แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี

คํ า นํ า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน

ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บท
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น
ได้ให้ ความส าคัญ กับ การมีส่ วนร่วมของภาคีการพัฒ นาทุกภาคส่ วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ ภาค และ
ระดั บ ประเทศในทุ ก ขั้ น ตอนของแผนฯ อย่ า งกว้ า งขวางและต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ร่ ว มกั น ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ”

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิ บัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศให้ ส ามารถปรับตั วรองรั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม
ขณะเดีย วกัน ยั งได้กาหนดแนวคิ ดและกลไกการขับ เคลื่ อนและติ ดตามประเมิน ผลที่ ชัดเจนเพื่ อก ากับ ให้
การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี

สารบั ญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ส่วนที่ ๒ การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ

๑
๒๒



สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก

๒๒



สถานการณ์และแนวโน้มภายใน

๒๙

ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๖๓

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :
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๗๕
๘๒
๑๐๗
๑๒๑

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๑๒๙
๑๔๔
๑๖๓
๑๗๐
๑๘๙
๒๐๔

ส่ ว น ที่

๑

ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.

ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

การพัฒ นาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) อยู่ ในห้ ว งเวลาของการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อแก้ ปั ญ หาพื้ น ฐานหลายด้านที่ สั่ งสมมานานท่ ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น
สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็ นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่
ประเทศไทยมี ข้อจ ากัด ของปั จ จั ย พื้ น ฐานเชิงยุท ธศาสตร์ เกือบทุ กด้านและจะเป็ น อุ ปสรรคต่อ การพั ฒ นา
ที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ ท้าทายอย่างมากที่ ประเทศไทยต้องปรับตัว
ขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลัก
ในการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาในทุกด้านเพื่อเพิ่ ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลาง
การแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่า แรงงาน
ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้าสูง ที่เป็น
อุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน
จานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัย อย่างสมบูรณ์
ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการ
ภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง
ท่ามกลางปั ญ หาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญ ส าหรับ การพัฒ นาประเทศในระยะยาว
ดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่า การพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน
ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้อง
ดาเนิ นการควบคู่กับ การเร่งยกระดับ ทักษะฝี มือแรงงานกลุ่ มที่กาลั ง จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ใน
ตลาดแรงงานในปั จ จุ บั น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สาขาการผลิ ต และบริก ารเป้ าหมาย และการเปลี่ ยนแปลงด้ าน
เทคโนโลยี รวมถึ ง การพั ฒ นาคนในภาพรวมให้ เป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ ในทุ ก ช่ ว งวั ย ที่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการดาเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ จาก
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
ในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น ในช่วงเวลาต่อจากนี้การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน
การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้ ทั่วถึงและเป็น การสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลด
ความเหลื่อมล้าภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการ
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก

๒
นอกจากนั้ น ๕ ปี ต่ อ จากนี้ ไปนั บ ว่ าเป็ น ช่ ว งจั ง หวะเวลาส าคั ญ ที่ ป ระเทศไทยยั ง จะต้ อ งผลั ก ดั น
ให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒ นาที่สาคัญควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจาเป็นที่จะต้องทาความตกลงด้านการค้าและ
การลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อการพัฒนาให้ ขยายวงกว้างขึ้นทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคี
กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับ การผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้น
รวมทั้งการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทุกระดับ ดังกล่ าวจะเป็ นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้ง
เชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ และสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นศู นย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สาคัญ
แห่ งหนึ่ งของภูมิภ าค ดังนั้ น แผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ ๑๒ จึงให้ ความส าคัญ กับ การผลั กดันให้ ความเชื่อมโยง
ด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบัน ระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละ
จุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับ การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่าย
ภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศไทย
เป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความสาคัญอย่างยิ่ง
กับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒ นาชุมชน
จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศไทยจะต้องดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ไปลงทุ น ในต่ า งประเทศอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนจากทุ น และศั ก ยภาพทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง เป็ น
การส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
และเวียดนาม และในอาเซียน
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาสาคัญสาหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้ไป
เป็นความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อม
และความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก
ทั้ งการผลั กดั น ให้ เกิ ด การใช้ป ระโยชน์ อย่ างเต็ ม ที่ จ ากกรอบความร่ว มมื อ ทวิ ภ าคี และพหุ ภ าคีที่ มี อยู่ แ ล้ ว
ในปัจจุบันและการทาข้อตกลงใหม่ๆ ในระยะต่อไปภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับ หุ้นส่วน
การพัฒนานอกอาเซียน ทั้งนี้โดยส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในทุกด้านให้เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
การขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาภายใต้กรอบเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) รวมทั้ ง การน ากฎเกณฑ์ ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละมาตรฐานสากลทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ภาพสิ น ค้ าและบริ ก าร
สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความโปร่งใส และอื่นๆ มาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช้
สาหรับประเทศไทย
ดังนั้น ภายใต้ข้อจากัดของปัจจัยพื้นฐานสาหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าว ท่ามกลาง
แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่างๆ กาลังเร่งพัฒนานวัตกรรม
และนามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธสาคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขัน
ของโลกและการใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสาหรับประเทศไทย
ที่ จ ะต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาปั จ จั ย พื้ น ฐานทางยุ ท ธศาสตร์ ทุ ก ด้ า น ได้ แ ก่ การลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นา
การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้เป็น
ระบบโครงข่ ายที่ ส มบู ร ณ์ แ ละมีป ระสิ ท ธิภ าพ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ และการปฏิ รูป ให้ การบริห ารจั ดการ
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มีป ระสิทธิภ าพ โปร่งใส และมีความรับ ผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่ งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบ
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒ นา
นวัตกรรมเพื่อทาให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการดาเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมสาหรับ
การพัฒ นาสินค้าและบริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซึ่ง มีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญา
ที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรม
นามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้
เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนสาหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ
เป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกกาลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0)
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกล่าวข้างต้นเกิดผลสัมฤทธิ์ไ ด้ตาม
เป้าหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้เน้นย้าถึงความจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลไก
การบริหารราชการแผ่นดินสาคัญๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึงการปรับการบริหาร
จัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั น และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาคส่วนให้มี
ค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึด
หลั กการรักษาผลประโยชน์ ของส่ วนรวม และด้ วยสภาพปัญ หาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซ้อนในขณะที่มี
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเชิงรุกเพื่อ
เสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ ผลได้อย่างจริงจังนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ขนานใหญ่สาหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะกากับทิศทาง ดังนั้น
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยจาเป็นต้องมีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้
เป็ น แผนแม่บ ทที่กาหนดเป้ าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยวางแนว
ทางการพัฒนาหลักที่ต้องดาเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะบรรลุเป้าหมายอนาคตของประเทศ
ที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยกากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
มิติต่างๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นลาดับที่เหมาะสม
และสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการกาหนดเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความ
ต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้าและการพัฒนาพื้นฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีปรับระบบการติดตามและ
ประเมินผลให้สามารถกากับให้เกิดความเชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรรงบประมาณและการดาเนินงาน
ในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด
การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทย
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปีพร้อมทั้งประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางหลั ก ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นไปสู่ เป้ า หมายระยะยาวของประเทศที่ ได้ ก าหนดไว้ โดยมี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกสาคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙) สู่ การปฏิ บั ติในล าดั บ แรกที่ ขับ เคลื่ อนไปสู่ การบรรลุ เป้ าหมายในระยะยาวได้ในที่ สุ ด โดยมี กลไก
ตามล าดับ ต่างๆ และกลไกเสริมอื่น ๆ ในการขับเคลื่ อนสู่ การปฏิบัติ ให้ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้

๔
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้ อ ม การก าหนดเป้ าหมายที่ จ ะบรรลุ ในระยะ ๕ ปี นั้ น ได้ พิ จ ารณาและวิ เคราะห์ การต่ อ ยอด
ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการด าเนิ น การต่ อ ไปอี ก ใน ๓ แผนจวบจนถึ งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๕ ในช่ ว งปี
พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙ ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาจะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๙ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ ๑๒ ทั้ งในระดั บ ภาพรวมและรายสาขาของการพั ฒ นาจึ งเป็ น รายละเอี ยดและองค์ ป ระกอบของ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะกาหนดเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ผ่านไป
๑.๑ หลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุ เป้าหมายในระยะ ๕ ปี
ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี
หลักการสาคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้
เกิ ด บู ร ณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผล มี ค วามพอประมาณ และมี ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่ งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิต
ที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับ คนไทย
พั ฒ นาคนให้ มี ค วามเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี วินั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย
ที่วิสั ย ทัศน์ ดังกล่ าวสนองตอบต่อผลประโยชน์ แห่ งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ ง
เขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
อาหารและน้า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่ างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล ประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า

๕
๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมาย
และตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยใน
ปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ
ผลิตและบริการสาคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายใน
สังคมไทย โดยกาหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น
พลเมื อ งไทย พลเมื อ งอาเซี ย น และพลเมื อ งโลก ประเทศไทยมี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในเวที น านาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนาดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น
สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่ โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก
เป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้าน
สุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ
อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยี อัจฉริยะ มาต่อยอด
ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อนาประเทศไทย
ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้น
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึง เพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้
กว้างขึ้น โดยกาหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร
รายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา
นวัตกรรมนั บ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาในระยะต่ อไปส าหรับ ทุ กภาคส่ ว นในสั งคมไทย
โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นกาหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็น
ธรรม การลดความเหลื่อมล้าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ยึ ด “หลั ก การน าไปสู่ การปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อย่ างจริงจั งใน ๕ ปี ที่ ต่ อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลาดับแรกที่จะกากับและ
ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความสาคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็น การรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกาหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลาดั บ
ความสาคัญสูง และได้กาหนดในระดับแผนงาน/โครงการสาคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการกาหนดเป้าหมายได้คานึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ
และการเป็ น กรอบกากับ เป้ าหมายและตัว ชี้วัดในระดั บย่ อยลงมาที่ จะต้องถูก ส่ งต่อและกากับ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ ายเงินงบประมาณแผ่ นดิ นและการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการรวมทั้ งการพั ฒ นาระบบราชการที่

๖
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกาหนดประเด็นบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสาคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกาหนดแผนงาน/
โครงการสาคัญในระดับปฏิบัติ และกาหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ
จังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในด้านต่างๆ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญ ในหลายเรื่อง ได้แก่ (๑) การกากับกรอบเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาหลัก
ในระยะยาวด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยที่แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อน
การพั ฒ นาโดยก าหนดเป้ าหมายที่ จ ะต้ องบรรลุ และแนวทางพั ฒ นาที่ ต้ องด าเนิ นการในช่ วง ๕ ปี แรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒) การปรับ เปลี่ย นเรื่องการเชื่อมต่อกับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ให้ มีกรอบและ
ทิศทางในการกากับที่ชัดเจนขึ้น นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะ
เชื่อมต่อถึงการปฏิบัติโดยได้กาหนดแผนงาน/โครงการกลุ่มสาคัญๆ ที่ต้องดาเนินการในระดับแผนงานและ
โครงการสาคัญ ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนใน
การปฏิบั ติโดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒ นาภาค แผนพัฒ นาจังหวัดและ
กลุ่ มจังหวัด และแผนปฏิบั ติการประจ าปี ของหน่ว ยงานต่างๆ ในการขับเคลื่ อนตามแนวยุทธศาสตร์นั้น ๆ
ให้ บ รรลุ ผ ล โดยจะต้ อ งมี ก ารจั ด สรรงบประมาณแบบบู ร ณาการประเด็ น การพั ฒ นาและเชิ งพื้ น ที่ แ ละ
มีการกาหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เป็ นระบบเชื่อมโยงที่ส ามารถสะท้อนถึงผลลั พธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง ซึ่งในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไประบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหาร
จัดการงบประมาณแผ่น ดิ น แผนสาหรับ การบริห ารราชการแผ่ นดิน กฎระเบียบเรื่องวินัยการเงินการคลั ง
ภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและระบบการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อการรองรับ
ความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นรายละเอียด
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง ๑๐ ยุ ท ธศาสตร์ นั้ น ได้ ก าหนดให้ ค รอบคลุ ม ในหลากหลายประเด็ น และแนวทาง
การพัฒนาเฉพาะด้านซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้กาหนดไว้แล้วภายใต้แผนเฉพาะด้านหรือกาลังดาเนินการ ทั้งนี้
มีจุดประสงค์เพื่อการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เกิดการต่อยอดให้สามารถดาเนินการได้สัมฤทธิ์ผล (๓) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กาหนดแนวทางการพัฒนา
จังหวัด ภาค และเมืองที่กาหนดพื้นที่เป้าหมายและสาขาการผลิตและบริ การเป้าหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ ชัด เจนลงไปเพื่ อ ก ากั บ ให้ ก ารขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเชิงพื้ น ที่ จั งหวั ด ภาค และเมื อ งเกิด ผลสั ม ฤทธิ์โดย
สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ และ (๔) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดประเด็นและแนวทาง
ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอ
โดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มีความชัดเจนและต้องเร่งดาเนินการให้ แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไป ซึ่งนับว่าเป็น
ทั้งช่วงเวลาสาคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในระยะยาวให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
นอกจากนั้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพั ฒ นาให้ มีประสิ ทธิภ าพและ
สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ที่ เป็ น ปั จ จุ บั น มากขึ้น ทั้ งกลไกที่ เป็ นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ และกลไก
การทางานในรูป แบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิ ดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
ให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ลดความซ้ าซ้ อ นทั้ งในระดั บ ประเทศและระดั บ พื้ น ที่
ให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน

๗
๒.

