกษา ส ารวจ และวิจัยด๎านความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่มีความส าคัญ ทั้งใน
และนอกพ้ืนที่คุ๎มครองรวมถึงพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพ้ืนที่วิกฤต เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบฐานข๎อมูลให๎ได๎มาตรฐาน สะดวกตํอการเข๎าถึงและน าไปใช๎ประโยชน์ 

๑.๒.๕ สํงเสริมพัฒนาและการใช๎แนวคิดผู๎ได๎รับผลประโยชน์เป็นผู๎จําย (Beneficiaries Pay Principle: 
BPP) โดยเฉพาะอยํางยิ่งแนวคิดการเก็บคําบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES)  
ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 



๕-๗ 
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๑.๒.๖ สํงเสริมการเกษตรที่ชํวยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและลดความขัดแย๎งการใช๎
พ้ืนที่ระหวํางคนและสัตว์ปุา 
๑.๓ ฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองให้ครอบคลุมแม่น้ าล าคลองท่ัวประเทศ 

๑.๓.๑ ฟ้ืนฟูแมํน้ าล าคลองและปรับเขื่อนปูองกันตลิ่งและฝายชะลอน้ า  (๑) วางแผนการอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูแหลํงน้ าบนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลนิเวศและตระหนักวําฐานทรัพยากรเป็นทรัพย์สินรํวมกันของสังคม 
ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ริมแมํน้ า คู คลอง ที่จะอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎ชัดเจน ให๎มีการขุดลอก
แมํน้ า คู คลองที่ตื้นเขินให๎กลับมาใช๎ประโยชน์ในด๎านของการคมนาคมขนสํง  (๒) สํงเสริมกลไกการมีสํวนรํวมใน
การบริหารการจัดการ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแมํน้ า คู คลอง ทั้งหนํวยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรเอกชน
และประชาชน ในทุกระดับ  ควบคุมการใช๎ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมตํางๆ ไมํให๎เกิดความเสียหาย และ
ผลกระทบตํอระบบนิเวศทางธรรมชาติ สภาพแวดล๎อมของแมํน้ า คู คลอง และสังคมของชุมชนโดยรวม  (๓) ให๎
มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระบบเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให๎ถูกต๎องตามหลัก
สุขาภิบาล จัดตั้งเครือขํายองค์กรชุมชนเพ่ือชํวยเฝูาระวังคุณภาพน้ าในแมํน้ า คู คลอง ของชุมชนในพ้ืนที่  
(๔) สนับสนุนให๎มีโครงขํายการสัญจรทางน้ าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ไมํกํอให๎เกิดมลพิษ
และผลกระทบตํอการด ารงชีวิตของชุมชนริมน้ า สํงเสริมให๎มีการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือศึกษาหาความรู๎ และ
สนับสนุนให๎มีการอนุรักษ์กิจกรรมทางด๎านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประ เพณีของ ชุมชนให๎มีความยั่งยืน  
(๕) สํงเสริม สนับสนุนให๎ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู๎ความเข๎าใจ ความตระหนักตํอคุณคําและ
ความส าคัญของแมํน้ า คู คลอง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด๎านสิ่งแวดล๎อมศึกษาให๎ครอบคลุมเรื่อง  
การอนุรักษ์และสภาพแวดล๎อมแมํน้ า คู คลอง 

๑.๓.๒ ก าจัดผักตบชวาแบบเบ็ดเสร็จทั้งระบบ (๑) เรํงรัดการแก๎ไขปัญหาการจัดการผักตบชวาอยํางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไมํสํงผลกระทบตํอระบบนิเวศ (๒) สร๎างมาตรการในการก าจัดผักตบชวาส าหรับผู๎ที่
อาศัยอยูํริมน้ า ให๎ตระหนักถึงปัญหาของผักตบชวาและมีจิตส านึกที่ดี (๓) สํงเสริมและให๎ความรู๎ในการน า
ผักตบชวามาใช๎ประโยชน์ให๎มากที่สุด เพ่ือลดต๎นทุนด๎านการผลิตของเกษตรกรและสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน  
(๔) บูรณาการความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการก าจัดผักตบชวา โดยใช๎กลไกการท างานจากทุก
ภาคสํวนในการด าเนินการรูปแบบประชารัฐ (๕) ตรวจติดตามการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลํงน้ าอยําง
สม่ าเสมอ สร๎างมาตรการและพัฒนาวิธีการในการแก๎ไขปัญหาผักตบชวาอยํางตํอเนื่อง (๖) สร๎างมาตรการในการก าจัด
ผักตบชวาส าหรับผู๎ที่อาศัยอยูํริมน้ า ให๎ตระหนักถึงปัญหาของผักตบชวาและมีจิตส านึกที่ดี (๗) สํงเสริมและให๎
ความรู๎ในการน าผักตบชวามาใช๎ประโยชน์ให๎มากที่สุด เพ่ือลดต๎นทุนด๎านการผลิตของเกษตรกรและสร๎างรายได๎
ให๎กับชุมชน (๘) บูรณาการความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการก าจัดผักตบชวา โดยใช๎กลไก 
การท างานจากทุกภาคสํวนในการด าเนินการรูปแบบประชารัฐ (๙) ตรวจติดตามการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหลํงน้ าอยํางสม่ าเสมอ สร๎างมาตรการและพัฒนาวิธีการในการแก๎ไขปัญหาผักตบชวาอยํางตํอเนื่อง 
๑.๔ เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ (ได้แก่ ปุา

ธรรมชาติร้อยละ ๓๕ พื้นที่สวนปุาใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๕ และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจร้อยละ ๕) 
๑.๔.๑ หยุดยั้งการบุกรุกท าลายและยึดคืนพ้ืนที่ปุาที่ถูกบุกรุก โดยประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการพ้ืนที่เสี่ยงตํอการถูกบุกรุก พร๎อมทั้งให๎มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการทุกหนํวยงานใน
การเฝูาระวังและปูองกันการบุกรุกปุา 

๑.๔.๒ สํงเสริมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศปุาธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย พ้ืนที่ปุา
เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน รวมถึงการสํงเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน  

๑.๔.๓ สํงเสริมการใช๎ประโยชน์พื้นที่ต๎นน้ าที่เหมาะสมและไมํเกิดผลกระทบ  โดยก าหนดสิทธิชุมชนเข๎า
ที่เข๎าไปใช๎ประโยชน์จากปุานั้น  จะต๎องค านึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจ ากัด และศักยภาพ  



๕-๘ 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ในการฟ้ืนตัว เพ่ือให๎ชุมชนมีความรู๎สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ และมีการปลูกปุาเพ่ิมขึ้น ตาม
หลักการผู๎ได๎รับประโยชน์จากปุาเป็นผู๎ดูแลปุา 

๑.๔.๔ สํงเสริมปลูกปุาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปุาปลูกแบบครบวงจร สร๎างกลไกหรือระบบตัด
ฟันระยะยาวที่ถูกต๎องตามกฎหมาย ส าหรับพ้ืนที่ที่อยูํนอกเขตพ้ืนที่ปุาไม๎และพ้ืนที่ของเอกชน โดยให๎สามารถ
น ามาใช๎ประโยชน์ควบคูํกับการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสามารถระบุแหลํงก าเนิดของไม๎ และปูองกัน  
การลักลอบน าไม๎ออกจากปุา สวมเป็นไม๎ถูกกฎหมาย 

๑.๔.๕ สร๎างและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพ่ือการพักผํอนหยํอนใจและการเรียนรู๎ทางธรรมชาติ ในเขตชุมชน
เมืองและชนบท เพ่ือให๎ประชาชนได๎ประโยชน์และรู๎สึกใกล๎ชิดธรรมชาติเพ่ือให๎เกิดความรู๎สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์
และได๎รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.๔.๖ แก๎ไขปัญหาชุมชนที่ท ากินในเขตปุา โดยเน๎นการใช๎ประโยชน์ที่ไมํเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
ในรูปแบบคนอยูํกับปุาอยํางยั่งยืน 

๑.๔.๗ จัดท าแผนที่แนวเขตพ้ืนที่สีเขียว ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดท าฐานข๎อมูลพ้ืนที่สีเขียว 
รายจังหวัด  

๑.๔.๘ สํงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปุาชุมชนแบบมีสํวนรํวม  
๑.๔.๙ สร๎างเครือขํายภาคประชาชนทุกระดับอายุให๎มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 

๑.๕ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) ร้อยละ 
๓๐ ของการผลิตและการบริโภคทั้งประเทศ 
๑.๕.๑ การผลิตและบริโภคสีเขียวอยํางยั่งยืน โดย (๑) สํงเสริมให๎เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการผลิต บริโภค รวมทั้งวิธีคิดและวิถีชีวิต ของบุคคลและองค์กรเพ่ือให๎มีการใช๎ทรัพยากรอยําง
ประหยัดคุ๎มคํา และมีประสิทธิภาพมากที่สุด (๒) สร๎างการมีจิตส านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบตํอ
สิ่งแวดล๎อมและพฤติกรรมการบริโภคอยํางพอเพียงและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎นการให๎ความรู๎ในทุกภาค
สํวนเพื่อให๎เกิดความตระหนัก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคํานิยมในกระบวนการผลิตและบริโภคสินค๎าและ
บริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๓) ใช๎กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู๎ผลิตและบริโภค 
(๔) สร๎างระบบและกลไกการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต  และ (๕) ใช๎
มาตรการการตรวจสอบย๎อนกลับถึงแหลํงที่มาของวัตถุดิบ 