สภาพแวดล้อมการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาสาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒.๑ เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
การพัฒ นาประเทศไทยภายใต้แนวทางการพัฒ นาที่กาหนดด้วยแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-พ.ศ. ๒๕๐๙) มาจนถึงปัจจุบันที่สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ ๑๑ ส่ งผลให้ ป ระเทศไทยมีร ะดับ การพัฒ นาที่สู งขึ้น ตามล าดับทั้งในด้านเศรษฐกิจและสั งคม อาทิ
เศรษฐกิจมีขนาดและฐานการผลิตและบริการที่ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญ หาความยากจนลดลง
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นอันเนื่องจากการบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น และ
โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งผลของการดาเนินนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและ
การขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี และความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาค
และอาเซียนที่มีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ได้ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทย
เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ฐานการผลิตและบริการของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา
ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๐ ต่อปี
ฐานเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจากฐานเกษตรเข้มข้นมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่เข้มข้นตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๓๐
เป็นต้นมา และเริ่มเข้าสู่ฐานบริการสมัยใหม่มากขึ้นตามลาดับในช่วง ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยฐานเศรษฐกิจ
ที่ขยายใหญ่ขึ้นและรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นประเทศ
ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ มประเทศที่มีรายได้ระดับ ปานกลางตอนบนมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ โดยมีรายได้ต่อหั วเท่ากับ
๒๙,๓๐๗ บาทต่อปี และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓
และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัว เพิ่มขึ้นเป็น ๔,๑๒๑ ๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ฐานการผลิตและ
บริการมีความหลากหลายมากขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่ งขั น และมี ส่ ว นแบ่ ง ในตลาดโลกสู ง ขึ้ น และสร้า งรายได้ เงิน ตราต่ างประเทศในระดั บสู ง อาทิ
กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ
ด้านสุขภาพ ในขณะเดียวกันการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น
ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ กฎระเบียบต่างๆ โดยที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกั บนานาชาติ
ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุ ภาคีซึ่งเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้ าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้ ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนี้มูลค่ าการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๘ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งในรูปของสินค้าและบริการ
รวมกันสูงถึง ๑๗.๒ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๙ ของขนาดเศรษฐกิจไทยซึ่งวัดโดยมูลค่าการผลิต
รวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) สาหรับสังคมไทยและคนไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น
ประชาชนไทยมี ทั ก ษะภาษาต่ างประเทศและองค์ ค วามรู้ในเรื่อ งมาตรฐาน กฎระเบี ยบและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมากขึ้น รวมทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายมาใช้ในการดาเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่ามากขึ้น

๑ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล GNI per Capita (GDP per Capita อยู่ที่ ๖,๐๓๔ ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)

๘
ฐานเศรษฐกิ จ ที่ ใหญ่ ขึ้ น ส่ งผลให้ ก ารจ้ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ๓๘.๐ ล้ า นคนจากประชากร
วัยแรงงาน ๓๘.๕ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๐.๙ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลาดับ
ทั้งจานวนประชากรใต้เส้นความยากจนและสัดส่วนของประชากรที่ยากจนต่อจานวนประชากรทั้งหมด โดยที่
สัดส่วนคนจนลดลงจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๕ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่จานวนประชากร
ใต้เส้นความยากจนลดลงจากจานวน ๑๒.๗ ล้านคนในปี ๒๕๕๐ เป็น ๗.๑ ล้านคนในปี ๒๕๕๗ คุณภาพชีวิต
คนไทยโดยเฉลี่ยดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข บริการสาธารณะ
และโครงสร้ างพื้ น ฐานต่ างๆ และการคุ้ ม ครองทางสั งคมอื่ น ๆ รวมถึ งการเข้ าถึ งทรัพ ยากรต่ างๆ มี ค วาม
ครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลาดับ เช่น ในปี ๒๕๕๘ ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมกว่า
ร้อ ยละ ๙๙.๙ ขณะที่ ก ลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสมี ห ลั ก ประกั น ทางรายได้มั่ น คงขึ้ น และมี ค วามครอบคลุ ม มากขึ้ น
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องโดยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพศชาย ๗๑.๖ ปี และเพศหญิง ๗๘.๔ ปี จานวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยในวัย ๑๕-๕๙ ปีเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐.๑ ปี
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน อาทิ คุณภาพคนต่าทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชากรจานวนไม่น้อยไม่เคารพสิทธิผู้อื่น
และไม่ยึดผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นส าคัญ จึงซ้าเติมปัญหาการขาดแคลนปริมาณกาลั งแรงงานในภาวะที่
โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ประเทศไทยยังประสบปัญหา
คุณภาพบริการสาธารณะ คุณภาพการศึกษาและบริการด้านสาธารณสุข และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และการพัฒนามีความล่าช้า
โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ
ได้ตามเป้าหมาย การบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ รวมทั้งการให้บริการยังไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ
กระจุ กตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่าบริการค่อนข้างสู ง นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานและโลจิสติกส์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็นับว่ามีความ
ล่าช้า มีการลงทุน ในการวิจัย และพัฒ นาน้อยไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้ วไม่ถูกนามาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า และการพัฒนานวัตกรรมมีน้อย
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐที่ประสิทธิภาพต่า
ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ และการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ขาดความต่อเนื่อง ในขณะที่
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาล
และการบริ ห ารจั ด การประเทศยั ง ไม่ บ รรลุ เป้ า หมาย แม้ ว่ า บริ ก ารสาธารณะที่ จั ด ให้ กั บ ประชาชนและ
ภาคเอกชนจะพั ฒ นาได้ เร็ ว ขึ้ น แต่ เมื่ อ เที ย บกั บ ต่ า งประเทศ ประเทศไทยยั ง มี ค วามล่ า ช้ า และไม่ ไ ด้
มาตรฐานสากล ประกอบกับ ภาครัฐมีโครงสร้างที่ใหญ่และซับซ้อ นขึ้น มีค่าใช้จ่ายด้านบุค ลากรสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการจัดสรรงบประมาณใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งไม่ทันกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนั้ น การใช้ จ่ า ยงบประมาณยั ง ไม่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเท่ า ที่ ค วร
ขาดความโปร่งใสและธรรมาภิบ าล ในขณะที่คุณภาพของบุคลากรภาครัฐลดลงเนื่องจากการเข้าทางานใน
ภาครัฐไม่ใช่ทางเลือกแรกของคนที่มีความสามารถหรือการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนในอดีต ในขณะที่
บุคลากรที่มีความสามารถลาออกจานวนมากเพราะมีทางเลือกอื่นๆ ที่ดีกว่า สาเหตุสาคัญคือ ภาครัฐขาดการ
พัฒ นาเส้ นทางอาชีพที่ ชัดเจนและขาดการพั ฒนาระบบการฝึ กอบรมบุคลากรที่ สอดคล้ องกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งปัญหาคอร์รัปชันได้ขยายวงกว้างทั้งในภาครัฐและเอกชน

๙
ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้ อมของการพั ฒ นาดังกล่ าวส่ งผลให้ ระบบเศรษฐกิจ โดยรวม
มีผลิตภาพการผลิตรวมต่าและต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจ
มี สั ด ส่ ว นภาคการค้ า ระหว่า งประเทศต่ อ ขนาดของเศรษฐกิ จ สู ง กว่ าเศรษฐกิ จ ภายในประเทศมาก จึ ง มี
ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่า
โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย รายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่า
กว่าสาขาการผลิตและบริการอื่นๆ มาก จึงเป็นความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ซึ่งมีสาเหตุสาคัญมาจากปัญหา
ด้านคุณภาพดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้น สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้าสูงและขาดความเป็นธรรมในด้านอื่นๆ
อีก มากมายที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความแตกแยกในสั งคมไทย ความเหลื่ อ มล้ าทางรายได้ ร ะหว่ างคนจนกับ คนรวย
มีแนวโน้มดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ลดลงจาก ๐.๔๙๓
ในปี ๒๕๔๗ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีปัญหาการใช้อย่ าง
สิ้นเปลือง ร่อยหรอ และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ในประเด็นด้านความมั่นคงภายในประเทศก็มีความซับซ้อน ปัญหาสะสมมานาน และขยายวงกว้างจากเดิม
จนมีสัญญาณเตือนถึงความเสียหายที่กาลังเกิดขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญ อาทิ การล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ
สร้างความขัดแย้ งในชาติ และปั ญ หาความเห็ นต่างทางความคิดของคนในชาติก่อให้ เกิดความขัดแย้งที่ มี
รากฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
และปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในด้านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑
เป็นต้นมา พบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑ ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖
(พ.ศ.๒๕๐๔ - พ.ศ.๒๕๓๔) ก่อนที่จะเริ่มชะลอตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ เมื่อการส่งออกและการลงทุน
เริ่มชะลอตัว ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ในปี ๒๕๔๐ และการวางแผนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังจากที่ประเทศเผชิญกับภาวะ
วิกฤตทางการเงินอย่างรุนแรงในปี ๒๕๔๐ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๔๑ ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้ ดีขึ้น ตามแนวคิดการบริห ารจัดการที่ดี ได้แก่ การดาเนินการที่มีประสิ ทธิภ าพ โปร่งใส รับผิ ด
รับชอบ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กาหนดกรอบของ
ความยั่งยืนทางการคลังเป็ นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารอง
ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดาเนินการอย่างเป็น
ระบบและสอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กั บกลุ่มต่างๆ
โดยสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น และสร้างบรรยากาศของ
การแข่งขันในตลาดและดาเนินมาตรการสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัว
มากขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคก็มีประสิทธิภาพมากขึ้ น และตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
เป็นต้นมาประเทศไทยก็ให้ความสาคัญในการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบโครงข่ายในเชิง
ยุทธศาสตร์การพัฒ นามากขึ้น มีการตั้งเป้ าหมายในการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒ นาและจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้นตามลาดับ รวมทั้งการที่ทุกภาคส่วน
ได้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาในทุกระดับเป็นวงกว้างมากขึ้นก็ได้ส่งผลให้
ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ หลังจากนั้นได้ดีขึ้น

๑๐
อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศนับว่าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยปรับตัวดีขึ้นช้าและลดลงในบางช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวน ทั้งนี้ อันดับความสามารถในการแข่งขันซึ่งจัด
โดย International Institute for Management Development (IMD) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๐
จากจานวนประเทศทั้งหมด ๕๙ ประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และล่าสุดในปี ๒๕๕๙ อันดับได้ปรับดีขึ้น
เล็กน้อยเป็นอันดับที่ ๒๘ จากจานวนประเทศทั้งหมด ๖๑ ประเทศ ซึ่งชี้ว่าความสามารถในการแข่งขันโดยรวม
ของไทยในช่วง ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังปรับตัวดีขึ้นได้น้อยมาก สาหรับความยาก
ง่ายในการดาเนิน ธุรกิจ (Ease of Doing Business: EODB) ล่าสุดในปี ๒๕๕๙ ไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๙ จาก
จานวนประเทศทั้งหมด ๑๘๙ ประเทศ จวบจนถึงปัจจุบันกล่าวได้ว่าข้อจากัดต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ของไทยในช่วงที่ผ่ านมานั้ น เกิดจากปัจจัยหลักทั้งในเรื่องปัญ หาคุณ ภาพคนต่า การลงทุนใน
การวิจัยและพัฒ นาเพื่อพัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานยั งไม่ดีและระบบโลจิส ติกส์ ขาดความเป็นระบบที่ส มบูรณ์ จึงมีต้นทุนสู ง และปัญ หาในด้านบริห าร
จัดการของภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ที่ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ รวมทั้งปัญหาคอร์รัปชัน
และเมื่อเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นครั้งคราวและภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นการเกิดอุทกภัยครั้ง
ใหญ่ ในปี ๒๕๕๔ เศรษฐกิ จ ไทยก็มี ความผั น ผวนได้ง่าย และโดยรวมเศรษฐกิจขยายตั ว ในอั ตราที่ ต่ ากว่า
ศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ๑๐ และ ๑๑ เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ ๕.๘ ๓.๐ และ ๓.๔ ตามลาดับ และรวมช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๑ เศรษฐกิจขยายตัวเพียงเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๑ ๒ และมีความชัดเจนว่า ในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ ที่กาลั ง
สูญเสียความได้เปรียบอย่างชัดเจนมากขึ้นทั้งในด้านต้นทุนแรงงานและยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มี
ความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้
ในขณะที่โครงสร้างการผลิต ได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ภาคอุ ต สาหกรรมมี ก ารสั่ ง สมองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐมโดยการลงทุนต่างชาติในระยะแรก มาเป็นโครงสร้างที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยการร่วมลงทุนของนักลงทุนไทยมีสัดส่วนสูงขึ้น ประเทศไทยกลายเป็นฐาน
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่สาคัญมากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการขยายฐาน
กว้างขึ้น จากบริการดั้งเดิมในกลุ่ มท่องเที่ย วโดยมีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากขึ้น ตามลาดับ ทั้งในด้าน
การเงิน บริการสุขภาพ และอื่นๆ อย่างไรก็ดี การพัฒนาในภาคเกษตรมีความล่าช้ากว่าในสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ
ผลิตภาพการผลิตต่าเนื่องจากการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนมีน้อย ในขณะที่คุณภาพดินแย่ลง มีการใช้
ที่ดินไม่เหมาะสม และการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบ สาขาเกษตรต้องเผชิญกับความผันผวนของสภาพ
ภูมิอากาศและราคาสินค้าโดยไม่มีระบบประกันความเสี่ยงที่เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐในลักษณะ
ของการอุดหนุนโดยไม่ได้ยึดโยงเข้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพจึงเป็นภาระงบประมาณในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
ในด้านสังคม ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ากว่าเป้าหมายและ
ไม่ ส อดคล้ องกับ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมบนฐานความรู้ ปั ญ หาส าคัญ เช่น การศึก ษาและ
การเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒ นาการที่ล่าช้ากว่าวัยเพราะครอบครัวไม่มี
ความรู้และขาดเวลาในการเลี้ยงดู อย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญาเพราะคุณภาพ
การศึกษาไทยอยู่ในระดับต่า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึงส่งผลให้วัย
แรงงานมีผ ลิ ต ภาพการผลิ ตต่ า อี กปั ญ หาหนึ่ งที่ ส าคัญ และเป็ น ข้ อจ ากั ด ต่อ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ของไทย
๒

สศช. คาดการณ์เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๐-๓.๕ ในปี ๒๕๕๙

๑๑
คือการที่คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการทาลายสุขภาพ จนทาให้ประชากรที่
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเนื่องจากมีพฤติกรรม
การบริโภคที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ได้แก่ การมี
การศึกษาและรายได้น้อยทาให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการดาเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการ
บริโภคอาหารไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ โครงสร้างประชากรไทยได้
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามลาดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จานวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่
ผลิตภาพแรงงานไทยยังต่า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหา
การบริหารจัดการจึงเป็นข้อจากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชนด้วย และเมื่อ
ประกอบกับคุณภาพคนที่ยังต่าในทุกช่วงวัยที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกันก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคสาหรับการพัฒนา
ประเทศ ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สูงขึ้น รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒ นธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิ จิทัลโดยที่คนไทย
จานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต
นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ายังต้องเร่งดาเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในขณะที่
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖
สาเหตุพื้นฐานสาคัญมาจากคุณภาพบริการทางสังคมที่เป็นส่วนสาคัญในการพัฒ นาคนมีความแตกต่างกัน
ระหว่างในพื้นที่และเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไม่ทั่วถึง และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้า รวมทั้งโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ซึง่ ในอนาคตนั้นมีแนวโน้ม
ที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุกด้าน ความเหลื่อมล้ามีความ
รุนแรงมากขึ้น แต่ในด้านการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นจุดเน้นสาคัญมาตลอดช่วง ๓ แผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมาส่งผลให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีการรวมกลุ่ม เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อทากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้น อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ
การจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้น ที่ และบูรณาการเป็นแผนตาบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ
ร้อยละ ๓๒.๕๑ และองค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗ ขององค์กรทั้งหมด
ในด้ า นทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้อมนับว่ายังเป็นปัญ หาส าคัญ ของประเทศไทย
ทรัพยากรธรรมชาติถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมากและเกิดความเสื่อมโทรมลงมากอย่างต่อเนื่อง มีปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทั้งระหว่างรัฐและประชาชน และระหว่างประชาชน
ในกลุ่มต่างๆ กันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีลักษณะรวมศูนย์
ขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทาให้

๑๒
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถ
จัดสรรได้ตามความต้องการ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือ ง โดยมี
ปัญหาสาคัญๆ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อ
คนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ ปริมาณ
ขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง ๓๐.๘ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๗ ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อ
ปี ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ นอกจากนั้น
ยังมีปัญหามลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน
ในหลายพื้นที่ของประเทศและที่เป็นปัญหาสาคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย
(VOCs) ขณะเดีย วกัน คุณ ภาพน้ าที่ อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้ มลดลง สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสั ตว์ และระบบบาบัดน้าเสี ยรวมของชุมชนมีจานวนไม่เพียงพอ ส าหรับ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอัตราการขยายตัวจะลดลงเป็นร้อย
ละ ๓.๓ ต่อปีเนื่องจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้
และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้อง
ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกิจภายในประเทศและห่วงโซ่การผลิตทั้งภายในประเทศและของโลกในระดับที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก การ
แพร่กระจายของหมอกควัน ก็เป็นปัญหารุนแรงขึ้นกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนและการดาเนินธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยวในบางช่วงเวลา ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาป่าเพื่อทาการเกษตรในพื้นที่ป่าไม้และการเผาป่าเพื่อ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เกษตรทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน และปัญหา
การทาประมงผิดกฎหมาย
ภายใต้ประเด็นข้อจากัดและความท้าทายดังกล่าวทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เป็นจุดอ่อน
และการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดัน
และความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การ
เคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้
การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นตามลาดับ โดยมีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น มีการ
เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลิตภาพในหลายๆ ประเทศเพิ่มขึ้นเร็วกว่าของ
ประเทศไทย ประเทศเศรษฐกิจใหม่หลายประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา
และเวียดนามซึ่งแรงงานมีราคาถูกและใช้มาตรการอื่นประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น จึง
สามารถแข่งขันในตลาดสินค้าอุตสาหกรรมระดับกลางๆ ได้มากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกก็มี
ความผันผวนง่ายขึ้น วิกฤตเศรษฐกิจโลกและในภูมิภาคต่างๆ ของโลกเกิดบ่อยครั้งขึ้น นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลก
ได้ทาให้ เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น เพราะมีการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ค้ายาเสพติดข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ค้ามนุษย์ข้ามชาติ ลักลอบเข้าเมือง ใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี และฟอกเงินขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มี
ความผันผวนรุนแรงขึ้นซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ ในขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อ
การดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น
ทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน

๑๓
เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศดังกล่าวจะเป็ น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัว
จะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่กับการสร้างกลไกเชิงรุก
ให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ หากไม่สามารถแก้ปัญหาและ
ปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้
เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่า และปัญหาความเหลื่อมล้า
จะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก ในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืน
ไปได้ในระยะยาว และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นอนาคต
ประเทศไทยที่กาหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนั้น ช่วงเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นช่วงเวลาสาคัญที่ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบครั้งใหญ่
เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
มาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อ
พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒ นธรรมการดารงชีวิต
การท างาน การเรี ย นรู้ การมี ร ะเบี ย บวินั ย และการมี ค วามรับ ผิ ด ชอบ ซึ่ งจ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ จ ะต้ อ งอาศั ย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดลาดับความสาคัญและแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะต้ องให้
ความสาคัญของความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒ นาทุกระดับอย่างสอดคล้องกัน มีระบบงบประมาณ
ที่มุ่งเน้นการบูรณาการการพัฒนา การพัฒนาในระดับพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง มีการลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนารวมถึงการลงทุนเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์เพิ่มขึ้น ในขณะเดีย วกันก็จะต้องมีตัวชี้วัดภายใต้ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สนองตอบต่อประเด็นการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
๒.๒ จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าว ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศ
ไทยมีความจาเป็นต้ องปรับเปลี่ยนคร้งใหญ่ โดยจะต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหารากฐานสาคัญ
ที่เป็น จุดอ่อนและข้อจากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวก็ดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อที่จะใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ จาเป็นต้องวางระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม รวมทั้ง วางรากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับ
การพั ฒ นาในระยะยาว ทั้ ง นี้ จุ ด เน้ น และประเด็ น หลั ก ที่ เป็ น หั ว ใจของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ นั้ น
ให้ความสาคัญ กับ ประเด็น ร่วมและประเด็น บูรณาการส าคัญที่ต้องนามาประกอบการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณและการถ่ายทอดลงในรายละเอียดสาหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อให้การแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจัง ดังนี้
๒.๒.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ
เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยที่ในช่วงต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์
และการพัฒ นานวัตกรรมเพื่อ ทาให้เกิด สิ่งใหม่ ที่มีมูล ค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิ ตและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งวิ ถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ซึ่งจะส่งผลให้ ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ช่วยขยายฐาน
รายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุน ทั้งนี้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นและ
การแข่งขันจากประเทศที่มีค่าแรงต่ากว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น

๑๔
นวัตกรรมในผลิ ตภัณ ฑ์ ห รือด้านกระบวนการผลิต เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่ มมูล ค่าผลิตภัณ ฑ์ และบริการ
โดยให้ความสาคัญทั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อน และ/หรือการใช้นวัตกรรมสาหรับการพัฒนา
สินค้าและบริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวง
กว้าง อาทิ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนตาแหน่งในสายการผลิตไปทากิจกรรมอื่นๆ ที่ให้มูลค่าเพิ่ ม
สูงกว่าโดยจะให้ความสาคัญกับการย้อนกลับไปเริ่มทากิจกรรมอื่นในห่วงโซ่มูลค่าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น เช่น
ในขั้นตอนของการพัฒนาหรือออกแบบสินค้า การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการก้าว
ไปข้างหน้าเพื่อทากิจกรรมประเภทการพัฒนาตลาด โลจิสติกส์ และการสร้างตราสินค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้
มูลค่าเพิ่มสูงกว่าในขั้นตอนการผลิตและการประกอบสินค้าที่ให้มูลค่าเพิ่มต่าที่สุด
ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ คือ การกาหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับ
สาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ โดยส่งเสริมความร่วมมือและ
การเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ รวมทั้งชุมชน
ในการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง และต้อง
บู รณาการการวิจั ย และพั ฒ นากับ การน าไปใช้ป ระโยชน์ในเชิงพาณิ ช ย์และการพั ฒ นานวัตกรรม โดย ต้อง
กาหนดวาระการวิจัยของประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายหรือประเด็นการพัฒนาทางสังคมที่สาคัญๆ
ซึง่ เป็นความต้องการของตลาดและสังคม และภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในทุกขั้นตอนตั้งแต่
กระบวนการวิจัย การพัฒนา การนาผลการวิจัยและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนา
นวัตกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อการวิจัย องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และแนวคิด
และทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็น ขณะเดียวกันก็คานึงถึงการใช้นวัตกรรมในการตอบโจทย์การพัฒนาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และการสร้างสังคมคุณภาพ
๒.๒.๒ การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ๕ ปีนี้ต้องมุ่งเน้นในเรื่องสาคัญ ดังนี้
๑) การสนับสนุ นการวิจัยพัฒ นา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒ นาเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการผลิตและบริการเดิมและต่อยอดไปสู่ความเป็น
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี ขั้ นสู งและการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่ มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคั บอุปกรณ์ต่างๆ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
๒) การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)
รวมทั้งเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน
และวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม กั บ สถาบั น วิ จั ย สถาบั น การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ งและ
น าผลงานวิจั ย พร้ อ มใช้ มาต่ อยอดใช้ ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ช ย์ โดยด าเนิ น การควบคู่ กั บ การส่ งเสริม สั งคม
ผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น
๓) การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัย ในสาขา STEM (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics) และส่ ง เสริ ม ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ของภาคเอกชนที่ ไ ด้
มาตรฐานและในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการสร้าง
นวัตกรรมของประเทศในอนาคต เช่น สาขาวิทยาการรับรู้ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ เซลล์ต้นกาเนิด เป็นต้น

๑๕
๔) การสนั บสนุ น การด าเนิ นงานอย่ างเป็ นเครือข่ ายระหว่ างสถาบั นวิ จัย สถาบั น
การศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน เพื่อร่วมพัฒ นานวัตกรรมทางสังคมให้ เป็นกลไก
ในการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อาทิ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ
อุปกรณ์ช่วยผู้พิการ
๕) การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบทั้งกลไกการให้ทุนวิจัย
การสร้างเครือข่ายวิจัย กระบวนการวิจัย การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการประเมินผลโครงการวิจัย
โดยต้องมุ่งเน้นการประสานพลังและศักยภาพของนักวิจัยในสาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคเอกชนในการยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๓ การเตรี ย มพร้ อ มด้ า นก าลั งคนและการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของประชากรใน
ทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสู ง ภายใต้เงื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบั บที่ ๑๒ จ านวนประชากรวัย แรงงานลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ และเกิด การขาดแคลนแรงงาน
ผลิตภาพแรงงานต่า คุณภาพคนยังมีปัญหาในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่
พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่ อนข้างต่า แรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่อง
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพโดยที่จานวน
ไม่น้ อยต้องพึ่งพิงผู้ อื่น ในการดาเนิ น ชีวิต เป็นต้น ดังนั้น จุดเน้นการพัฒ นาคนที่ส าคัญ ในช่ว งแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๒ มีดังนี้
๑) การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
๒) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุก
ช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม
๓) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
ในตลาดแรงงานและทั กษะที่ จ าเป็ น ต่อ การดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ล ะช่ว งวัยตามความ
เหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
การให้ความสาคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการทางานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับ ตลาดงานทั้ งทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐาน ทั กษะเฉพาะในวิช าชี พ ทั ก ษะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ทั กษะ
การประกอบอาชี พ อิ ส ระ วั ย สู งอายุ เน้ น พั ฒ นาทั กษะที่ เอื้ อ ต่ อ การประกอบอาชี พ ที่ เหมาะสมกั บ วั ยและ
ประสบการณ์
๔) การเตรี ย มความพร้ อ มของก าลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ น
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างสาคัญ
๕) การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในทุ ก ระดั บ และยกระดั บ
การเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบ
การจั ด การเรี ย นการสอน และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพครูทั้ งระบบ รวมทั้ งการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่
ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อ
การเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ต้องให้ความสาคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

๑๖
๖) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและ
การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ
การพัฒนารูปแบบการออกกาลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมและส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการจัดทานโยบาย
สาธารณะที่ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะนาไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
๒.๒.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปยังต้อง
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ ต่อเนื่องจากที่ได้ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และมุ่งเน้น
มากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสร้างรายได้สูงขึ้น ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ มีดังนี้
๑) การสร้ างโอกาสให้ กั บ กลุ่ ม เป้ าหมายประชากรร้อ ยละ ๔๐ ที่ มี รายได้ ต่าสุ ด
โดยจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุ ข ให้ กับผู้ ที่ด้อยโอกาสและผู้ ที่อาศัยในพื้นที่
ห่างไกล การจัดสรรที่ดินทากินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจน
ในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดิน ท ากิน การพั ฒ นาทั กษะของกลุ่ มเป้าหมายให้ ส ามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้
การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล การจัดตั้งธนาคารที่ดิน และการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก
๒) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่อง
การสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐
รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้ างอาชีพ
และการสนั บ สนุ น การเข้ าถึ ง ปั จ จั ย การผลิ ต คุ ณ ภาพดี ที่ ราคาเป็ น ธรรม และในขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า
๓) การกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพในด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดสวัสดิการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ให้ มีการกระจายตั วอย่ างเป็ นธรรม สร้างปั จจั ยแวดล้ อมทางธุรกิจ รวมทั้งการปรับกฎหมาย กฎระเบียบให้เกิด
การแข่งขันที่เป็นธรรม
๔) การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับ สนุนการพัฒ นา
และพร้อมรับ ผลประโยชน์จ ากการพัฒ นา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการ
ในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทากินและการบริหารจัดการที่ดิ นของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา
การไม่มีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่
๒.๒.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของ
ห่วงโซ่มูลค่า โดยการพัฒ นาและสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐานและทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุน
การเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิ ตและฐานรายได้เดิม และสร้างฐานการผลิ ตและรายได้ใหม่ให้ กับระบบ
เศรษฐกิจ และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้ งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ สร้าง
สังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทาธุรกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มี
ศักยภาพ และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในอนาคต

๑๗
๒.๒.๖ การปรั บ ระบบการผลิ ต การเกษตรให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี ใ นด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ เน้ น การพั ฒ นาระบบเกษตรกรรมที่ ยั่งยื นและการขยายโอกาสในการเข้ าถึ งพื้ น ที่ ท ากิ นของ
เกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้ างหุ้ นส่วน และบริษัทเพื่อให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด ลดการทางานต่าระดับ และสามารถใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง
๒.๒.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต
และบริการให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคตทั้ง
ในด้านการเตรียมคนและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์
๒.๒.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทั ล
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิส าหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการและฐานเดิมและ
สร้างฐานใหม่
๒.๒.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ
ศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิต
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และ
นาผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒ นาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมื ออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, JDS
และ BIMSTEC และภู มิ ภ าคอาเซี ย นเพื่ อ อ านวยความสะดวกและลดต้ น ทุ น ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ โดยพั ฒ นา
ความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่าย
ที่สมบูรณ์ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุง
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง และพัฒ นาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์
และเชื่อมโยงการพัฒ นาเศรษฐกิจ ตามแนวพื้นที่ช ายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบ
การผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
๒.๒.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจ เพื่ อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากให้ มีความรอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ ส าหรับ กลุ่มต่างๆ ในสั งคม โดยดาเนินการควบคู่ไปกับการพั ฒ นาและส่ งเสริมสั งคม
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น

๑๘
๒.๒.๑๒ การสร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละยกระดั บ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
เพื่ อลดมลพิ ษ ที่ เกิ ดจากการผลิ ตและการบริโภค พั ฒ นาระบบบริห ารจัดการที่ โปร่งใสเป็ น ธรรม ส่ งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่เป็ น มิตรกับสิ่ งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๒.๒.๑๓ การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสั งคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่ ว มกั น ในสั งคมอย่ างสั น ติ ข องผู้ มี ค วามเห็ น ต่ า งทางความคิ ด
และอุ ดมการณ์ บ นพื้ น ฐานของการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริย์ เป็ น ประมุ ข และ
การเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีขา้ งหน้า
๒.๒.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในระบบการบริหารจัดการภาครัฐต้องให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา
ธรรมาภิบ าลในภาครัฐอย่างเป็ น รูป ธรรมทั้ งในด้านระบบการบริห ารงานและบุค ลากร ในส่ วนการบริห าร
จัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม
มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
๒.๒.๑๕ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศเพื่ อ ขยาย
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลั ก
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ
ในอาเซียนอย่างเป็นระบบโดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ การพัฒ นาระบบบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม
ประสิทฺธิภ าพการดาเนิน การ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
๒.๒.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเร่งดาเนินการในประเด็นท้าทาย
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้าง
รายได้สาหรับประชาชนในภาค การพัฒ นาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒ นาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพื้น ที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่ มประสิทธิภาพกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒.๑๗ การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศให้ เข้ ม ข้ น และส่ งผลต่ อ การพั ฒ นา
อย่างเต็มที่โดยในระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิง
สถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพื้น ที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีในการกีดกันการค้าการลงทุนระหว่างกัน ควบคู่กับ
การพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่ อมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาค
เอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตาม

๑๙
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญ
ในการพัฒ นาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในประเทศ
ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องดาเนิน ยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการไทยไปลงทุน
ในต่างประเทศทั้ งในส่ วนที่ จ ะท าให้ เกิด การเชื่ อมต่ อห่ วงโซ่ มูล ค่ าในอาเซียนที่ จะเพิ่ ม ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV และ
อาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับกลุ่มประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียน รวมทั้งเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
๒.๒.๑๘ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ไทยในต่ า งประเทศ (Outward Investment) โดย
พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒ นาธุรกิจร่วมกับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ และ
การสนับสนุนการดาเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนและ
แหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ
๒.๒.๑๙ การปรับ ปรุ งภาคการเงิน ของไทยให้มีป ระสิทธิ ภ าพมากขึ้ น และให้ สามารถ
แข่งขันได้ ซึ่งภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถ
ในการแข่งขันและการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้ง
การกากับ ดูแลที่สามารถป้ องกัน ความเสี่ ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของ
เงิน ทุน ที่จ ะมีรูป แบบที่ เปลี่ ย นแปลงไปและมีป ริมาณธุรกรรมที่ มากขึ้น ในขณะเดียวกัน สนั บสนุนการน า
เทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพและการเข้าถึง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน
เพื่อการระดมทุน มาใช้ส นับ สนุ นการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อให้
ภาคธุรกิจและประชาชนทุกกลุ่ มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม
รวมถึงการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก
๒.๒.๒๐ การปฏิรูป ด้า นการคลังและงบประมาณ ประกอบด้ว ย การขยายฐานภาษี
การปรับ ระบบการจั ดท าคาของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบู รณาการทั้ ง
เชิงประเด็นพัฒนาและเชิงพื้นที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้าซ้อนของสิทธิประโยชน์
ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุง
ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ การปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล
๓.

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๓.๑ เป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กาหนดเป้าหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา ๕ ปี
โดยคานึ งถึงการดาเนิ น การต่อยอดไปสู่แผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้ าหมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี และในขณะเดี ย วกั น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ นี้ จั ด ท าเป้ าหมายและตั ว ชี้ วั ด
ในรายละเอีย ดมากกว่าในแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ผ่านมาเพื่อให้ กากับและเชื่อมโยงกับการกาหนดเป้ าหมาย
ในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ
ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและ
โครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึง

๒๐
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย
(๑) คนไทยที่มีคุณ ลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
มีความเป็นไทย (๒) การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุ ณ ภาพอย่ างทั่ ว ถึ ง กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ ต่ าสุ ด ร้อ ยละ ๔๐ มี รายได้ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างน้ อ ยร้อ ยละ ๑๕ (๓) ระบบ
เศรษฐกิ จ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และแข่ ง ขั น ได้ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ปรั บ สู่ เศรษฐกิ จ ฐานบริ ก ารและดิ จิ ทั ล
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๕ ต่ อ ปี เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายการเป็ น ประเทศที่ มี ร ายได้ สู งภายในปี ๒๕๗๙ (๔) ทุ น ทาง
ธรรมชาติและคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
อาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓
เที ย บกั บ การปล่ อ ยในกรณี ป กติ มี ป ริ ม าณหรือ สั ด ส่ ว นของขยะมู ล ฝอยที่ ได้ รับ การจั ด การอย่ า งถู ก หลั ก
สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (๕) มีความ
มั่น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั งคมปลอดภั ย สามัค คี สร้า งภาพลักษณ์ ดี และเพิ่ ม ความเชื่ อมั่น ของ
นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ และ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐ
ในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิ ทัลในการให้บริการ ปัญหา
คอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น เป้าหมายทั้ง ๖ กลุ่มหลัก
ภายใต้แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๒ สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒ นาตามวาระการพัฒ นาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุ
ภายในระยะเวลา ๒๐ ปี
๓.๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสาคัญ

สาหรับ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒
ถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และกาหนดเป็นแนวทางในรายละเอียด
ที่แสดงให้ เห็ น ถึงความสอดคล้ องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ ต้องบรรลุ ในระยะ ๕ ปี ที่จ ะเป็น การ
วางพื้น ฐานที่สามารถสานต่อการพัฒ นาในประเด็นสาคัญ ของประเทศในระยะต่อไปที่ส นับสนุนเป้าหมาย
การพัฒ นาให้ เกิดความมั่นคง มั่ง คั่ง และยั่งยืน โดยใช้ห ลักของปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาทาง ทั้งนี้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุม รายละเอียด
ที่ตอบสนองต่อจุดเน้ นประเด็น หลักของการพัฒ นาในระยะ ๕ ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ ในแผนพัฒ นาฯ
ฉบั บ ต่ อ ๆ ไป โดยจะต้ อ งต่ อ ยอดให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งของการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาปั จ จั ย พื้ น ฐานและ
การแก้ปัญหาสาคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วม
ที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี

๒๑
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจานวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียด
มากกว่ า ในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี ทั้ ง นี้ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่ างต่อเนื่ องนั้ น เป็ น การยากในการกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาให้ มี รายละเอียดที่ ชัดเจน
ในแผนพัฒ นาระยะยาว เพราะยุ ทธศาสตร์และแนวทางการพั ฒ นาจาเป็ นต้องมีการกาหนดและปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ จึงจะสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วยุ ท ธศาสตร์ ช าติ จึ ง เป็ น การก าหนดกรอบที่ เป็ น ประเด็ น หลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ
ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และ
การพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การกาหนดและการยึดหลักการ
สาคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์
ชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้าในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน ได้อย่ างยั่ งยื น (๔) ยุ ท ธศาสตร์ การเติ บโตที่เป็ นมิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมเพื่อการพัฒ นาอย่างยั่งยืน
(๕) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ างความมั่ น คงแห่ งชาติ เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ งคั่ งและยั่ งยื น และ
(๖) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าล
ในสังคมไทย และประกอบกับอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน
ให้การดาเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ (๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ส่ ว น ที่

๒

การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ

ส่วนที่ ๒
การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๑.

สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๑.๑

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อประเทศไทย

เศรษฐกิจโลกในระยะ ๕ ปีข้างหน้ายังมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ซึ่งส่งผลให้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงสาคัญ ได้แก่
ความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของมหาอานาจทางเศรษฐกิจ อาทิ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่ น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงิน และการประกอบธุรกิจของไทย
นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคการบริการและการท่องเที่ยว ทาให้
ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็น
โอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนา
ห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่
๑.๑.๑ ตลาดเกิด ใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจ
เป็นแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน และตลาดที่มีกาลังซื้อทั้งบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ ทั้งนี้ภูมิภาคเอเชีย
จะเป็นศูนย์กลางพลังอานาจทางเศรษฐกิจของโลก มีการไหลเข้าของการลงทุนในภาคการผลิตสูงโดยเฉพาะ
อุ ต สาหกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นและเป็ น ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ที่ ส าคั ญ ของโลก หรื อ เป็ น
“โรงงานผลิตแห่งเอเชีย ” เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก และดึงดูด ให้ประเทศมหาอานาจเดิมเข้ามารวมกลุ่มและ
ขยายบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากขึ้นผ่านการผลักดั นให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รูปแบบใหม่
ทั่ ว โลกเพื่ อ สร้ า งอ านาจต่ อ รอง อาทิ Tran-Pacific Partnership (TPP) และ Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) ท าให้ รู ป แบ บ การค้ า ใน ระยะต่ อ ไป มี ความเป็ น เสรี แ ละแข่ ง ขั น
อย่างเข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางจะก่อให้เกิดกาลังซื้อของโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่
เปิดกว้างขึ้นสาหรับการค้าการลงทุนการบริการ และการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรี
ยังก่อให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มมากขึ้น อาทิ การออกกฎระเบียบ มาตรฐานสินค้าและ
บริการ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งทาให้ประเทศไทยต้องพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
บนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดรับกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
๑.๑.๒ ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
มีความก้าวหน้ าอย่ างรวดเร็วทาให้ มีการพัฒ นาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น Application ทางการเงิน
Crowd Funding และ Financial Platform เป็นต้น ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงินในอาเซียน ทาให้
เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ภาคการเงินของไทยต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเงินให้ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบในการกากับดูแลภาคการเงิน การสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ใช้บริการในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันความเสี่ยง
จากความเชื่อมโยงทางการเงิน การเคลื่อนย้ายเงินทุน และปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น