๑.๕.๒ สํงเสริมให๎มีการลดขยะเป็นศูนย์ และจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน เชํน  เปลี่ยนขยะเป็น
พลังงาน 

๑.๕.๓ ลดการปลํอยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ให๎มีจ านวนโรงงานที่ปลํอยมลพิษตามคํา
มาตรฐาน ร๎อยละ ๑๐๐  โดย (๑) จัดการการปลํอยมลพิษจากภาคการผลิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคูํกับ 
การใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่ า โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๒) มีระบบ
จัดการของเสียจากแหลํงก าเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมีการจัดการมลพิษได๎เป็นไปตามมาตรฐาน  
(๓) มีการบังคับใช๎กฎหมายกับผู๎ประกอบการอยํางเครํงครัด 

๑.๕.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพ่ือใช๎ในการผลิตอยํางยั่งยืน  
(๑) วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก (๒) เพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช๎ และตลาด
พลังงานทางเลือก (๓) สร๎างจิตส านึกและเข๎าถึงองค์ความรู๎ข๎อเท็จจริง ด๎านพลังงานทางเลือก 

๑.๕.๕ สํงเสริมการจัดซื้อจัดจ๎างสีเขียวทั้งระบบ (ฉลากสิ่งแวดล๎อม) (๑) ก าหนดให๎ทุกหนํวยงานของรัฐ
มีการจัดซื้อจัดจ๎างสินค๎าและบริการที่ได๎รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๒) สํงเสริมให๎
ภาคเอกชนใช๎สินค๎าและบริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๓) สํงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดย 



๕-๙ 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยให๎ความรู๎แกํทุกภาคสํวนให๎เกิดความตระหนัก และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคํานิยมการใช๎ชีวิตประจ าวันในการบริโภคสินค๎าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
สํงเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยสนับสนุนการผลิตไฟฟูาด๎วยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด  
ลดการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจก และสร๎างกลไกระบบรวบรวม ขนสํง แปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ต๎นทุนต่ า รวมไปถึงการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชนอยํางครบวงจร (๔) การสํงเสริมการผลิตและบริการที่
ยั่งยืนโดยภาคเกษตร ลด เลิกใช๎สารเคมี สนับสนุนวิถีการด าเนินชีวิตและภูมิปัญญาท๎องถิ่น สนับสนุนการผลิต
สินค๎าเกษตรที่ปลอดภัย และมีแหลํงเงินทุน แหลํงจ าหนํายสินค๎าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือจูงใจให๎เกิดการปรับเปลี่ยน 
ภาคอุตสาหกรรม สร๎างแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยสํงเสริมให๎ภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ภาคการทํองเที่ยว สํงเสริม ให๎มีการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  
เชิงเกษตร และทางวัฒนธรรมมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานและศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวในทุกด๎าน 

๑.๕.๖ สํงเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎ด าเนินการเพ่ือรองรับ  
การปลูกปุาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เอกชน (ใช๎กลไกตลาดเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว) โดย (๑) สร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ
ของประโยชน์จากการปลูกปุาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (๒) มีกลไกการจัดหาแหลํงเงินทุนดอกเบี้ยต่ า พันธบัตรปุาไม๎ 
หรือกองทุนเพ่ือการปลูกฟ้ืนฟูปุา (๓) ใช๎กฎหมายภาษี และมีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพ่ือดูแล
สิ่งแวดล๎อม (๔) สร๎างตลาดซื้อขายไม๎เศรษฐกิจที่ได๎รับมาตรฐานสากล  

๑.๕.๗ ปรับปรุงกลไกรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของประชาชนและ
ภาคเอกชน โดย  (๑) ปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจ ของหนํวยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ (๒) วางระบบ
บริหารงานราชการแบบบูรณาการเพื่อลดความซ้ าซ๎อนในการปฏิบัติงาน (๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน 
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (๔) ตํอต๎านการทุจริตและพฤติกรรมที่มิชอบ (๕) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆ 
ให๎ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล (๖) พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน 

ประเด็นที่ ๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล เป็น ๖.๑๖ ล้านล้านบาท  

๒.๑.๑ เสริมสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศในด๎านตํางๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจภาค
ทะเล (Blue Economy) จนมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในกลุํมประเทศ CLMV และประชาคมอาเซียน เรํงลด 
ความเหลื่อมล ้าในการเข๎าถึงทรัพยากร กระจายประโยชน์ที่เกิดขึ้นให๎ทั่วถึง เพ่ือยกระดับรายได๎และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

๒.๑.๒  สํงเสริมและสร๎างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมํทางทะเล (Emerging Marine Bio-based 
Economy) 

๒.๑.๓ สํงเสริมผู๎ประกอบการรายยํอยและวิสาหกิจชุมชนให๎ค านึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมพัฒนา
ศักยภาพคนและการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขัน ความสามารถในการแขํงขันเพ่ิมขึ้น 
(Inclusive Growth) บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เชํน สิทธิของประมงขนาดเล็ก 

๒.๑.๔ เกิดพ้ืนที่พิเศษในด๎านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Eastern Economic Corridor: 
EEC) และพ้ืนที่พิเศษในด๎านการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เชํน Greater Phang-Nga Bay (GPB) 

๒.๑.๕ เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการกับก๏าซเรือนกระจก พร๎อมรับมือกับผลจากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงที่สํงผลกระทบตํอทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนเศรษฐกิจภาคทะเล การปรับตัวตํอ
สภาวะการเปลี่ยนแปลง 

๒.๑.๖ มีการประเมินมูลคําทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศท่ีเป็นมาตรฐาน มีระบบเศรษฐศาสตร์และ
เครื่องมือทางการคลังมาใช๎ให๎เหมาะสม เพ่ือให๎เกิดความรับผิดชอบโดยผู๎ใช๎ประโยชน์ (Beneficially Pay 
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Principle: BPP) หรือตํอผู๎ท าความเสียหายตํอทรัพยากร (Polluter Pay Principle: PPP) และสํงเสริมการใช๎
ประโยชน์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Market Based Incentive) 

๒.๑.๗ พ้ืนที่ชายฝั่งและในทะเลได๎รับการแบํงเขตและจัดสรรด๎วยกลไกที่มีประสิทธิภาพ (Marine 
Spatial Plan: MSP) มีผังชายฝั่งและผังทะเลชัดเจน ก าหนดพ้ืนที่การพัฒนาในรูปแบบตํางๆ โดยการมีสํวนรํวม
ของประชาชนและสอดคล๎องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ 
๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้ังระบบ 

๒.๒.๑ ลดปริมาณของเสียลงทะเลทั้งระบบ (น้ าเสียได๎รับการบ าบัดร๎อยละ ๕๐ ขยะลดลงร๎อยละ ๓๐ 
น้ ามันรั่วระบุท่ีมาได๎ร๎อยละ ๘๐) 

๒.๒.๒ มีระบบควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดล๎อมที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เชํน 
Environmental Checklist, Initial Environmental Examination (IEE) และ Environmental Impact 
Assessment (EIA) ทันสมัยและสอดคล๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางยั่งยืนโดยค านึงถึงมูลคําของระบบนิเวศ
และสิ่งมีชีวิตทางทะเล กระบวนการมีสํวนรํวมชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ มีกลไกทางกฎหมายและกระบวน  
การยุติธรรมที่รวดเร็วและเป็นธรรมตํอทุกฝุาย 

๒.๒.๓ มีหนํวยติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ (Monitoring & Evaluation Unit) 
๒.๒.๔ มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และแจ๎งเตือนปัญหาสิ่งแวดล๎อม เชํน ขยะทะเล น ้าเสีย คราบน ้ามัน 

และขี้ปลาวาฬ ฯลฯ เพ่ือลดผลกระทบตํอระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก หํวงโซํอาหาร และคุณภาพอาหารทะเล
(Hazard Monitoring Center) 

๒.๒.๕ มีการกระจายความรู๎ด๎านทะเลในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ (การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) 

๒.๒.๖ เกิดสถานีทะเลศึกษาในทุกจังหวัดชายฝั่ง และมีกิจกรรมการสร๎างความตระหนักทางทะเล 
(Ocean Awareness) 

๒.๒.๗ มีระบบศูนย์ข๎อมูลความรู๎เชิงรุก (Active Knowledge Hub) ที่เข๎าถึงได๎ผํานระบบอินเตอร์เน็ต
ของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ตามแนวทางเทคโนโลยีดิจิทัล  

๒.๒.๘ มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลท าอยํางตํอเนื่องและสอดคล๎องกับกระแสโลก มีหนํวยคลังสมอง 
(Think Tank) เป็นคลังรวมความรู๎ด๎านผลประโยชน์ทางทะเลเพื่อให๎ค าปรึกษาชํวยการตัดสินใจของผู๎บริหารและ
ให๎บริการความรู๎แกํประชาชน 

๒.๒.๙ มีการน าความรู๎เพ่ือพัฒนาให๎เกิดการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชํน
ข๎อมูล สารสนเทศ องค์ความรู๎ และภูมิปัญญาเพ่ือการประยุกต์ใช๎และนวัตกรรม (Data, Information, 
Knowledge, and Wisdom towards Application and Innovation) 

๒.๒.๑๐ รักษาแนวปะการังที่ส าคัญตํอการทํองเที่ยวให๎มีความเสียหายไมํเกินกวําร๎อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่
แนวปะการังท่ัวประเทศภายใน ๕ ปี และไมํเกินกวําร๎อยละ ๒๐ ภายใน ๒๐ ปี 

๒.๒.๑๑ รักษาปุาชายเลนที่ส าคัญตํอการดูดซับก๏าซเรือนกระจกให๎ไมํน๎อยกวํา ๑.๗๕ ล๎านไรํ  
๒.๒.๑๒ รักษาแหลํงหญ๎าทะเลที่ส าคัญตํอประมงและสัตว์ทะเลหายาก ให๎ไมํน๎อยกวํา ๑.๖ แสนไรํ 
๒.๒.๑๓ มีพ้ืนที่คุ๎มครองทางทะเลที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบตํางๆ อยํางน๎อยร๎อยละ ๑๐ ของพ้ืนที่ทะเล 

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยสํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นท่ี  
๒.๒.๑๔ ชํวยชีวิตสัตว์ทะเลหายากท่ีเกยตื้นให๎มีอัตรารอดอยํางน๎อยร๎อยละ ๙๐ 
๒.๒.๑๕ ออกกฎหมายคุ๎มครองสัตว์ที่มีความส าคัญตํอระบบนิเวศ การทํองเที่ยว และการอนุรักษ์ระดับสากล 
๒.๒.๑๖ มีจ านวนนักทํองเที่ยวตํางชาติในเขตอุทยานแหํงชาติทางทะเลไมํเกิน ๖ ล๎านคนตํอปี ภายใน ๕ ปี 
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๒.๓ ลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยลดพื้นที่กัดเซาะที่มีอัตราการกัดเซาะมากกว่า ๓ เมตรต่อปี 
ให้เหลือไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ทั่วประเทศ 
๒.๓.๑ จัดการชายฝั่งประเทศไทยทั้งหมดแบบบูรณาการ (Integrated Coastal Zone Management: ICZM)  
๒.๓.๒ เสริมทรายฟ้ืนฟูหาดทํองเที่ยว โดยหาดทํองเที่ยวทั่วประเทศได๎รับการฟื้นฟู 
๒.๓.๓ ชายฝั่งทะเลได๎รับการปูองกัน แก๎ไขปัญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งที่เหมาะสม โดยใช๎

วิธีแบบอํอน (Soft Solution) หรือ วิธีผสมผสาน (Combined Solution) มีแผนแมํบทก าหนดวิธีการจัดการที่
เหมาะสมในแตํละพ้ืนที่ส าคัญทั่วประเทศ 

๒.๓.๔ ลดพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช๎รูปแบบการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่เหมาะสม รวมถึงการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณที่ยังไมํเกิด โดยการประกาศเขตพ้ืนที่ที่ไมํมี  
การกัดเซาะ 
๒.๔ เพิ่มสัดส่วนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล ๔ ด้านหลักที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่  

การท่องเที่ยว การพาณิชย์นาวี การประมง และพลังงาน 
๒.๔.๑ การทํองเที่ยวทางทะเลที่ค านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล ้า

และดูแลผลประโยชน์ให๎เกิดข้ึนกับประชาชนในพื้นท่ี การดูแลความปลอดภัยนักทํองเที่ยวทางทะเลจากอุบัติเหตุ
และจากสัตว์ทะเลมีอันตราย การพัฒนาทําเรือทั้งระบบให๎เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม การพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันด๎านการทํองเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหมํ เชํน การพัฒนาประเทศให๎เป็นศูนย์กลาง
ทําเรือหลัก (Home Port) ของเรือส าราญในภูมิภาค การจัดท าแหลํงทํองเที่ยวด าน ้าที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพ่ือรองรับ
ปริมาณนักทํองเที่ยวในอนาคต 

๒.๔.๒ ยกระดับกิจการด๎านการพาณิชย์นาวีจนเทียบเทํามาตรฐานสากล สํงเสริมให๎ประเทศเป็น
ศูนย์กลางด๎านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินค๎าตามแนวชายฝั่ง (Coastal Shipping) ให๎เติบโต
อยํางยั่งยืน สนับสนุนให๎เกิดการเชื่อมตํอเส๎นทางเศรษฐกิจสองฟากฝั่งสมุทร 

๒.๔.๓ สํงเสริมการประเมินทรัพยากรประมง (Fisheries Stock Assessment) เพ่ือใช๎ในการวางแผนการบริหาร
จัดการให๎สอดคล๎องกับศักยภาพ การท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือ
ประมงที่ท าลายล๎าง และปูองกันไมํให๎เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข๎ามาท า  
การประมงที่ผิดกฎหมาย เรํงพัฒนาการจัดการด๎านการเพาะเลี้ยงในทะเล (Sea Farming) ที่สอดคล๎องกับ 
แผนการใช๎ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ทางทะเล (Marine Spatial Plan: MSP) การศึกษาวิจัยเพ่ือน าความรู๎และ
นวัตกรรมใหมํๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร เพ่ือให๎ประเทศยังคงเป็นผู๎น าด๎านการผลิตและสํงออกผลิตภัณฑ์
ประมงมูลคําสูงและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

๒.๔.๔ น าแทํนผลิตปิโตรเลียมที่รื้อถอนมาตํอยอดในการใช๎ประโยชน์ พัฒนา เทคนิควิจัยในด๎าน
พลังงานหมุนเวียนในทะเล ส ารวจแหลํงแรํทางทะเลและแสดงทําทีในการเป็นผู๎รํวมมือในการน าทรัพยากรเหลํานี้
มาใช๎ในระดับสากล 

ประเด็นที่ ๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ  

๓.๑.๑ ภาคการผลิตและบริการ โดยเพ่ิมสัดสํวนการใช๎พลังงานทดแทน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎
พลังงานในการผลิตไฟฟูา การขนสํง อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์และอาคารของรัฐ พัฒนาระบบโครงขํายไฟฟูา
อัจฉริยะ (Smart Grids) พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานและการจัดการคมนาคมที่มุํงเน๎นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทาง (Mode Shift) และรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Technology and 
Innovation) รวมทั้งมุํงสูํการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industries) 
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๓.๑.๒ ภาคเมืองและชุมชน พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพ่ือมุํงสูํเมืองคาร์บอนต่ า 
(Low Carbon City) และพ้ืนที่สีเขียวในทุกรูปแบบ 

๓.๑.๓ ภาคการเกษตรและปุาไม๎ สนับสนุนการจัดการด๎านการเกษตรที่มีผลประโยชน์รํวมในการลด
ก๏าซเรือนกระจก เชํน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) เกษตร
แมํนย าสูง (Precision Farming) เกษตรทฤษฎีใหมํ เป็นต๎น รวมทั้งเรํงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรม สํงเสริมการเพ่ิม
พ้ืนที่ปุาเพ่ือเป็นแหลํงกักเก็บก๏าซเรือนกระจก 
๓.๒ มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศลง ร้อยละ ๕๐ จากกรณีปกติ 
๓.๒.๑ พัฒนาระบบฐานข๎อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยลํวงหน๎าที่รวดเร็ว 

แมํนย าและมีประสิทธิภาพ  
๓.๒.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร๎างและไมํใชํโครงสร๎างเพ่ื อ

เตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแตํละภูมิสังคมของประเทศ เชํน  
การพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานการกักเก็บและส ารองน้ าอยํางยั่งยืน การจัดการองค์ความรู๎ เพ่ือลดผลกระทบ
และสร๎างความปลอดภัยอยํางยั่งยืน (Resilience) และการใช๎มาตรการผังเมือง เป็นต๎น 

๓.๒.๓ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว 

๓.๒.๔ บูรณาการประเด็นด๎านการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดท า 
แผนรายสาขา มีการด าเนินการและติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 

๓.๒.๕ เสริมสร๎างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและปรับตัวตํอ
ผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๓.๓ มีการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน

ทุกโครงการ 
๓.๓.๑ ก าหนดให๎ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระแหํงชาติเพ่ือให๎มีการบูรณาการใน

นโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา 
๓.๓.๒ สํงเสริมสินค๎าและบริการคาร์บอนต่ าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศอยําง

เป็นระบบ และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร๎างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชํน มาตรการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนทั้งในและตํางประเทศ  
การยกเว๎นภาษี รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชํน 
ตลาดคาร์บอน (Carbon Market) การจํายคําตอบแทนการให๎บริการของระบบนิเวศ (Payment for 
Ecosystem Services: PES) ระบบประกันภัยจากปัจจัยทางภูมิอากาศ เป็นต๎น  

๓.๓.๓ พัฒนากฎหมายเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
๔.๑ จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่

อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
๔.๑.๑ จัดท าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และ วิเคราะห์ ข๎อมูลขนาดใหญํ (Big Data 

Management and Analytics) เพ่ือการจัดท าแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหาร
จัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ 
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๔.๑.๒ จัดท าแผนผังภูมินิเวศ (Ecological Spatial Plan) ของพ้ืนที่ตามเกณฑ์และมาตรฐาน 
การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน และ การจัดการสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน (Green Belt 
and Buffer Zone) 

๔.๑.๓ จัดท าผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวมด๎านการใช๎
ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนสํง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

๔.๑.๔ จัดท าแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Agro-Economic Zone) และ แผนที่เกษตรเพ่ือ 
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพ่ือใช๎ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

๔.๑.๕ จัดท าผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
๔.๑.๖ จัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหลํงโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอยํางยั่งยืน  
ทั้งนี้หากไมํมีเกณฑ์และมาตรฐานของประเทศ ให๎ก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานสากลที่ตกลงรํวมกัน โดยให๎