๒๓
๑.๑.๓ การเปิดเสรีมากขึ้น ของอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ทั้งในภาคสินค้าและบริการ
โดยเฉพาะภาคการเงิน ซึ่งเป็นโอกาสสาคัญหลายประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงาน
อย่างเสรี การลดข้อจากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศซึ่งทาให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเอง
ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
ในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ ให้ เป็ น ศูน ย์ กลางทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน การบริการและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่การแข่งขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้น ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและ
บริการสินค้าเกษตรไทยจะแข่งขันยากขึ้นจากการเริ่มลดภาษีสินค้าของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
เวียดนาม การเคลื่อนย้ายเสรีแรงงานทักษะที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคและการที่หลายประเทศมีเป้าหมาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และ
ไทย ท าให้ ก ารพั ฒ นาของแต่ ล ะประเทศต้ อ งค านึ งถึ ง ความได้ เปรี ย บเฉพาะตั ว ในการวางต าแหน่ ง ทาง
ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าและบริการของตนเองซึ่งไทยต้องผลักดันการลงทุนของไทยไปประเทศอาเซียนมากขึ้น
๑.๑.๔ รู ป แบบการค้ า มี แ นวโน้ ม เปลี่ ย นแปลงไปสู่ ก ารค้ า เสรี เฉพาะกลุ่ ม มากขึ้ น
และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพื่อขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นทั้ง
โอกาสที่เปิดกว้างขึ้นสาหรับการค้าและการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นทั้งในรูปของกลุ่ม
ประเทศและสาหรับแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น เศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนของโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่า ประเทศไทยจึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องฐานตลาดการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดับ
โลก และในสาขาการผลิตการบริการที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้จะต้องใช้ประโยชน์จาก
(๑) ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศและการดาเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมายาวนาน และจากการ
ด าเนิ น นโยบายส่ ง เสริ ม ให้ เป็ น เทศไทยเป็ น ฐานที่ ตั้ ง บริ ษั ท แม่ แ ละศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารประจ าภู มิ ภ าค
(๒) การลงทุ น ในโครงสร้ างพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข นาดใหญ่ ต ามที่ ก าหนดในแผนการลงทุ น และ
(๓) ความเป็นเลิศในหลายอุตสาหกรรมและบริการ อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และบริการท่องเที่ยว
อย่ างไรก็ ดี ท่ ามกลางการแข่ งขั น ที่ รุ น แรงขึ้ นโดยอาศั ยการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและการพั ฒ นานวั ตกรรมนั้ น
มีแนวโน้มว่าประเทศต่างๆ จะนามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันการค้าโดยทางอ้อมมากขึ้น
อาทิ มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
๑.๒ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เช่ น เทคโนโลยี สื่ อสาร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ทาให้รูปแบบการผลิต การดาเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิต ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว มนุษย์สามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน การทาธุรกิจและธุรกรรมบนโครงข่าย
ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นไป
อย่างก้าวกระโดด เช่น การลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้ได้ผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศให้ เติบ โตอย่างก้าวกระโดดจาก ๖๗,๐๐๐ ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๒๓ เป็น ๕๖๑,๐๐๐ ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๔๓ หรือขยายตัวประมาณ ๘.๓ เท่าภายใน ๒๐ ปี และกรณีประเทศจีนทาให้ GDP
เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒ ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๔๓ เป็น ๖.๖ ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๓ และใช้
เวลาอีกเพียง ๔ ปี ในการขยายตัวเป็น ๑๐.๔ ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๗
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ในอนาคตองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซึ่งเป็นการทางาน
ระหว่ า งสมองและจิ ต ใจ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความคิ ด อารมณ์ และการกระท า มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
การสร้ า งเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ ที่ จ ะส่ งผลให้ เกิ ด การผลิ ก โฉมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การดารงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพื้นฐานใน
๔ ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี ชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัส ดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่ งแวดล้ อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อ สาร และดิจิทัล จะส่งผลให้เกิด การพัฒ นาเทคโนโลยีใหม่ ๑๒ ด้าน ได้แ ก่
(๑) อิน เทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (๒) โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถคิดและทางานแทนมนุษย์ (๓) อินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่งทุกอย่าง (Internet of Things) (๔) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) (๕) เทคโนโลยี หุ่นยนต์ขั้น
ก้ า วหน้ า (Advanced Robotics) (๖) ยานพาหนะไร้ ค นขั บ (Autonomous and Near-Autonomous
Vehicles) (๗) เทคโนโลยี พั น ธุ ก รรมสมั ย ใหม่ (Next-Generation Genomics) (๘) เทคโนโลยี ก ารเก็ บ
พลั งงาน (Energy Storage) (๙) การพิ ม พ์ แ บบสามมิ ติ (3D Printing) (๑๐) เทคโนโลยี วั ส ดุ ขั้ น ก้ า วหน้ า
(๑๑) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ามันและก๊าซขั้นก้าวหน้า และ (๑๒) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ
และสังคมที่สาคัญ คือ
๑.๒.๑ เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
หลากหลายสาขา เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการในภาคการผลิ ต บริ ก าร และพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
ที่เปลี่ย นแปลงไป โดยอุตสาหกรรมใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน ๕ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม อาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุ ปกรณ์อัจฉริยะ
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจบริการจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
หลากหลาย รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริการมี วัฎ จัก รชีวิตสั้ นลง การแข่งขัน ในตลาดอยู่บนฐานของการใช้
นวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมด้านตลาดและการบริหาร
จั ด การ ถ้ า ภาคธุ ร กิ จ โดยเฉพาะผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ปรั บ ตั ว ไม่ ทั น อาจสู ญ เสี ย
ความสามารถในการแข่งขันได้ ในขณะเดียวกันจะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ
ที่ ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ตที่ ท าให้ ส ามารถบริห ารจั ดการห่ ว งโซ่ก ารผลิ ต ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๒.๒ มนุษ ย์ จ ะสามารถเข้าถึงข้ อมูลและองค์ค วามรู้ ได้อย่า งไร้ขีดจากัด การพั ฒ นา
เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคน
เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์ สื่อสารประสิทธิภาพสูงที่สามารถบรรจุ รับ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลได้
อย่างมหาศาล โดยคาดว่าในปี ๒๐๒๕ ประชากรโลกประมาณ ๒-๓ พันล้านคนจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ได้ ทาให้ผู้บริโภคมีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว
มากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความชอบคล้ายคลึงกันบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะส่ง ผลให้บุคคลมีความเป็น
ปัจเจกนิยมมากขึ้น (Individualism) ความต้องการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันจะลดลง
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๑.๒.๓ การแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทาง
หรื อ มี ทั ก ษะหลายด้ า น (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากกระแสการเปลี่ ย นแปลง
ทางเทคโนโลยี และความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ โดยแรงงานทักษะต่าจะไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพราะจะถูกแทนที่ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่ นยนต์ แรงงานจึงต้องมีการปรับตัว
พัฒนาศักยภาพของตนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น ประกอบกับกาลังแรงงานของกลุ่มประเทศ
ที่เข้าสู่ สั งคมผู้สู งอายุ ล ดลง จะน าไปสู่การเคลื่ อนย้ายแรงงานข้ามชาติม ากขึ้น ประเทศต่างๆ จึงพยายาม
ใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะสูง
เข้ามาทางานในประเทศมากขึ้น
๑.๒.๔ เกิ ด ความเหลื่ อ มล้ าในมิ ติ ต่ า งๆ เช่ น ความเหลื่ อ มล้ าในการเข้ าถึ ง เทคโนโลยี
อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านรายได้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้าของแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงานที่ไม่มีทักษะ ความเหลื่อมล้าของ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีความสามารถในการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยี
แตกต่างกัน
ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงใน ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหาร
เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุ ปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิ ทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วัฒ นธรรม และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ าสู ง โดยกลุ่ ม เทคโนโลยี ที่ ไทยมี ศั ก ยภาพพั ฒ นาได้ เอง ได้ แก่ การเกษตร
การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จะต้องพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มและ
เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในระยะต่อไป สาหรับกลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการพัฒนา
อาจใช้รูปแบบการพัฒ นาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อให้สามารถเร่งพัฒนา
เทคโนโลยี ให้ ทัน การเปลี่ ยนแปลงของโลก และในขณะเดียวกันจะต้องลงทุนวิจัยและพัฒ นาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานที่เป็นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งต้องเตรียมพัฒนาคนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
โดยในระยะสั้ น ต้องดึงดูดนั กวิจัยจากต่างประเทศ และในระยะยาวพัฒ นาคนและบุค ลากรวิจัยโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานในลักษณะสหสาขาเพื่อสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
๑.๓

สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก

๑.๓.๑ การเข้ า สู่ สั งคมสู งวั ยของโลกส่ งผลต่ อเศรษฐกิ จและรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต
ในปี ๒๕๕๘ ประชากรโลกมีจานวน ๗,๓๔๙ ล้านคน และจะเพิ่มเป็น ๗,๗๕๘ ล้านคนในปี ๒๕๖๓ ประมาณ
ครึ่ ง หนึ่ ง จะอาศั ย อยู่ ในทวี ป เอเชี ย นอกจากนี้ องค์ ก ารสหประชาชาติ ยั ง ได้ ป ระเมิ น สถานการณ์ ว่ า
ในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ จากการเพิ่มขึ้นของประชากร
ผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๓ ในปี ๒๕๕๘ เป็นร้อยละ ๑๓.๘ ในปี ๒๕๖๓ ขณะที่
วัยแรงงาน (อายุ ๒๕-๕๙ ปี) จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๔๕.๔ เป็นร้อยละ ๔๕.๗ ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่
หลังจากปี ๒๕๖๓ วัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนวัยเด็ก (อายุ ๐-๒๔ ปี) ลดลงจากร้อยละ ๔๒.๓ เป็น
ร้อยละ ๔๐.๘ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยประเทศพัฒนาแล้วจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว และส่วนใหญ่
มีระยะเวลาในเตรียมตัวสาหรับการเป็นสังคมสูงวัยค่อนข้า งนานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกาลังพัฒนา เช่น
ประเทศฝรั่งเศสใช้ระยะเวลา ๑๑๕ ปี สวีเดน ๘๕ ปี สหรัฐอเมริกา ๖๙ ปี เป็นต้น ขณะที่ประเทศกาลังพัฒนา

๒๖
ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่ามาก เช่น จาไมกา ๒๕ ปี ศรีลังกา ๒๓ ปี เป็นต้น เช่นเดียวกับประเทศไทยมี
ระยะเวลาที่เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่อนข้างเร็วประมาณ ๑๖ ปีก่อนที่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ส่งผลต่อการออม การลงทุน และการคลังของประเทศ ขณะเดียวกันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและกระจายตัว
ของประชากรโลกที่พบว่ามากกว่าร้อยละ ๕๐ จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งมีสัดส่วนการบริโภคมากกว่าร้อยละ
๘๐ ของประชากรทั้งหมด และกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มสาคัญที่ทาให้มีการบริโภคสินค้า
และบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริโภคสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสาหรับ
ประเทศไทยในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการบริการทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
รองรับความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ธุรกิจ Nursing Home ธุรกิจด้านโรงแรมและ
การท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น และยังก่อให้เกิดความต้องการแรงงานในสาขาอาชีพที่เน้นในกลุ่มผู้สูงอายุ
มากขึ้นตามมา เช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเป็นสังคมสูงวัยของโลกยังอาจเป็น
ภั ย คุ ก คามส าคั ญ ส าหรั บ ประเทศไทยด้ ว ยเช่ น กั น เนื่ อ งจากการลดลงของวั ย แรงงาน จึ ง อาจก่ อ ให้ เกิ ด
การแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นกาลังแรงงานสาคัญในการพัฒนาประเทศ
๑.๓.๒ การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และรูปแบบการบริโภค พลวัตความเปลี่ ยนแปลงของวัฒ นธรรมไทยที่ได้รับ
อิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลกมีสาเหตุจากโลกาภิวัตน์ เกิดการผสมผสานกันระหว่า งวัฒนธรรม ส่งผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยและการทาธุรกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จาเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อ
หลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจากัด เกิดการสร้างวัฒ นธรรม
ร่วมสมัย และมีโอกาสสาหรับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ขณะเดียวกัน
อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม จนทาให้คนไทย
ละเลยอัตลักษณ์ มีพฤติกรรมที่เน้นบริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ไม่เคารพในสิทธิคนอื่น
ขาดความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ซึ่งนาไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
สังคมไทย
๑.๔

สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. ๒๐๓๐ ได้กาหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง
และพั น ธกรณี ที่ เกี่ ย วข้ อง ท าให้ ไทยต้ องพร้อ มรับ ภาระในการลดก๊ าซเรือนกระจกมากขึ้น ภายใต้ก ระแส
การแข่งขันการค้าที่เข้มข้น
๑.๔.๑ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง
ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย
๑๗ เป้าหมายและ ๑๖๙ เป้าประสงค์ จะมีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
โดยเฉพาะการสร้ า งหลั ก ประกั น ในการจั ด ให้ มี น้ าและสุ ข อนามั ย ส าหรั บ ทุ ก คน ยกระดั บ คุ ณ ภาพน้ า
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น้ าทุ ก ภาคส่ ว น การมี รูป แบบการผลิ ต และบริโภคที่ ยั่ ง ยื น ใช้ ท รั พ ยากรอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล การปกป้องและฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเมืองอย่าง
ยั่งยืนลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และการดาเนิ นการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

๒๗
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทาให้ประเทศต้องมีการกาหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อรักษา
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนากลไกดาเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ให้เกิดการบรูณาการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลกและพร้อมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอย่างยั่งยืน
๑.๔.๒ ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศจะทวี
ความเข้มข้น ส่งผลให้ประเทศต่ างๆ รวมทั้งไทยต้องดาเนิน มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง
ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์และกาหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้
ต่ากว่าระดับการปล่อยตามปกติ ร้อยละ ๗-๒๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ความตกลงปารีส (Paris
Agreement) ที่นานาประเทศได้รับรองร่วมกันเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมุ่งควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ ย ของโลกให้ ต่ ากว่ า ๒ องศาเซลเซี ย ส และประเทศไทยได้ ล งนามรั บ รองความตกลงดั ง กล่ า วเมื่ อ
๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ส่งผลให้ไทยต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องโดยกาหนด
เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐-๒๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ อีกทั้งต้องมี
การทบทวนเพื่อ เพิ่ม ระดับ การลดการปล่อ ยก๊าซเรือ นกระจกทุก ๕ ปี ก่อให้เกิด นัยสาคัญ ต่อ การพัฒ นา
ประเทศ ที่จะต้องเร่งดาเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการ
และการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนภาคครัวเรือน เป็นแรงกดดันให้ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการ่ใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในการใช้ประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเงื่อนไข
สาหรับ กาหนดมาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย
แต่ก็อาจสร้างโอกาสสาหรับธุรกิจใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มประสิทธิภาพการลดของเสีย เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ว่ากรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้กาหนดให้ มีความช่วยเหลือแก่ประเทศกาลังพัฒ นาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจากัดเพราะความขัดแย้งกับแนวทางการปกป้ องสิทธิของทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาภายใต้ ก รอบการค้ า โลก (World Trade Organization: WTO) ท าให้ ป ระเทศไทยไม่ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากข้อกาหนดของอนุสัญญาฯ ในส่วนนี้ได้
๑.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้ น ส่ งผลต่ อ การผลิ ต ในภาคเกษตรและความมั่ น คงด้ า นน้ าและอาหาร การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศก่ อ ให้ เกิ ด การขาดแคลนน้ า อุ ท กภั ย และภั ยธรรมชาติ ที่ รุน แรง สร้ างความเสี ย หายต่ อ ระบบ
การเพาะปลูก ทาให้ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของโลกลดลง อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร
สาหรับประเทศไทยความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อเนื่องไปยังการส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหาร ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง รายได้ ส าคั ญ ของประเทศ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความไม่ มั่ น คงด้ า นอาหาร
ทั้ งระดั บ ประเทศและระดั บ ครั ว เรื อ น ในขณะเดีย วกัน ภาคเกษตรก็เป็ น แหล่ งรายได้ ห ลั กของเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องประสบความสูญเสียจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ส่งผลซ้าเติมต่อปัญหาความยากจน
๑.๕