ค านึงถึงการลดผลกระทบตํอภูมินิเวศและสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอันจะสํงผล
ตํอการพัฒนาอยํางยั่งยืนโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนสํวนใหญํ 
๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง 

ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จากพื้นที่เปูาหมาย 
๔.๒.๑ พัฒนาเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน อยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ จากพ้ืนที่เปูาหมาย  
๔.๒.๒ พัฒนาชนบทมั่นคงอยํางยั่งยืน อยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ จากพ้ืนที่เปูาหมาย 
๔.๒.๓ พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมปลอดภัยอยํางยั่งยืน อยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ จากพ้ืนที่เปูาหมาย 
๔.๒.๔ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทุกแหํงในประเทศ 
๔.๒.๕ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหลํงโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดก

โลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอยํางยั่งยืน ตามประกาศเขตพ้ืนที่
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเกํา  
๔.๓ จัดการมลพิษ ขยะ น้ าเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ 

ค่ามาตรฐานสากล ร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่เปูาหมาย 
๔.๓.๑ ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล๎อมของประเทศตามมาตรฐานสากล และ บังคับใช๎มาตรฐาน

สิ่งแวดล๎อม ด๎านดิน น้ า อากาศ ปุาไม๎ สัตว์ปุา และ ความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาคสํวนอยํางเครํงครัด 
๔.๓.๒ ขจัดมลพิษและแก๎ไขฟ้ืนฟูผลกระทบสิ่งแวดล๎อมด๎าน ดิน น้ า อากาศ ปุาไม๎ สัตว์ปุา และ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด๎านตํางๆ 
๔.๓.๓ พัฒนาและใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือลดมลพิษ และ ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 
๔.๓.๔ ก าหนดเปูาหมายการจัดการขยะตั้งแตํต๎นทางด๎วยเปูาหมาย ๓R (Reduce, Reuse, Recycle) 

และไมํมีหลุมฝังกลบขยะในประเทศอยํางน๎อยร๎อยละ ๑๐๐ ในพ้ืนที่เปูาหมาย 
๔.๓.๕ จัดตั้งองค์กรที่มีหน๎าที่ก ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอยํางเป็นระบบทั้งประเทศ 
ทั้งนี้ ให๎ด าเนินการในพ้ืนที่ของเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามข๎อ ๔.๒ เป็น

อยํางน๎อย 
๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์  ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  มรดกทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ (Nature Based Solution) และฐาน
วัฒนธรรม (Culture Based Solution) อย่างยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่จากฐานปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
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๔.๔.๑ ก าหนดให๎ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให๎ความรู๎ ประสาน และ บูรณาการทุกภาคสํวน 
ในการเพ่ิม และ รักษาพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ในภาพรวมของประเทศ พร๎อมกับการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
และ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔.๔.๒ ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช๎เรื่องการใช๎ประโยชน์ของชุมชนในพื้นท่ีปุาอยํางสมดุล 
๔.๔.๓ พัฒนาและสํงเสริมกลไกคาร์บอนเครดิต และ กลไกการจํายคําตอบแทนการให๎บริการของ

ระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) 
๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ และ ฟ้ืนฟู แหลํงโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอยํางยั่งยืน 
๔.๔.๕ จัดให๎มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด าเนินการตามข๎อ ๔.๔.๑ ถึง ๔.๔.๔ ในพ้ืนที่ที่

ด าเนินการตามข๎อ ๔.๒ และ ๔.๓ 
๔.๕ จัดให้มีองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อย่างย่ังยืนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของรัฐในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม 
๔.๕.๑ จัดตั้งองค์กรเพ่ือการพัฒนาเมือง ชุมชน และ เครือขําย ที่ประกอบด๎วยภาคีส าคัญตามบริบท

ของพ้ืนที่อยํางเป็นรูปธรรมในพื้นท่ีที่ด าเนินการตามข๎อ ๔.๒ และ ๔.๓ 
๔.๕.๒ สํงเสริมให๎เกิดเครือขํายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน ที่เชื่อมโยงการพัฒนารํวมกันในทุกระดับ

และ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ หรือ องค์กร เพื่อการพัฒนาเมือง ชุมชน และ เครือขําย ให๎มีทักษะทัดเทียม
กับประเทศอ่ืนในระดับสากล 

๔.๕.๓ จัดตั้งสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือ องค์กรธุรกิจประจ าชุมชน เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และ ตลาดเพ่ือเกษตรกรโดย
เกษตรกร พร๎อมกับสํงเสริมกิจกรรมสร๎างความสัมพันธ์และรายได๎ให๎กับชุมชน (Benefit Sharing) 

ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ (มีน้ าสะอาดใช้อย่างพอเพียง 

ในทุกภาคส่วน และลดความเสียหายจากอุทกภัย) ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยบรรลุดัชนี 
ความม่ันคงน้ าของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ที่ระดับ ๘๐ คะแนน 
๕.๑.๑ จัดให๎มีน้ าสะอาดใช๎ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข๎าถึงได๎  
๕.๑.๒ จัดให๎มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสม (มีระบบแผนผังน้ า น้ าเข๎า น้ าเก็บ น้ าทิ้ง ทางน้ า 

ระบบสุขาภิบาลทุกชุมชน และขยะซ่ึงเป็นต๎นทางของปัญหาคุณภาพน้ าและสุขอนามัย) โดยจัดระบบน้ าในชุมชน 
(อยํางมีสํวนรํวมและมีข๎อมูล เสริมความเข็มแข็ง ปรับปรุงและยกระดับระบบน้ าในชุมชนเชิงระบบ) 

๕.๑.๓ สํงเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต๎นน้ า พ้ืนที่ชุํมน้ า พ้ืนที่พักน้ า แหลํงน้ าธรรมชาติ แอํงน้ าบาดาล 
การระบายน้ าชายฝั่ง ให๎มีปริมาณและคุณภาพน้ า และใช๎ประโยชน์ได๎ตามเกณฑ์  

๕.๑.๔ จัดท าแผนปูองกัน ฟ้ืนฟู  รักษา รํวมกับแผนรักษาเขตต๎นน้ า แผนปูองกันแผํนดินถลํม  
แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล๎อม (ตามพ้ืนที่ที่ก าหนด ตามความส าคัญ) แหลํงน้ าธรรมชาติ ตามพ้ืนที่ที่
ก าหนดและตามความส าคัญ 

๕.๑.๕ พัฒนาการจัดการน้ าทั้งระบบให๎มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช๎น้ าที่
สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร๎างความเป็นธรรม ใช๎ระบบทั้งทางโครงสร๎าง กฎระเบียบ การวางองค์กร 
การจัดการการจัดหาและใช๎น้ าที่ได๎สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้ า การก าหนดโควต๎าน้ าที่จ าเป็นและ 
เป็นธรรม (เสริมสร๎างความรํวมมือและตํอรองกับผู๎เกี่ยวข๎อง ยกระดับคุณภาพการตัดสินใจรํวมกัน) รวมทั้ง 
การยกระดับผลิตภาพการใช๎น้ าให๎เทียบเทําระดับสากล (ตามข๎อ ๕.๒) 



๕-๑๕ 
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๕.๑.๖ เตรียมความพร๎อมทางบุคคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือ 
การจัดการ (เชํน การจัดท าผังน้ าควบคูํกับผังการใช๎ประโยชน์ที่ดิน)  การด าเนินการเพ่ือสร๎างสมดุล สร๎างวินัย
ของประชาชนเพ่ือการใช๎น้ า (รวมการอนุรักษ์) อยํางรู๎คุณคํา  

๕.๑.๗ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ และการด าเนินการรํวมใช๎น้ ากับแมํน้ า
ระหวํางประเทศ โดยพิจารณาและด าเนินการโครงการบูรณการและเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนรํวมกับระดับสากล เชํน 
ประเด็นรํวมด๎านการบริหารจัดการน้ า พลังงานและอาหาร (Water-Energy-Food Nexus) และการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Eco Friendly Production/Products) ที่ต๎องให๎ความส าคัญในอนาคต เพ่ือให๎
บรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

๕.๑.๘ จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ ให๎สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจาก
น้ า (Disaster Related to Water: เชํน น้ าทํวม น้ าแล๎ง น้ าเสียในทางน้ า) ตามหลักวิชาการให๎อยูํในขอบเขตที่
ควบคุม (เมือง นอกเขต พ้ืนที่ลุํมต่ า พื้นที่ในคันกั้นน้ า ความสูง ชํวงเวลา) ที่มีประสิทธิภาพ โดยแบํงตามลักษณะ
ของแตํละพ้ืนที่ได๎ และสามารถฟ้ืนตัวได๎ในเวลาอันสั้น (Resilience) โดยจัดพ้ืนที่พักน้ า เก็บกักน้ า และทางน้ า
หลากท่ีเหมาะสมตามความส าคัญ (ตามลักษณะเมือง นอกเขตพ้ืนที่ลุํมต่ า พ้ืนที่ในคันกั้นน้ า ระดับน้ าสูง ต่ า เมื่อ
น้ าทํวม)  พร๎อมระบบติดตาม เตือนภัยอยํางทันการณ์ ฟ้ืนฟูที่เหมาะสมตามความส าคัญ พร๎อมระบบติดตาม 
ประเมิน (รายได๎และคําเสียหาย จ านวนผู๎เสียชีวิต ความสูญเสียลดลง ฟื้นฟูสภาพเดิมหรือดีกวําเดิม การชดเชย  
การเดินทางขนสํงทางน้ า พลังงานจากน้ า) การแจ๎งเตือนภัย ฟ้ืนฟู ชดเชยที่เหมาะสม  รวมศึกษาความเสียหาย 
กรณีภัยแล๎ง และมีแผนรองรับตามแผนการใช๎ประโยชน์ทีดินในอนาคต (เสริมด๎วยข๎อ ๓.๒) 
๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ (ใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า)  

ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มเป็น ๑๐ เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบัน 
๕.๒.๑ จัดให๎มีน้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือการอยูํอาศัย การพาณิชย์และบริการ 

พร๎อมระบบจัดการน้ าในเขตเมือง (มีระบบแผนผังน้ า น้ าเข๎า น้ าเก็บ น้ าทิ้ง ระบบกระจายน้ าดี ระบบรวบรวมน้ า
เสีย ระบบระบายน้ า ส าหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงน้ าส าหรับผู๎มีรายได๎ต่ า ในชุมชนเมืองให๎เพียงพอตํอ
ความต๎องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) โดยพัฒนาระบบน้ าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหลํงน้ าส ารอง 
ทบทวน/จัดท าแผนแมํบท (ตามความส าคัญของแตํละพ้ืนที่) และใช๎น้ าจากหลายแหลํง รวมการใช๎น้ าซ้ าในพ้ืนที่
วิกฤติ 

๕.๒.๒ จัดให๎มีน้ าใช๎เพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว 
ทํองเที่ยวพร๎อมมีระบบดูแลน้ าภายในพ้ืนที่ (น้ าเข๎า น้ าเก็บ น้ าทิ้ง ทางน้ า) ส าหรับผู๎ใช๎น้ าในนิคมเกษตร 
อุตสาหกรรมสมัยใหมํ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ าฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหลํงทํองเที่ยว เกษตรพลังงาน 
(ตามข๎อ ๕.๓) เกษตรเพ่ิมมูลคําและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (ตามข๎อ ๕.๕)  โดยทบทวนระบบน้ าตามการปรับ
โครงสร๎างเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เน๎นปรับโครงสร๎างการใช๎น้ า ก าหนดสัดสํวนการใช๎น้ าในแตํละ
ภาคสํวน  

๕.๒.๓ เพ่ิมผลิตภาพของน้ า โดยการใช๎อยํางมีคุณคํา การใช๎น้ าซ้ า การน าน้ ากลับมาใช๎ใหมํ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการสํงและการใช๎น้ าทุกภาคสํวน (เชํน ตามเกณฑ์ Water Footprint เป็นต๎น) และเพ่ิมการเก็บกัก
ในพ้ืนที่ มีระบบการขออนุญาตใช๎น้ าตามเกณฑ์และความส าคัญ เพ่ือรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคต  
๕.๓ พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ โดยบริหารจัดการพลังงานและเพิ่มผลิตภาพการใช้พลังงาน  

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟูาและความร้อน เป็นร้อยละ ๔๐ 
๕.๓.๑ สํงเสริมการใช๎พลังงานหมุนเวียนเพ่ือการผลิตไฟฟูาโดยใช๎อัตราสํวนเพ่ิม (Adder) และพัฒนาสูํ

ระบบการรับซื้อแบบอัตรา Feed-in Tariff  เพ่ือให๎การน าพลังงานหมุนเวียนเข๎าสูํระบบแบบคํอยเป็นคํอยไปทั้ง



๕-๑๖ 
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ด๎านราคาและพ้ืนที่ที่สายสํงรองรับ และพัฒนาระบบผลิตไฟฟูาที่เป็นสํวนส ารอง (Backup) ซึ่งจะชํวยให๎ระบบ
ผลิตไฟฟูามีความเสถียรมากขึ้นตามสัดสํวนของพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นในระบบ 

๕.๓.๒ สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตความร๎อนในภาคอุตสาหกรรม หรือการปรับเปลี่ยนไปใช๎
เชื้อเพลิงที่เหมาะสม เพ่ือลดการใช๎เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 

๕.๓.๓ พัฒนาและใช๎ศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ได๎แกํ พลังงาน
จากธรรมชาติ เชํน พลังงานแสงอาทิตย์ ลม พลังน ้าขนาดเล็ก เป็นต๎น ขยะและวัตถุดิบที่มาจากภาคเกษตรกรรม 
โดยพัฒนาเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลหรือเชื้อเพลิงรูปแบบ pellets ส าหรับน าไปใช๎ผลิตความร๎อน ซึ่งเป็น 
การสร๎างความเชื่อมโยงในการพัฒนาของภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและความต๎องการของ
ภาคครัวเรือน  

๕.๓.๔ สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถํายทอดเทคโนโลยีการกักเก็บไฟฟูาส าหรับพลังงานหมุนเวียน
ประเภท แสงอาทิตย์ ลม หรือพลังงานธรรมชาติอ่ืน เพ่ือสนับสนุนให๎การผลิตไฟฟูาจากพลังงานสะอาด 
มีความสม่ าเสมอเพ่ิมมากข้ึน 

๕.๓.๕ วางแผนการขยายสายสํงเพ่ือรองรับการขายไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน (Smart Grid) พัฒนา
ระบบมาตรฐานเพื่อควบคุมด๎านความปลอดภัยในการใช๎พลังงานหมุนเวียน  

๕.๓.๖ สํงเสริมให๎มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร การประมูลเพื่อรับซื้อไฟฟูาจากพลังงาน
หมุนเวียน การจัดการเก่ียวกับความต๎องการใช๎ไฟฟูาในชํวงเวลาตํางๆ (Demand Response)  

๕.๓.๗ สํงเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟูาภายในประเทศและการเพ่ิมจ านวนสถานีชาร์ทเติมประจุ
ไฟฟูา (Charging Stations) ทั้งแบบแรงดันสูง (Quick Charge) และแบบชาร์ทปกติ (Normal Charge) ที่ใช๎
ไฟฟูามาจากแหลํงพลังงานสะอาด 

๕.๓.๘ สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีใหมํๆ ซึ่งพัฒนาระบบเก็บไฟฟูาในรถยนต์ ให๎มีราคาถูกลง และ
พลังงานกับรถยนต์เพื่อวิ่งได๎ระยะยาว 

๕.๓.๙ สนับสนุนการใช๎ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งการใช๎เชื้อเพลิงของ
รถยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine :ICE) 

๕.๓.๑๐ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมํ ๆ เชํน ชนิดของแบตเตอรีส าหรับเก็บไฟฟูาจาก
พลังงานหมุนเวียน เพ่ือให๎ประเทศสามารถเพ่ิมสมรรถนะในการรองรับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีได๎ โดยมี
เปูาหมายการใช๎เทคโนโลยีใหมํๆ 

 
 

๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 
๔๐ จากค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงานที่คาดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 
๕.๔.๑ ใช๎พลังงานตํอหนํวยอยํางคุ๎มคําตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Energy 

Efficiency Plan (EEP) ๒๐๑๕) ลดใช๎พลังงานในสาขาตํางๆ ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙  
ทั้งการใช๎กฎหมาย การสนับสนุนและการสมัครใจ  

๕.๔.๒ สํงเสริมการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยสนับสนุนทางการเงินในระยะแรก บังคับใช๎
กฎหมายเกี่ยวกับการกํอสร๎างและออกแบบอาคาร การใช๎แสงสวําง การระบายความร๎อนเพ่ือลดการใช๎ไฟฟูาจาก
เครื่องปรับอากาศ 

๕.๔.๓ รณรงค์และให๎ความรู๎ความเข๎าใจกับประชาชนในด๎านการประหยัดพลังงาน สํงเสริมให๎ใช๎
อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน การใช๎ฉลากสีเขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟูาตํางๆ  

๕.๔.๔ สํงเสริมระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Green Logistics)  
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๕.๔.๕ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพด๎านพลังงาน ซึ่ งชํวย 
ในการผลักดันให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและขยับเข๎าสูํเปูาหมายระดับนานาชาติมากข้ึน 
๕.๕ พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรของประเทศ โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพ

การเกษตร 
๕.๕.๑ บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพการเกษตร  โดยเน๎นให๎เกิดความมั่นคง

ทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลคําเพ่ิมสูง อาทิ การพัฒนาเกษตรตามภูมิสังคม เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตรปลอดภัยสูง เกษตรอัจฉริยะ เกษตรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
(Climate Smart Agriculture) ระบบเกษตรแมํนย าสูง (Precision Farming System) และจ ากัดการใช๎
สารเคมีกับภาคเกษตรของประเทศท้ังระบบ เชํน สารก าจัดศัตรูพืชและสารฆําหญ๎า  

๕.๕.๒ ลดพ้ืนที่เกษตรเชิงเดี่ยว เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรผสมผสาน โดยจัดเขตการเกษตร (Zoning) ให๎แล๎ว
เสร็จในเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) รวมทั้งใช๎มาตรการการตรวจสอบย๎อนกลับถึงแหลํงที่มาของวัตถุดิบ เพ่ือลด 
การบุกรุกและท าลายพื้นที่ปุา  

๕.๕.๓ พัฒนาเกษตรกรรุํนใหมํ เพ่ิมการจ๎างงานในภาคเกษตรเพ่ือรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-
economy) รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให๎มีรายได๎ตํอหัวเพ่ิมข้ึนและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม 

ประเด็นที่ ๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  

๖.๑.๑ ปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือตําง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมของประชาชนและภาคเอกชน ให๎รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต 

๖.๑.๒ สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ การตระหนักรู๎ และการมีสํวนรํวมด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตํางประเทศ ผํานชํองทางตําง ๆ อยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง เชํน การยกระดับสิ่งแวดล๎อมศึกษา การฝึกอบรม การปลูกฝังผํานสถาบันครอบครัวและสื่อตําง ๆ  
๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