สถานการณ์ความมั่นคงโลก

๑.๕.๑ ประเทศมหาอานาจมี แ นวโน้ มของการขยายอิ ท ธิ พ ลและการเพิ่ ม บทบาทใน
ภูมิภ าคต่ างๆ ของโลก รวมทั้งการใช้อานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เช่ น (๑) ยุทธศาสตร์การปักหมุดในภูมิ ภาคเอเซียแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และการใช้เส้นทางคมนาคมทางทะเลใน

๒๘
เอเซียแปซิฟิก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก (๒) การรวมกลุ่มตาม
ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ที่อาจกระทบต่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในกรอบประชาคมอาเซียน (๓) การขยายอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม การทหาร รวมทั้งด้านการฑูต ทาให้ จีนมีบทบาทและอิทธิพลต่อการกาหนดและดาเนินนโยบายของ
ประเทศต่ า งๆหลายประเทศ รวมถึ งประเทศไทยซึ่ งเป็ น พั น ธมิ ต รทั้ ง กั บ สาธารณรั ฐ ปร ะชาชนจี น และ
สหรัฐอเมริกาและมีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายๆ ด้าน จึงส่งผลต่อประเทศไทยในการกาหนดท่าทีทางการฑูต
แบบสมดุลและเป็นกลางท่ามกลางความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ
๑.๕.๒ ความขัดแย้งด้ านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ ทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิ
ทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งทาให้มีแนวโน้มการเพิ่มกาลัง
อ านาจของกองทั พ เช่ น (๑) การพั ฒ นาด้ า นนิ ว เคลี ย ร์ ข องสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนเกาหลี
(๒) การประกาศ “เขตแสดงตนเพื่ อ การป้ อ งกั น ทางอากาศในทะเลจี น ตะวั น ออก ” (Air Defense
Identification Zone: ADIZ) เหนือทะเลจีนตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ครอบคลุม
พื้นที่พิพาทระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่นกรณีหมู่เกาะเซนกากุ (เตียวหยู) และพื้นที่สถานี
วิจัยของเกาหลีใต้ (๓) ความขัดแย้งกรณีการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ของหลายประเทศเป็นปัญหา
ที่มีความสาคัญต่อประเทศไทย ซึ่งหากเกิดการใช้กาลังทางทหารเพื่อการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลีย์
ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจส่ งผลกระทบและ
นาไปสู่ความขัดแย้ง การสร้างอานาจต่อรองทางการทหารและความมั่นคง ซึ่งเป็นเงื่อนไขต่อเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑.๕.๓ อาชญากรรมข้า มชาติมี แ นวโน้ มขยายตัวและควบคุม ได้ยาก มีก ารเชื่ อมโยง
ในภูมิ ภ าคและพั ฒ นาการสื่อสารด้ วยเทคโนโลยีที่ ทั น สมัย โดยมีรูป แบบและวิธี การที่ซั บซ้ อนมากขึ้ น
ประเทศไทยจึงยังมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายของกลุ่มต่างชาติ ซึ่งมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมที่ส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
อย่างมีนัยยะสาคัญ ได้แก่ (๑) การค้ายาเสพติด ปัจจุบันมีการลักลอบนายาเสพติด สารตั้ง ต้นและเคมีภัณฑ์
เข้าประเทศทั้งตามแนวชายแดนและท่าอากาศยาน ซึ่งส่งผลต่อการเกิดวงจรยาเสพติดตั้งแต่การผลิต จาหน่าย
และเสพ (๒) ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาทางานในประเทศไทย เกิดปัญหาอาชญากรรม สุขอนามัยและสาธารณสุข รวมถึงเป็นภาระของรัฐทั้ง
ด้านสิทธิและสถานะของบุคคลตามกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนเกิดความขัดแย้งกับชุมชนชาว
ไทย นอกจากนี้ ยั ง อาศั ย ช่ อ งว่ า งทางกฎหมายในการสร้ า งอิ ท ธิ พ ลหรื อ แทรกซึ ม อยู่ ใ นระบบตลาด
ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท้องถิ่น (๓) การค้ามนุษย์ เชื่อมโยงกับการลักลอบเข้าเมือง การใช้แรงงานเด็กและ
ค้าประเวณี ซึ่งไทยมีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์ ทาให้เป็น
ประเด็นถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยในระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในบั ญชี Tier 2 Watch List ของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (TIP Report) และต่อมาในปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ ถูกปรับลดระดับให้อยู่ในบัญชี
Tier 3 ซึ่งเป็นระดับต่าสุด โดยสหรัฐอเมริกามีข้อกังวลที่สาคัญคือ การค้ามนุษย์ในภาคประมง การบังคับใช้
กฎหมาย การมีส่ว นร่ว มของเจ้าหน้าที่ภ าครัฐ รวมถึงการดูแ ลและคุ้ม ครองผู้เสีย หายจากการค้ามนุษ ย์
(๔) การฟอกเงินเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่นๆ เช่น การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คอร์รัปชั่น ซึ่งไทยอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาให้ได้ตามมาตรฐานสากล

๒๙
๑.๕.๔ การก่อการร้ายกาลังส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถี่
มากขึ้นในระยะหลายปี ที่ ผ่ านมา รวมทั้ งมีแนวโน้ มแผ่ ขยายไปยังพื้ นที่ต่ างๆ ทั่ วโลกอย่างต่อเนื่ องทั้งจาก
ลัทธิสุดโต่ง (Extremism) ซึ่งคลั่งไคล้ความรุนแรงและอุดมการณ์ และกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ ที่ต้องการสร้าง
แนวร่วมให้เกิดความรุนแรง แพร่กระจายไปยังรัฐที่อ่อนแอในภูมิภาคอื่นๆ ส่งผลต่อการอพยพของประชาชน
เพื่ อ หนี ภั ย สงครามไปยั งประเทศที่ ป ลอดภั ย โดยประเทศไทยมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การถู ก ใช้เป็ น ที่ พั ก พิ งของ
กลุ่ ม ก่ อ การร้ า ยข้ ามชาติ ที่ เข้ ามาในรู ป แบบของผู้ อ พยพและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ อ าจใช้ ป ระเทศไทยเป็ น ฐาน
ในการวางแผนก่อการร้ายในประเทศและในภูมิภาค
สถานการณ์แนวโน้มโลกในระยะ ๕ ปี เช่น เศรษฐกิจที่ยังขยายตัวช้า นวัตกรรมทางการเงิน
การค้าการลงทุนที่มีความเข้มข้น การก้าวขึ้นเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจของประเทศเกิ ดใหม่ โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศเอเซีย การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเป็นสังคมสูงวัย มีความเป็นพหุวัฒนธรรม และ
ความเหลื่อมล้าในสังคมมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น เป็นต้น ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญ
กับประเด็นท้าทายและใช้โอกาสในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์ สถานการณ์และ
แนวโน้มภายในประเทศเพื่อนาจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
และจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๒.

สถานการณ์และแนวโน้มภายใน

การพั ฒ นาประเทศในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
การสร้างความเท่าเทีย มกัน ทางสั งคม และการอนุรักษ์พื้ นฟูสิ่ งแวดล้ อม ในส่ว นนี้จะเป็นการทบทวนและ
วิเคราะห์ ส ถานการณ์ ด้ านเศรษฐกิ จ มหภาคและการพั ฒ นาภาคการผลิ ต การพั ฒ นาและใช้วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตของพื้น ที่เมือง และความมั่นคง ในช่วงที่ผ่านมา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

๒.๑.๑ ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความสาเร็จในระดับ
ที่ น่ า พอใจ ทั้ งในด้ านการสร้ างอั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ การปรับ โครงสร้างการผลิ ต การสั่ งสม
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการรั กษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ ท าให้ เศรษฐกิจไทยมีปั จจัยพื้น ฐานทางเศรษฐกิจที่ เข้มแข็ง และ
ความพร้อมที่จ ะได้รับ การพัฒ นาต่อยอดเพื่อขับเคลื่ อนไปสู่ การเป็น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ในปี ๒๕๗๙ ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
๑) อัต ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยในช่ว งปี ๒๕๐๔ – ๒๕๕๘
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๑ สูงเป็นอันดับที่ ๒๒ ของโลก (จากทั้งหมด ๒๐๕ ประเทศ) และส่งผลให้รายได้ต่อหัว
ของประชาชนเพิ่มขึ้นจาก ๓,๔๗๖ บาท (๑๗๐ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี ในปี ๒๕๑๐ เป็น ๒๓,๖๖๖ บาท
(๙๕๐ ดอลลาร์ สรอ.) ในปี ๒๕๓๐ และเพิ่มขึ้นเป็น ๑๘๕,๘๕๘ บาท (๕,๖๒๐ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งท าให้ ป ระเทศไทยได้ ขยั บ ฐานะการพั ฒ นาประเทศจากการเป็ นประเทศรายได้ป านกลาง
ขั้ น กลาง (Middle Middle Income Country) เป็ น ประเทศรายได้ ป านกลางตอนบน (Upper Middle
Income Country) ในปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปีที่ ๔ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

๓๐
๒) โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น โดยสัดส่วนของภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากร้อยละ ๙.๙ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๙.๑ ในปี
๒๕๕๘ และสัดส่วนภาคบริการปรับตัวลดลงจากร้อยละ ๖๔.๗ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๖๐.๙ ในปี ๒๕๕๘
ในขณะที่สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๕.๔ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๓๐.๐ ในปี ๒๕๕๘
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตทาให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและทรัพยากรการผลิตจากภาคการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพต่าไปสู่สาขาการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนกาลังแรงงานในภาคเกษตร
ปรับ ตัว ลดลงจากร้ อ ยละ ๖๔.๐ ในปี ๒๕๓๓ เป็ น ร้อ ยละ ๓๑.๘ ในปี ๒๕๕๘ ในขณะที่ สั ด ส่ ว นแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๐.๓ และร้อยละ ๒๕.๗ เป็นร้อยละ ๑๖.๙ และร้อยละ
๕๑.๓ ในปี ๒๕๕๘ ตามลาดับการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตดังกล่าวเมื่อรวมกับการส่งเสริมการสะสมปัจจัยทุน
และการสั่ งสมเทคโนโลยี การผลิตอย่ างต่อเนื่องทาให้ ผลิ ตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor
Productivity) เพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจ
๓) ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐม
ภายใต้การบริห ารจัดการของเงิน ทุน ต่างชาติในระยะแรกของการขยับฐานะจากประเทศรายได้ต่ามาเป็ น
ประเทศรายได้ ป านกลางขั้น ต่า (Lower Middle Income Country) เป็น โครงสร้างการผลิ ต อุตสาหกรรม
พื้นฐาน (Supporting Industry) ในช่วงของการขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นกลาง (Middle
Middle Income Country) รวมทั้งมีการสั่งสมเทคโนโลยีการผลิต และพัฒ นาอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนภายใต้
เครือข่ายการผลิตของบริษัทแม่ ในต่างชาติและการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนทุนไทยในช่วงการขยับฐานะขึ้นเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการที่เริ่ม
มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น รวมทั้งมีสัดส่วนของทุนไทย
และมีบ ทบาทในตลาดต่างประเทศมากขึ้น ตามลาดับ เช่น การสารวจขุดเจาะปิโตรเลี ยม การบริการด้าน
สื่อบันเทิงและภาพยนตร์ การค้าส่งค้าปลีก การก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ ทาให้การผลิตและบริการดังกล่าวมี
ความพร้อมสาหรับการพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น
และเป็นของคนไทยมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะต่อไป
๔) ประเทศไทยยั ง คงมี จุ ด แข็ ง ด้ า นความหลากหลายของฐานการผลิ ต ที่ มี
ความแข็งแกร่งในระดับโลก โดยปี ๒๕๕๗ ซึ่งประเทศไทยมีส่วนแบ่งในมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการใน
ตลาดโลกร้อยละ ๑.๒ นั้ น มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยสูงเป็นอันดับ ที่ ๘ ของโลก และ
มู ล ค่ าการส่ งออกสิ น ค้ าอุ ต สาหกรรมและบริก ารท่ อ งเที่ ย วสู งเป็ น อั น ดั บ ที่ ๑๓ และอั น ดั บ ที่ ๕ ของโลก
ตามลาดับ โดยในด้านสินค้าเกษตรไทยส่งออกข้าวสูงเป็นลาดับที่ ๒ ของโลก และยางพาราเป็นลาดับที่ ๑ ของ
โลก ในด้านสินค้าอุตสาหกรรมประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๑ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับ ที่ ๔ ของเอเชีย และอันดับ ที่ ๘ ของโลก รวมทั้งเป็นฐานการส่งออกสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับที่ ๑๑ ของโลก
๕) อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยรวมมี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น
ในปี ๒๕๕๘ World Economic Forum (WEF) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็น
อันดับที่ ๓๒ จาก ๑๔๐ ประเทศ ในขณะที่ผลการสารวจประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกได้ จั ด ให้ ไทยอยู่ ในอั น ดั บ ที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่ ว โลก
ส าหรั บ ผลการจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศไทย โดย International Institute for

๓๑
Management Development (IMD) มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ ๓๐ ในปี ๒๕๕๘ มาเป็นอันดับที่ ๒๘
ในปี ๒๕๕๙ จาก ๖๑ ประเทศ โดยในด้ า นสมรรถนะทางเศรษฐกิ จ IMD จั ด ให้ ไทยอยู่ ในอั น ดั บ ที่ ๑๓
ความเข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยดังกล่าวทาให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับ ฐานะของประเทศให้ สู งขึ้น และมีรายได้เพี ยงพอต่อ การพั ฒ นาคนอย่างเต็ม ศัก ยภาพ แต่ในด้าน
โครงสร้างพื้น ฐานไทยอยู่ในอัน ดับที่ ๔๙ โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการศึกษาอยู่ในอันดับ
ลดลง เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่ อมโยงที่เป็นระบบ
ทาให้ต้นทุนยังสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อ
รองรั บ การเป็ น เศรษฐกิ จ ฐานดิ จิ ทั ล ยั งไม่ ก ระจายอย่ า งเพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง ส่ ว นโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับต่า มีปัญหาขาดแคลนนักวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
๖) การรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ แม้ ว่าเศรษฐกิ จ ไทยจะประสบปั ญ หา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และในปี ๒๕๔๐ แต่การดาเนินมาตรการในการแก้ไข
ปั ญ หาและการให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรั ก ษาวินั ย ทางการเงิน และการคลั ง ท าให้ เศรษฐกิ จ ไทยกลั บ เข้ า สู่
เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง
กัน โดยในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีสัดส่วนส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP หนี้สินต่างประเทศต่อ GDP ร้อยละ
๔๔.๔ และร้ อ ยละ ๓๘.๒ ตามล าดั บ ซึ่ ง ต่ าเป็ น ล าดั บ ที่ ๙๒ (จาก ๑๗๓ ประเทศ) และล าดั บ ที่ ๖๐
(จากทั้งหมด ๑๑๑ ประเทศ) ของโลก ตามลาดับ ในขณะที่เงินสารองระหว่างประเทศอยู่ที่ ๑๕๖.๕ พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดยังอยู่ในระดับเกินดุลต่อเนื่องภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี
๒๕๔๐ และค่าเงินบาทมีเสถียรภาพและแข็งค่าขึ้น สะท้อนความเข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
๒.๑.๒ ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐
และในช่ ว ง ๔ ปี แ รกของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ เริ่ ม แสดงให้ เห็ น ถึ งข้ อ จ ากั ด ในการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ และการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตซึ่งจะเป็นอุปสรรคสาคัญต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและมีแนวโน้มที่จะทาให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถยกระดับการพัฒนา
ออกจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญๆ ในช่วง
แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๐ และในช่วง ๔ ปี แรกของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่เริ่มแสดงให้ เห็ นถึงจุดอ่อน
ที่สาคัญของเศรษฐกิจไทยประกอบด้วย
๑) เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนมากขึ้น ในช่วง ๙ ปี
ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๑ ชะลอลงจากเฉลี่ยร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ และต่ากว่าระดับการขยายตัวที่จาเป็นสาหรับ
การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยสามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร
๒) การส่ งออกของไทยปรั บ ตั วลดลงทั้ งในด้ า นการส่ งออกสิน ค้ า เกษตรและ
อุต สาหกรรม โดยปริ มาณการส่ งออกรวมในช่ วงหลั งวิกฤตเศรษฐกิ จทางการเงิน ที่ ผ่ านมาขยายตัว ช้ าลง
ตามลาดับจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๕.๒
ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๐ และร้ อ ยละ ๒.๐ ในช่ ว ง ๔ ปี แ รกของแผนพั ฒ นาฉบั บ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) และเป็นการชะลอตัวและปรับตัวลดลงทั้งในด้านปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตร สินค้า
อุ ต สาหกรรมเกษตร สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม และรายรั บ จากการส่ ง ออกบริ ก าร แม้ ว่ า การลดลงของ

๓๒
การส่งออกในช่วงดังกล่าวจะมีสาเหตุ สาคัญมาจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๑–๒๕๕๒ การชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสาคัญและผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในระยะต่อมาก็ตาม แต่ส่วนหนึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่ม
สิ น ค้ า ที่ พึ่ ง พิ ง แรงงานและทรั พ ยากรการผลิ ต รวมทั้ ง สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมในกลุ่ ม เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์
๓) การลงทุนซึ่งเป็นทั้งปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะสั้นและ
ปัจ จัยในการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวชะลอตัวลงมาก ทั้งในด้านการลงทุน
ภาคเอกชนและการลงทุน ภาครั ฐ โดยเฉพาะในช่วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๐ ซึ่งการลงทุน ขั้นต้น โดยรวม
(Total Gross Investment) ขยายตัวเพียงร้อยละ ๑.๙ ต่ากว่าอัตราการเสื่อมสภาพของสินค้าทุน ซึ่ง ถือเป็น
ข้อจากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๓.๒
ในขณะที่การลงทุนภาครัฐหดตัวร้อยละ ๐.๘ อย่างไรก็ตาม การลงทุนรวมในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพั ฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ เริ่มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นเป็นร้อยละ ๓.๐ โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุน
ภาครัฐในปี ๒๕๕๘ เป็นสาคัญ
๔) เสถียรภาพเศรษฐกิจเริ่มมีสัญ ญาณที่จะเป็น ข้อจากั ดต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๑ ในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบ
วินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ซึ่งทาให้เริ่ม
เป็นข้อจากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังสาหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
๒.๑.๓ จุด อ่อนที่สาคัญ ของเศรษฐกิจไทย การขยายตัวในเกณฑ์ต่าและมีความผันผวน
มากขึ้น ในช่ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๐ และในช่ว ง ๔ ปีแรกของแผนพั ฒ นาฉบับ ที่ ๑๑ รวมทั้ งแนวโน้ ม
การลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกและความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจตลอดช่วงระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงจุดอ่อนที่สาคัญๆ ของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งทางด้าน
ปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้านการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
๑) อุปสงค์ในประเทศยังมีจากัดเมื่อเทียบกับขีดความสามารถในการผลิต ทาให้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังต้องพึ่งพิงอุปสงค์ในตลาดโลก ซึ่งต้องอาศัยขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกในการขั บ เคลื่ อ น ในขณะที่ ก ารขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ โดยอาศั ย อุ ป สงค์
ภายในประเทศในระยะต่อไปยังมีปัญหาอุปสรรคจากความแตกต่างทางด้านรายได้และกาลังซื้อของประชาชน
ในระบบเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถกระจายตัวอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังต้องอาศัยภาคการส่งออกในการสร้างฐาน
รายได้ของประชาชนในประเทศให้มีความแข็งแกร่งก่อนที่จะสามารถใช้อุปสงค์ในประเทศในการขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง
๒) มาตรการของภาครัฐในการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ (Domestic Economy)
ในช่วง ๙ ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังให้น้าหนักความสาคัญกับมาตรการระยะสั้น โดยเฉพาะการก่อหนี้สาธารณะ
เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านอุปสงค์ภาคเอกชนและการใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการลงทุน ซึ่งแม้บางมาตรการ
จะจ าเป็ น ต่ อ การบรรเทาปั ญ หาความเดือ ดร้อ นและช่ ว ยเหลื อประชาชนผู้ มีรายได้ น้ อย แต่ยั งมี ข้อ จากั ด

๓๓
ในการสนั บ สนุ น ให้ เศรษฐกิ จ ฐานรากขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากภาคการส่ ง ออกและรายได้ จ าก
ภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานรายได้หลักของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว อย่าง
ต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก นอกจากนั้น การดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นบางมาตรการยังส่งผล
กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกและศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาว ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังคงผันผวนตามขีดความสามารถในการก่อหนี้ ของภาครัฐและเอกชน
เพื่อการใช้จ่ายตามมาตรการระยะสั้น
๓) การขาดการลงทุ น ที่ จ าเป็ น และเพี ย งพอต่ อ การยกระดั บ ศั ก ยภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ให้สามารถหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ในระยะเวลาอันเหมาะสม
โดยด้านการลงทุนของภาครัฐชะลอตัวลงอย่างมีนัยสาคัญและเข้าสู่ภาวะหดตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
และขยายตัวในเกณฑ์ต่าในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งทาให้เศรษฐกิจไทยขาดการลงทุน
ที่ เพี ย งพอทั้ ง การลงทุ น ทางด้ านโครงสร้ างพื้ น ฐาน การลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต ให้ กับ ระบบ
เศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุ น ด้านการวิจัย และพัฒ นา และการลงทุนเพื่ อการพั ฒ นาพื้ นที่เศรษฐกิจส าหรับ
การสร้างฐานการผลิตที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง
ตามการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก การลดลงของขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น และการลดลงของ
แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐ
๔) แรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากปัจจัยแรงงานลดลง เนื่องจาก
(๑) การชะลอตัวของกาลังแรงงาน ในขณะที่การเพิ่มผลิตภาพการผลิ ตของปัจจัยแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า
(๒) การเคลื่อนย้ายปัจจัยแรงงานจากภาคเกษตรซึ่งมีผลิตภาพการผลิตและรายได้ต่อหัวต่าไปสู่ภาคการผลิตที่
มีผ ลิ ตภาพการผลิตและรายได้ต่อหั วสู งกว่าช้าลงตามลาดับ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ ต่อการเพิ่ มผลิ ตภาพ
การผลิตของแรงงาน (๓) การขาดการใช้เทคโนโลยีและสินค้าทุนที่เหมาะสมสาหรับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของแรงงาน (๔) ความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการของตลาดแรงงานและการผลิตแรงงาน (๕) การขาด
การรวมกลุ่มในการผลิตภาคเกษตรเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดทาให้มีการทางานต่า
ระดับอยู่ในเกณฑ์สูง และ (๖) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้า การลดลงของแรงขับเคลื่อนจาก
ปัจจัยแรงงานทั้งในด้านขนาดของกาลังแรงงานและผลิตภาพการผลิตของแรงงานทาให้ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยลดลงทั้งในส่วนการผลิ ตที่ใช้แรงงานเข้มข้นและการผลิตสินค้าในส่วนที่เป็นกึ่ งทุน
เข้มข้น
๕) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity: TFP)
ยังไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่ง
ต้องอาศัยการผลิตที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตั วของ TFP
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่ยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศ
ที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
ในช่วงก่อนหน้า ความล่าช้าในการเพิ่มขึ้นของ TFP ดังกล่าวทาให้ประเทศไทยยังจาเป็นจะต้องพัฒนาผลิตภาพ
การผลิตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการใช้ปัจจัยอื่นในการเร่งรัดการขยายตัวในช่วงเปลี่ยนผ่าน
๖) ความล่ า ช้ า ในการปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต ทั้ ง ในด้ า น (๑) การเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพการผลิต และมูลค่าการผลิต ให้ กับภาคเกษตรกรรมเพื่อให้ ผลิต ภาพการผลิตและรายได้ต่อหั ว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งทาให้การผลิตในภาคเกษตรซึ่งแม้จะเป็นฐานรายได้ที่สาคัญของประเทศแต่
ยังประสบกับปัญหาที่สาคัญๆ ทั้งในด้านผลผลิตต่อไร่ที่ยังอยู่ในระดับต่า ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาทางด้านแหล่งน้า