มีประสิทธิภาพ 
๖.๒.๑ พัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล๎อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) เพ่ือเป็นกลไกในการปูองกันผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนที่ส าคัญ  
๖.๒.๒ ประยุกต์ใช๎นวัตกรรมเวทีดิจิทัล เพ่ือรังสรรค์นโยบายที่น าไปสูํการปฏิบัติได๎จริง และสอดคล๎อง

กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Actionable Intelligence Policy: AIP) โดยมีเปูาหมาย ๒ พ้ืนที่ส าคัญใน ๕ ปี และทุก
พ้ืนที่ส าคัญที่มีนโยบายพเิศษจากรัฐบาลใน ๑๐ ปี 

๖.๒.๓ พัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใช๎กฎหมาย และองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ คณะกรรมการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล๎อม หนํวยงานไกลํเกลี่ย
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หนํวยงานสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ศาลสิ่งแวดล๎อม หนํวยงานบังคับคดีสิ่งแวดล๎อม และสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบยุติธรรม
สิ่งแวดล๎อมให๎ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยสิ่งแวดล๎อม  
ที่จะสามารถลดความเลื่อมล้ า และปูองกันแก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎ครอบคลุม ทั้งปัญหา
เดิมและปัญหาอุบัติใหมํ อันจะท าให๎เกิดการจัดการอยํางยั่งยืน สามารถน าตัวผู๎กํอปัญหามาลงโทษ และสามารถ
เยียวยาฟ้ืนฟูบุคคลชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เสียหายได๎อยํางเหมาะสมและเป็นธรรม 

๖.๒.๔ พัฒนาความรํวมมือในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมข๎ามพรมแดน 
กับประเทศอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนอยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือปูองกันแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมของภูมิภาค การฟ้ืนฟู
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และขยายพ้ืนที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค รวมทั้งการเพ่ิมกระบวนการมีสํวนรํวมกํอน
การตัดสินใจในโครงการขนาดใหญํที่มีผลกระทบข๎ามพรมแดน การเพ่ิมความรํวมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ
ในภูมิภาคได๎อยํางทั่วถึงและทันการณ์ และการพัฒนาความรํวมมือระหวํางหนํวยงานยุติธรรมในภูมิภาค  
ในการสร๎างระบบยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๖.๓ จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม (Nexus) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  
ก าหนดและจัดโครงสร๎าง เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นรํวมด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมที่ส าคัญ เชํน ความเชื่อมโยงระหวํางมิติความมั่นคงด๎านทรัพยากรน้ า พลังงาน และอาหาร (Water, 
Energy and Food Nexus) ทะเล ศูนย์ข๎อมูลขนาดใหญํ (Big Data Center) ทีมวิเคราะห์ข๎อมูล (Data 
Analytics Team) วัฒนธรรมสถาบันแบบอัจฉริยะ (Smart Institutional Culture) และหนํวยงานคลังสมอง 
เป็นต๎น โดยใช๎เครื่องมือทันสมัย (เชํน ตามข๎อ ๖.๒.๒) 

ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ สร้างนวัตกรรม ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และได๎รับงบประมาณสนับสนุนอยํางน๎อย
ร๎อยละ ๓๐ ของงบประมาณวิจัย พัฒนา และ สร๎างนวัตกรรม ของประเทศตํอปี 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกและ/หรือปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร บุคลากร 
และการจัดสรรงบประมาณให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม 
๖.๔ พัฒนา และด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ (Paradigm Shift 

for Thailand New Directives) เชํน 
๖.๔.๑  โครงการ DELTA ๒๐๔๐ เพ่ือแก๎ไขปัญหาเมืองและการใช๎ที่ดิน 
๖.๔.๒ โครงการ ทางดํวนระบายน้ าพิเศษ (Super Express Floodway) เพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขนาดใหญํ 
๖.๔.๓ โครงการ Green Belt Barrier เพ่ือแก๎ไขปัญหากรุงเทพมหานครจม  
๖.๔.๔ โครงการ One Belt Two Oceans เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เป็นประเทศมหาอ านาจทาง

ทะเลในอาเซียน 
๖.๔.๕ โครงการพัฒนาเขตการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิเศษ เชํน โครงการอําวกระบี่-พังงา 
๖.๔.๖ การฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นศูนย์ (Zero Landfill) โดยใช๎วิธีการอ่ืนๆ ทดแทนการฝังกลบขยะ

มูลฝอย  
๖.๔.๗ การพัฒนาระบบจัดการมลพิษก าเนิดใหมํและมาตรฐาน  
๖.๔.๘ ระบบการตรวจติดตาม วิเคราะห์ และสื่อสารตํอสาธารณะ (Monitoring and Analysis and 

Public Communication)  
ทั้งนี้ ให๎มีความเชื่อมโยง ลดความซ้ าซ๎อน และ มีการบูรณาการการใช๎งาน รวมทั้งด๎านข๎อมูลอยํางเป็นระบบ 

  



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การที่ประเทศไทยจะบรรลุเปูาหมายอนาคตในระยะยาวที่ก าหนดไว๎นั้น การบริหารราชการแผํนดินจะต๎องมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอยํางยั่งยืนและสมดุล โดยภาครัฐต๎อง
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยํางมีบูรณาการ มีความตํอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งภาครัฐ
ต๎องจัดระบบองค์กรให๎มีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกัน มีขีดสมรรถนะสูง มีขนาดกะทัดรัด โดยใช๎นวัตกรรมและ
ดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีข๎อมูลภาครัฐเพ่ือให๎ทุกภาคสํวนน าไปใช๎ตํอยอด สร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การให๎บริการแกํทุกภาคสํวนของสังคมในระดับมาตรฐานโลก พร๎อม
ทั้งปรับบทบาทความสัมพันธ์ระหวํางภาครัฐ และภาคสํวนอื่น ๆ ในการบริหารจัดการด๎วยการเพิ่มบทบาทให๎ภาคสํวน
อ่ืน ๆ รํวมด าเนินการบนพ้ืนฐานของการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได๎ ปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให๎มีความชัดเจน เป็นธรรม ทันสมัย สอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือ
ข๎อตกลงระหวํางประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให๎มีความเสมอภาคและเทําเทียมกันอยํางแท๎จริง 
ทั้งนี้ ต๎องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให๎คนดี คนเกํง เข๎ามารํวมพลังการ
ท างานที่มีความมุํงมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะรํวมกันพลิกโฉมประเทศไปสูํเปูาหมายที่พึงประสงค์ 

เปูาหมายการด าเนินงาน 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต๎อง

มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนํวยงานของรัฐที่ท าหน๎าที่ก ากับ หรือให๎บริการในระบบ
เศรษฐกิจที่มีการแขํงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์สํวนรวม มีความทันสมัย และพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญํ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎
อยํางคุ๎มคํา และปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุก
ภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และโปรํงใส โดยทุกภาค
สํวนในสังคมต๎องรํวมกันปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร๎างจิตส านึกในการปฏิเสธไมํยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต๎องมีความชัดเจน มีเพียงเทําที่จ าเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสูํการลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือตํอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไมํเลือกปฏิบัติ การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

โดยก าหนดเปูาหมายที่ต๎องการจะบรรลุในอีก ๒๐ ปีข๎างหน๎า ดังนี้ 

เปูาหมายที่ ๑ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ยกระดับงานบริการประชาชนสูํความเป็นเลิศ ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และ
โปรํงใส 

เปูาหมายที่ ๒ รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ไม่เกิน ร้อยละ ๓๐ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง ลดความซ้ าซ๎อนและปรับภารกิจ
ของหนํวยงานภาครัฐให๎เหมาะสม ยุบเลิกภารกิจที่ไมํจ าเป็น หรือถํายโอนภารกิจให๎ภาคสํวนอ่ืนรับไปด าเนินงาน 
รวมทั้งลดการแขํงขันกับภาคเอกชน พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎ทุก ๆ ภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินการบริการ
สาธารณะอยํางเหมาะสม 



๖-๒ 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เปูาหมายที่ ๓ ประสิทธิภาพของภาครัฐจากการส ารวจของ International Institute for Management 
Development (IMD) อยู่ไม่ต่ ากว่าอันดับท่ี ๑๐ ของโลก การท างานมีวัฒนธรรมที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ของสํวนรวม มีความทันสมัยและพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี Big Data และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคําและสามารถ
ปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล 

เปูาหมายที่ ๔ การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception index : CPI) อยู่ในล าดับ ๑ ใน ๒๐ 
สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนรํวมสอดสํอง เฝูาระวัง ให๎ข๎อมูล 
และตรวจสอบการด าเนินการของหนํวยงานภาครัฐและภาคสํวนอ่ืน ๆ ตลอดจนด าเนินการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในสังคม พร๎อมทั้งการสร๎างจิตส านึกและคํานิยมให๎ทุกภาคสํวนตื่นตัวและละอายตํอการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสร๎างวัฒนธรรมตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให๎เกิดข้ึน  

เปูาหมายที่ ๕ ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ของ World Justice Project (WJP) ทุกองค์ประกอบอยู่
ในระดับสูง กระบวนการยุติธรรม การออกกฎหมาย และการบังคับใช๎กฎหมายเป็นไปเพ่ือประโยชน์แกํสํวนรวมของ
ประเทศ ผดุงไว๎ซึ่งความยุติธรรมอยํางถ๎วนหน๎า มีความเป็นสากล ไมํเลือกปฏิบัติ  

แนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญ 
การจะบรรลุเปูาหมายให๎ภาครัฐเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์สํวนรวม” นั้น ภาครัฐต๎องมี
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตั้งแตํการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง  
ความต๎องการ ให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว และเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในทุกมิติ มีการเชื่อมโยงการ
ให๎บริการสาธารณะของสํวนราชการตําง ๆ ผํานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช๎ตั้งแตํต๎นจนจบกระบวนการ 
จัดระบบบริหารงานภาครัฐแบบบูรณาการ ให๎เกิดความสอดคล๎องเชื่อมโยงกันตั้งแตํยุทธศาสตร์ชาติลงไปจนถึงระดับ
พ้ืนที่ ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขนาดที่เหมาะสม ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง  
เทียบได๎กับมาตรฐานสากล พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือจูงใจให๎คนดีคนเกํงท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให๎มีสมรรถนะ
ใหมํ ๆ สามารถบูรณาการการท างานรํวมกับภาคสํวนอ่ืนได๎อยํางเป็นรูปธรรม ตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบแบบ
มีสํวนรํวม เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายตําง ๆ มีสํวนรํวมในการตรวจสอบการด าเนินการของหนํวยงานภาครัฐ 
ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม สอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือ
ข๎อตกลงระหวํางประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุง แก๎ไข และยกเลิกกฎหมายตําง ๆ ให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ไมํให๎มีความเหลื่อมล้ าในการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรม มีความรวดเร็ว เที่ยงตรง 
แมํนย า มีความโปรํงใสอยํางเต็มที่  

๖.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
หนํวยงานของรัฐต๎องรํวมมือและชํวยเหลือกันในการปฏิบัติหน๎าที่  มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ มีความโปรํงใส และประชาชนมีสํวนรํวม ให๎การบริหารราชการแผํนดินและการจัดท าบริการสาธารณะ
มีความเสมอภาคและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง พัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผํนดินทั้งราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค สํวนท๎องถิ่น และงานของรัฐอยํางอ่ืนให๎เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สร๎างประโยชน์สุขแกํประชาชน  



๖-๓ 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 ๖.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค โดย
ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความ
ต๎องการของผู๎รับบริการ มีความรํวมมือกับภาคีอ่ืน ๆ พร๎อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให๎มีลักษณะ
บูรณาการ สามารถสํงเสริมภารกิจของภาคสํวนตําง ๆ โดยเฉพาะการก าหนดกฎระเบียบที่ไมํเป็นอุปสรรคตํอการ
ด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาด สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

 ๖.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ โดยมีระบบการบริหารจัดการข๎อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหวํางหนํวยงานและแหลํงข๎อมูลตําง ๆ น าไปสูํ
การวิเคราะห์ Big Data เพ่ือการพัฒนานโยบาย การให๎บริการภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช๎ในการ
ให๎บริการสาธารณะตั้งแตํต๎นจนจบกระบวนการ เพื่อให๎สามารถติดตํอราชการได๎โดยงําย สะดวก รวดเร็ว โปรํงใส เสีย
คําใช๎จํายน๎อย และตรวจสอบได๎ 

๖.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล๎องเชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติ  
ในทุกระดับทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ใน
ทุกระดับและมีเปูาหมายรํวมกัน รวมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ
และพ้ืนที่ เพื่อน าไปสูํการก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอยําง
ตํอเนื่อง โดย 

 ๖.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช๎แผนแมํบทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ  
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสูํการปฏิบัติผํานแผนปฏิบัติการในระดับตําง ๆ โดยเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐ
ในทุกระดับให๎มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามหํวงโซํการพัฒนาระหวํางราชการบริหารสํวนกลาง สํวนภูมิภาค 
และสํวนท๎องถิ่น  รวมทั้ ง  การประสานความรํวมมือที่หลากหลายพร๎อมทั้ ง พัฒนากลไกหรือเครื่ องมือ 
ในการสนับสนุนให๎เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ๎นสํวนการพัฒนาระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาค
วิชาการ ภาคประชาชน และภาคสํวนอื่นในสังคม โดยด าเนินการอยํางตํอเนื่องและมีเปูาหมายที่ชัดเจน 

 ๖.๒.๒ ระบบงบประมาณประเทศยึดโยงทุกภาคส่วนและตอบสนองเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติและรักษา
วินัยการเงินการคลัง ระบบงบประมาณแผํนดินต๎องสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะ
แผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนาระบบงบประมาณด๎านการคลั งลํวงหน๎า
ระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ิมเติมวิธีการในการปรับปรุงงบประมาณให๎มีความยืดหยุํน สะดวก เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความเรํงดํวนเพ่ือให๎เกิดความคุ๎มคํา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช๎จํายงบประมาณ  
ตามเปูาหมายในระยะเวลาที่ก าหนด พร๎อมทั้งมีการจัดระบบภาษีให๎เกิดความเป็นธรรมในสังคม จัดท าแผนเพ่ิมรายได๎
ของประเทศคูํกับแผนงบประมาณให๎เกิดสมดุลระหวํางรายได๎กับรายจําย ปรับปรุงโครงสร๎างภาษีและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎เข๎ารัฐอยํางเป็นธรรม  

 ๖.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ มีการติดตามประเมินผล
ผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยเฉพาะการติดตามกระบวนการด าเนินการเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และการประเมินผลทั้งกํอนเริ่มโครงการ ระหวํางด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน โดยมีการติดตามประเมินผลใน
ทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติ ระดับหนํวยงาน ระดับพ้ืนที่ และระดับประเด็นการพัฒนา โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนา
รํวมระหวํางหนํวยงานตําง ๆ พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเข๎ามามีสํวนรํวมในการติดตามประเมินผล และ
จัดให๎มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปูาหมายตํอสาธารณะเป็นประจ า  



๖-๔ 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๖.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ลดความซ้ าซ๎อน เปิดให๎ภาคสํวนตําง ๆ มีสํวนรํวมในการบริหารประเทศ 
พร๎อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหวํางการบริหารราชการ สํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น ให๎มีความ
ชัดเจน ไมํซ้ าซ๎อนกัน รวมทั้งถํายโอนภารกิจที่ส าคัญ การกระจายอ านาจในระดับที่เหมาะสมเพ่ือให๎ชุมชนและท๎องถิ่น
เข๎มแข็ง  

 ๖.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ าซ๎อนและปรับภารกิจและพันธกิจของหนํวยงาน
ภาครัฐให๎สอดคล๎องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไมํจ าเป็น ถํายโอนภารกิจ
ให๎ภาคสํวนอื่นรับไปด าเนินงาน รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหนํวยงานของรัฐที่ท าหน๎าที่ก ากับ
และหนํวยงานผู๎ให๎บริการในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและมีการแขํงขันที่เป็นธรรม โดย
ภารกิจที่ภาครัฐยังจ าเป็นจะต๎องด าเนินการจะต๎องก าหนดให๎มีโครงสร๎างหนํวยงานที่สอดคล๎องกับบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบ มีความคุ๎มคํา และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผํนดินได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๖.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให๎ทุก ๆ ภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ด าเนินการบริการสาธารณะอยํางเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ๎นสํวนการ
พัฒนาในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหวํางการบริหารราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นให๎มีความ
ชัดเจน ไมํซ้ าซ๎อนกัน เชํน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การคลัง การบริหารจัดการพลังงาน และการสาธารณสุข เป็นต๎น 
รวมถึงการสนับสนุนให๎ชุมชนและการใช๎พลังประชาชนในการรํวมด าเนินการในบริการสาธารณะตําง ๆ เชํน  การ
จัดการทรัพยากรท๎องถิ่น การสํงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต๎น 

 ๖.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น
หนํวยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยูํบนหลักธรรมาภิบาลในการที่จะจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ มี
ศักยภาพในฐานะหนํวยงานเชิงยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ มีระบบภาษีและรายได๎ของท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม สามารถ
พัฒนารายได๎และทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการตอบสนองตํอการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่รํวมกับชุมชนท๎องถิ่น 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน  

๖.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
เพ่ือให๎ภาครัฐมีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับ
มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ๎อนมากขึ้น และทันการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

 ๖.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  ปรับโครงสร๎างและระบบ
บริหารงานราชการใหมํ ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด าเนินงานที่มีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวเข๎าสูํการ
เป็นส านักงานสมัยใหมํน าไปสูํการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล มี
ความคลํองตัว ไมํยึดติดกับโครงสร๎างองค์กรและระบบราชการแบบเดิม สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยนองค์กรได๎ตาม
สถานการณ ์ 

 ๖.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มุํงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรํงใส ยืดหยุํนและ
คลํองตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมทั้งน าองค์ความรู๎ใน
แบบสหสาขาวิชาเข๎ามาประยุกต์ใช๎ เพ่ือสร๎างคุณคําและตอบสนองกับสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางทันเวลา พร๎อมทั้งมี
การจัดการความรู๎และถํายทอดความรู๎อยํางเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 



๖-๕ 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรํางแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๖.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ  
ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให๎สามารถสนองความต๎องการในการปฏิบัติงานและสอดคล๎องกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพทันตํอการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์
ชาติและพัฒนาระบบราชการไทยอยํางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม สามารถจูงใจให๎คนดีคนเกํงท างานใน
ภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให๎มีสมรรถนะใหมํ ๆ มีความก๎าวหน๎าในอาชีพ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาและการด าเนินงานตามทิศทางการพัฒนาประเทศ มีการเสริมสร๎างคุณธรรม
และจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให๎การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิ งรุกและมองไป
ข๎างหน๎า สามารถบูรณาการการท างานรํวมกับภาคสํวนอื่นได๎อยํางเป็นรูปธรรม 

 ๖.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุํน คลํองตัว 
ให๎กับหนํวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคูํไปกับการเสริมสร๎างประสิทธิภาพและ
คุณภาพภายใต๎หลักระบบคุณธรรม (merit system) พร๎อมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน 
รูปแบบการจ๎างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตํงตั้ง เพ่ือเอ้ือให๎เกิดการหมุนเวียน ถํายเท แลกเปลี่ยนและ
โยกย๎ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ของประเทศได๎อยํางคลํองตัว รวมถึงการจ๎างงาน
แบบเต็มเวลา การจ๎างงานแบบไมํเต็มเวลา การจ๎างงานเฉพาะกิจ ต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร์ หรือการเปิดโอกาสให๎
บุคคลภายนอกที่มีศักยภาพ และการให๎ผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎ทรงคุณวุฒิตํางประเทศมาท างานในภาครัฐในชํวงระยะเวลา
ที่ก าหนดตามความจ าเป็นของภารกิจ รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคําตอบแทนที่เป็นธรรมตามลักษณะงาน 
ความเชี่ยวชาญ ความสลับซับซ๎อน ความต๎องการในตลาด และความเหมาะสมในแตํละภารกิจ 

 ๖.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส๎นทาง
ความก๎าวหน๎าในสายอาชีพให๎มีสมรรถนะใหมํ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร๎างคํานิยมในการปฏิบัติงาน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์สํวนรวม สามารถบูรณาการการท างานรํวมกับภาคสํวนอ่ืนได๎อยํางเป็นรูปธรรม พร๎อมทั้ง 
ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู๎น าที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู๎น า
ทางความรู๎และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอยํางที่ดีตํอ
ผู๎รํวมงานและตํอสังคม เพ่ือให๎ภาครัฐเป็นที่เชื่อมั่น ไว๎ใจ ทั้งตํอสังคมไทย และประชาคมโลก โดยมีการสร๎างผู๎น าทาง
ยุทธศาสตร์ในหนํวยงานภาครัฐทุกระดับอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ
ยาว  

๖.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต  
สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนรํวมสอดสํอง เฝูาระวัง ให๎ข๎อมูล  
และตรวจสอบการด าเนินการของหนํวยงานภาครัฐและภาคสํวนอ่ืน ๆ ตลอดจนด าเนินการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในสังคม พร๎อมทั้งการสร๎างจิตส านึกและคํานิยมให๎ทุกภาคสํวนตื่นตัวและละอายตํอการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสร๎างวัฒนธรรมตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให๎เกิดขึ้น 
รวมทั้ง ให๎มีการน าหลักการและเงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎อยํางจริงจังในการบริหารจัดการทุก
ระดับ 

 ๖.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐต๎อง
สํงเสริม สนับสนุน และให๎ความรู๎แกํประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให๎มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลําว
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อยํางเข๎มงวด รวมทั้ง สํงเสริมให๎ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสํวนรํวมในการรณรงค์ให๎ความรู๎ ตํอต๎าน หรือชี้เบาะแส โดย
ได๎รับความคุ๎มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร๎อมทั้งมีระบบการรับเรื่องร๎องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให๎มี
ประสิทธิภาพ เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชน สื่อสารมวลชนและภาคประชาชน 

 ๖.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดให๎เจ๎าพนักงาน
ของรัฐต๎องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและหลีกเลี่ยงการขัดกันแหํงผลประโยชน์บุคคลและประโยชน์
สํวนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คูํสมรส และบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู๎ด ารง
ต าแหนํงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู๎ด ารงต าแหนํงในองค์กรอิสระ ผู๎วําการตรวจเงินแผํนดิน และผู๎ด ารง
ต าแหนํงระดับสูง จะต๎องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให๎ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว 

 ๖.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ จัดการกับผู๎กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอยํางตรงไปตรงมา เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได๎ พร๎อมทั้งให๎การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผู๎มี
อิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ๎มครองพยานและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้ ต๎องก าหนดให๎มีการลงโทษผู๎กระท าผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยํางจริงจังและรวดเร็ว  

 ๖.๖.๔ การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  จัดให๎มี
กลไกการประสานงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการ
พัฒนาระบบงานและโครงสร๎างองค์กรที่เอ้ือตํอการด าเนินงานแบบบูรณาการและมุํงผลสัมฤทธิ์  

๖.๗ ภาครัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
ระเบียบ กฎหมายมีความชัดเจน มีเทําที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ า เอ้ือตํอการ
พัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศในการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู๎อ านวยความ
สะดวก ก าหนดกติกาในการแขํงขันให๎เกิดความเป็นธรรมแกํการด าเนินธุรกิจในทุกขนาด รวมถึงการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
โดยเฉพาะการปรับปรุงแก๎ไขและยกเลิกกฎหมายตําง ๆ ให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอ้ืออ านวยตํอการบริหาร
ราชการแผํนดิน การพัฒนาประเทศ การให๎บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแขํงขันระหวํางประเทศ 
สอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ รวมทั้ง การสร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจในข๎อกฎหมาย 
และบังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพ เทําเทียม  

 ๖.๗.๑ มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพ่ือแก๎ปัญหาอยํางตรงจุดให๎มีความ
สอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศท่ีเป็นประโยชน์ตํอประชาชนโดยรวม โดยมุํงใช๎กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการแก๎ไขปัญหาและอุปสรรคที่น าไปสูํความเหลื่อมล้ าด๎านตําง ๆ ด๎วยการสร๎างความเป็นธรรมในการ
จัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมาย (Distributional Impact of Law) ที่เกี่ยวกับ
สิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช๎กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และก าหนดวงรอบ
ในการทบทวนปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายให๎ทันสมัยอยูํตลอดเวลา สอดคล๎องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
นอกจากนั้น ในการตรากฎหมายต๎องด าเนินการให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมายอยํางรอบด๎านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ตํอ
ประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดให๎มีการสร๎างความรับรู๎
และความเข๎าใจในข๎อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 ๖.๗.๒ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้ างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย บังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ไมํเลือกปฏิบัติ น าเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎ใน
การเสริมสร๎างประสิทธิภาพการใช๎กฎหมาย ปูองกันการกระท าผิดและจับกุมผู๎กระท าผิดได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็ว พัฒนา
มาตรการอ่ืนแทนโทษจ าคุก เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไมํจ าเป็น สร๎างความสมดุลระหวํางการบังคับโทษ
ตามค าพิพากษากับการให๎โอกาสผู๎ต๎องโทษกลับคืนสูํสังคม โดยเปิดโอกาสให๎ภาคสํวนอื่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหาร
การบังคับโทษ รวมทั้ง การใช๎กฎหมายอาญาโดยยึดมั่นหลักการตีความโดยเครํงครัด ไมํขยายขอบเขตฐานความผิดให๎
ครอบคลุมการกระท าที่แท๎จริงและไมํเข๎าองค์ประกอบ 

๖.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไมํเลือกปฏิบัติ ประชาชนเข๎าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได๎โดยสะดวก มุํงให๎เกิดการสร๎างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทําระดับสากล 
การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม โปรํงใส ลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงการอ านวยความ
ยุติธรรม สร๎างความสมดุลระหวํางสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การบังคับใช๎ กฎหมายมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอยํางเสมอภาค หนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความรํวมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยง
การท างานระหวํางกัน เจ๎าหน๎าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล๎าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ และได๎รับความ
คุ๎มครอง 

 ๖.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ๎าหน๎าที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรมให๎เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได๎รับการปฏิบัติ
อยํางเทําเทียม รวมทั้งเสริมสร๎างและพัฒนาวัฒนธรรมของหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมให๎มีความโปรํงใส เป็น
กลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ การบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต๎องโปรํงใส เป็นอิสระ 
และมีการพัฒนาตัวบุคคลอยํางตํอเนื่อง   

 ๖.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความ
จริง การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต๎องใช๎ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์
และจัดให๎มีบริการทางด๎านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับบริการในการพิสูจน์ข๎อเท็จจริงอยํางมีทางเลือก 
อ านวยความยุติธรรมอยํางมีประสิทธิภาพ ไมํเลือกปฏิบัติ มีความโปรํงใส และประชาชนเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมได๎
โดยสะดวก รวดเร็ว ยกระดับความโปรํงใสในการใช๎อ านาจกับประชาชนและการแตํงตั้งโยกย๎าย รวมทั้งยกระดับ
มาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ๎าหน๎าที่ในกระบวนการยุติธรรมให๎มีความนําเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ  

 ๖.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเปูาหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรม พัฒนาเปูาหมายและยุทธศาสตร์ระยะ
กลางและระยะยาวระหวํางหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของข๎อมูลเชิงประจักษ์ มีรูปแบบ
กระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหวํางหนํวยงานกันบนพ้ืนฐานแหํงการไว๎วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร๎าง
เครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงานที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องมุํงกํอให๎เกิดผลลัพธ์ตํอสังคมรํวมกัน พร๎อมทั้ง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเป็นชํองทางให๎ประชาชนเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรม
ตลอดกระบวนการพิจารณาคดีได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และไมํเสียคําใช๎จํายสูงเกินสมควร 