๓๔
ความล่าช้าในการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตและการบริหารจัดการ ซึ่งจะเห็นได้จากผลผลิตข้าวต่อไร่ซึ่งอยู่
ที่ ประมาณ ๔๕๙ กก.ต่อไร่ ต่ากว่าผลผลิตต่อไร่ของเวียดนาม เมียนมา และลาวซึ่งมีผลผลิต ๘๓๖ กก.ต่อไร่
๖๕๔ กก.ต่ อ ไร่ และ ๕๗๖ กก.ต่ อ ไร่ ต ามล าดั บ รวมทั้ งสิ น ค้ าเกษตรที่ ยั งไม่ ได้ ม าตรฐานความปลอดภั ย
(๒) การปรับเปลี่ยนการผลิตภาคเกษตรที่มีมูลค่าต่าและมีแนวโน้มสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่
การผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและไปสู่การผลิตในสาขาอื่นๆ (๓) การพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบันไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตซึ่งมี การผลิตที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (๔) การพัฒนายกระดับ
ขีดความสามารถของ SMEs ในการพัฒนาตนเองจากการผลิตชิ้นส่วนขึ้นเป็นผู้ผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายที่มีแบรนด์
และช่องทางทางการตลาดเป็นของตนเองมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ
ชาวไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น อุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (๕) การสร้างฐานการผลิตภาคบริการที่จะเป็นฐานรายได้ใน
อนาคต เช่น บริการขนส่งและโลจิสติกส์ การเป็นที่ตั้งของสานักงานภูมิภาค บริการทางการศึกษานานาชาติ
บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริการดิจิทัล ธุรกิจบริการทางด้านการค้า และบริการทางการเงิน
๗) ภาคการเงิ น และการคลั งยั งไม่ ส ามารถสนั บ สนุ น การด าเนิ น ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการสร้างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลด
ความเหลื่อมล้า และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะทาให้ภาระผูกพันทาง
การคลังในอนาคตยังอยู่ในระดับสูงในขณะที่แรงกดดันทางด้านการคลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม (๑) แนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของรายจ่ายทางการคลังเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะปานกลาง (๒) การขาดสภาพคล่อง
ของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง ในขณะที่ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในภาคการเงินยั งอยู่ในระดับต่า ซึ่งจะเห็นได้
จาก (๑) ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาภาคการเงินของไทยที่จัดทาโดย WEF ซึ่งยัง
อยู่ในระดับต่ากว่ามาเลเซียและสิงคโปร์ ทั้งทางด้านความพร้อมของการบริการทางการเงิน และความสามารถ
และความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิ น (๒) รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานสถิติ
แห่งชาติ และสานักงานเศรษฐกิจการคลังที่พบว่าสัดส่วนของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินยังเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ ๓.๕๐ ในปี ๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๔.๒๒ ในปี ๒๕๕๖ ในขณะที่ความรู้ทางการเงินของประชาชนอยู่
ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก (๓) แม้ธนาคารพาณิชย์มีผลประกอบการและขีดความสามารถการทากาไรใน
เกณฑ์ดีแต่สัดส่วนค่าใช้จ่ายการดาเนินงานต่อสินทรัพย์เฉลี่ยสูง ค่าธรรมเนียมในการให้บริการโอนเงินและ
ชาระเงินอยู่ในเกณฑ์สูง ปริมาณการใช้บริการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์และจานวนเครื่องรับบั ตรยังอยู่ในระดับ
ต่ากว่ามาเลเซียและสิงค์โปร์ (๔) การแข่งขันจากธนาคารต่างชาติยังอยู่ในระดับต่า และการแข่งขันในระบบ
ธนาคารยังกระจุกตัวในการให้บริการธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่การให้บริการแก่ธุรกิจกลุ่ม SMEs ยังไม่ทั่วถึง
หรือมีค่าใช้บริการสูง (๕) การพัฒนาบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FinTech) จะ
ทาให้ต้นทุนในการให้บริการทางการเงินต่าลงกว่าการบริการในรูปแบบเดิม รวมถึงการเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น
ของเงินตราเสมือนจริง (Virtual Currency) จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสร้าง
แรงกดดันต่อภาคการเงินทั้งทางด้านการพัฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงิน
รวมถึงความท้าทายในการดาเนินนโยบายการเงิน การบริหารจัดการค่าเงิน ตลอดจนการกากับดูแลเพื่อรองรับ
ธุรกรรมที่มีความซับ ซ้อนมากยิ่งขึ้น (๖) สถาบันการเงินเฉพาะกิจบางแห่งยังไม่สามารถเติ มเต็มช่องว่างใน
การให้บริการทางการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่ม
ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) และผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ยังมีข้อจากัดในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ยังไม่
มีป ระสิ ทธิภ าพเท่าที่ควรทั้งในเรื่องธรรมาภิ บาลและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี

๓๕
รวมทั้งระบบตรวจสอบและกากับดูแลการดาเนินโครงการนโยบายภาครัฐที่ไม่เข้มงวดเพียงพอ อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการคลัง
๘) การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคยังมีข้อจากัดที่สาคัญๆ หลายประการ
ประกอบด้วย (๑) การประสานระหว่างนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง กับนโยบายการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ
ที่แท้จริง รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาที่สาคัญๆ (๒) การให้ความสาคัญกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ ระยะ
สั้นมากกว่ามาตรการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจระยะยาว รวมทั้งการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่เป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ภาครัฐ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดูแลให้มีกรอบเม็ดเงินงบประมาณที่เพียงพอสาหรับการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อลดความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและเพียงพอสาหรับการใช้จ่ายเพื่อ
การเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (๔) การดาเนินโครงการพัฒนาที่สาคัญๆ ของภาครัฐมี
ความล่าช้าและมีอุปสรรคในการดาเนินการมากขึ้น (๕) การพัฒนาเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ขาดเป้ าหมายที่ชั ดเจนท าให้ ขาดการจั ดท าแผนงาน/โครงการ และการบู รณาการโครงการและ
แผนงาน/โครงการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ
๒.๑.๔ ปัจ จั ยคุ กคาม/ความเสี่ ยงต่ อความสาเร็ จในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในช่ว งแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย
๑) การปรั บ ตั ว เข้ า สู่ โ ครงสร้ า งประชากรผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง จะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ทั้ ง ในด้ านทางตรงและทางอ้ อ ม ประกอบด้ ว ย (๑) การเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้ าง
ประชากรจะทาให้ขนาดของกาลังแรงงานเริ่มลดลงเฉลี่ยร้ อยละ ๐.๔ และร้อยละ ๐.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ตามลาดับ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงให้ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ลดลงประมาณร้อยละ ๐.๑๕ และร้อยละ ๐.๒๕ ตามลาดับ หากประสิทธิภาพการผลิตของกาลังแรงงานไม่
สามารถเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอที่จะสามารถชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน ซึ่ง
เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างจากในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕–๑๐ ซึ่งการขยายตัวของขนาดกาลังแรงงานมีส่วน
ช่ว ยสนั บ สนุ น การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๐.๗๔, ๐.๘๖, ๐.๓๗, ๐.๒๖, ๐.๗๑ และ ๐.๔๙
ตามลาดับ (๒) จานวนประชากรที่ขยายตัวช้าลงในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และชะลอ
ลงเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จะทาให้อุปสงค์ในประเทศขยายตัวช้าลง และทาให้การ
พัฒ นาเศรษฐกิจ จาเป็นต้องพึ่งพิงอุปสงค์จากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่รายได้ต่อหัวไม่สามารถ
เพิม่ ขึ้นเพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของจานวนประชากร (๓) การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุและการลดลง
ของสัดส่วนกาลังคนวัยแรงงานมีแนวโน้มที่จะทาให้ขีดความสามารถในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง
เป็นสิ่งจาเป็นในการยกระดับการพัฒนาประเทศลดลง (๔) การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
ที่จะทาให้ภาระทางการคลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่ขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐลดลง
๒) สภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ โลกยั ง มี ค วามผั น ผวนและมี ข้ อ จ ากั ด
ในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมยังมีแนวโน้มที่
จะยังอยู่ในระดับต่า ในขณะที่ความผันผวนของตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผัน
ผวนตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓) การแข่งขัน ในตลาดการค้าโลกยังมีแ นวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์สูงและสร้า ง
แรงกดดันต่อการส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจาก (๑) เศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มขยายตัว
ในเกณฑ์ต่ากว่าในช่วงปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ ในขณะที่ขีดความสามารถในการผลิ ตของประเทศต่างๆ ยังคง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (๒) ความพยายามของประเทศต่างๆ ในการรักษาส่วนแบ่งในตลาดโลกเพื่อรักษาอัตรา

๓๖
การขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทาให้หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะนามาตรการต่างๆ
มาใช้ประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบทางการค้ามากขึ้นทั้งมาตรการในระดับมหภาคและจุลภาค
๔) การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้าน
(๑) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมขั้นต้นใน
ประเทศ CLMV ซึ่ งประเทศไทยจะสู ญ เสี ย ความได้ เปรียบด้ านความอุด มสมบู รณ์ ข องปั จจัย การผลิ ตและ
การลดลงของสิทธิพิเศษทางการค้า ความเสียเปรียบด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (๒) การขยายกาลังการผลิต
สินค้าเกษตรของจีนในประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่ท่ามกลางผลิตภาพ
การผลิตสาขาเกษตรในประเทศที่ยังอยู่ในระดับต่า (๓) การผลิตในกลุ่มที่เป็นสินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศเวียดนามซึ่งยังมีความได้เปรียบด้านปัจจัยแรงงาน การใช้
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
และต้นทุนการผลิต (๔) แนวโน้มการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นทาง
ของเงินทุนและเทคโนโลยีของฐานการผลิตในบางกลุ่มสินค้าให้กับประเทศคู่แข่งซึ่งไม่มีฐานการผลิตในประเทศ
ไทยแต่มีฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV
๒.๑.๕ ปัจจัยสนับสนุนและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ แม้ว่าจุดอ่อนและปัจจัยคุกคาม
ในช่วงแผนฯ ๑๒ มีแนวโน้มที่จะเป็นข้อจากัดและทาให้เศรษฐกิจไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ขยายตัวต่ากว่า
ศักยภาพและต่ากว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จาเป็นต่อการยกระดับการพัฒนาให้หลุดพ้นจากการเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางในระยะ ๑๕ ปีข้างหน้าก็ตาม แต่เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสที่จะได้รับการเร่งรัดพัฒนา
เพื่อให้สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน ๑๕ ปีข้างหน้า โดยมีปัจจัย
สนับสนุนและโอกาสในการพัฒนาที่สาคัญๆ ประกอบด้วย
๑) ภาคการผลิตของไทยได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานและมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการพัฒนาต่อยอด เข้าสู่การผลิตและการบริการฐานความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและนวั ตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและยกระดับการพัฒนาประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก (๑) ความเข้มแข็งที่มีอยู่เดิม
ทั้งในด้านความหลากหลายของฐานการผลิ ต เสถีย รภาพทางเศรษฐกิ จ ที่ยัง อยู่ในเกณฑ์ ดี และการสั่ งสม
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต มาอย่ างยาวนานจนมี ค วามพร้อ มส าหรับ พั ฒ นาต่อ ยอดไปสู่ การผลิ ต และบริการ ที่ ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น (๒) ประเทศไทยในสายตานักลงทุนต่างประเทศยังมีความได้เปรียบ
ในการเป็ น ฐานการผลิ ต อุต สาหกรรมที่ ใช้ ทุ นและเทคโนโลยี เข้ม ข้น แม้ ว่าขีด ความสามารถการแข่งขัน ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและการผลิตในกลุ่มกึ่งสินค้าทุนจะลดลงก็ตาม และ (๓) ความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ และทางกายภาพ ซึ่งยังเป็นจุดเด่นของเศรษฐกิจไทยและเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น
๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนามาซึ่ง
โอกาสที่สาคัญหลายประการต่ อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (๑) การลด
ข้อจากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศซึ่งทาให้ภาคการผลิตของคนไทยที่เป็นอุตสาหกรรมและบริการในปัจจุบัน
สามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นก่อนที่จะสามารถยกระดับเข้าสู่การผลิตและ
บริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต รวมทั้งโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถ
สร้างแบรนด์ของตนเองทั้งการผลิตขั้นปฐมที่ผู้ประกอบการไทยยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดและ
การผลิตขั้นที่สองซึ่งผู้ประกอบการไทยเริ่มมีความเชี่ยวชาญในการผลิตมากขึ้น (๒) โอกาสในการใช้ปัจจัย
การผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒ นาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมขั้นปฐมในการเพิ่มขีดความสามารถใน

๓๗
การแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตร
ไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร การใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านในการผลิตสินค้าแรงงานและวัตถุดิบ
เข้ ม ข้ น (๓) โอกาสในการใช้ ค วามได้ เปรี ย บด้ า นสถานที่ ตั้ ง และด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป เพื่อเร่งรัดการสะสมทุน เทคโนโลยีการผลิต และองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้
สามารถหลุ ดพ้น การเป็ น ประเทศรายได้ปานกลาง รวมทั้งการสร้างความเชื่อมโยงกับการผลิตและบริการ
ในปัจจุบันซึ่งคนไทยเริ่มมีความเชี่ยวชาญและมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของมากขึ้น
๓) ในระยะยาวยังมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย (๑) แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศที่จะขยายตัวเร่งขึ้นหลังจากการปรับ
สมดุลของเศรษฐกิจโลกสิ้นสุดลง (๒) การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง ความเป็นเมืองและอานาจทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียภายใต้แนวโน้มการเจริญเติบโตของโลกแบบหลายศูนย์กลาง (๓) ข้อจากัดด้าน
ทรัพยากรที่จะทาให้ความต้องการด้านอาหารและพลังงานมากขึ้น และ (๔) การเพิ่มขึ้นของความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจและการเข้าถึงเทคโนโลยี
๒.๒

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในลาดับต่าและการบริหาร
จัดการงานวิจัยขาดการบูรณาการให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยวิจัย
หลัก ทาให้ ทิศทางการพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒ นา และนวัตกรรมของประเทศ ไม่ชัดเจน
มีความซ้าซ้อน และยังมีข้อจากัดในการตอบโจทย์การพัฒ นาประเทศเป็นผลให้ การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัต กรรมของประเทศล่าช้าไม่ทันต่ อการพัฒ นาเทคโนโลยีของโลกตลอดจนมีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่าโดยภาคการผลิตที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ อาทิ เกษตรกรรายย่อย
วิส าหกิจ ชุ มชน วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม มีข้อ จากัด ในการเข้าถึงและใช้ป ระโยชน์ ผ ลงานวิจั ย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขาดแคลนนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมทาหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต
และผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย ภาคเอกชนไม่เข้ามาลงทุนในขั้นการแปลงงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งมีความเสี่ยง
และต้องใช้เงินลงทุนสูงซึ่งสะท้อนจากดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๒.๒.๑ ประสิ ท ธิภ าพของการเปลี่ ยนแปลงทรัพ ยากรด้านนวัตกรรมให้ เป็ นผลผลิ ต ด้าน
นวั ต กรรมของประเทศ ซึ่ ง สะท้ อ นจากดั ช นี ชี้ วั ด Global Innovation Index (GII) ท าโดย Cornell
University ร่ ว ม กั บ Institut Européend’Administration des Affaires (INSEAD) แ ล ะ World
Intellectual Property Organization (WIPO) พบว่ า ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมี ค วามสามารถด้ า น
นวัตกรรมในภาพรวมอยู่ที่อันดับ ๕๕ จากทั้งหมด ๑๔๑ ประเทศ ขณะที่สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลี จีน
และมาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ ๕ ๗ ๑๔ ๒๙ และ ๓๒ ตามลาดับ โดยดัชนีด้านสถาบันเป็นปัจจัยที่ประเทศ
ไทยมีความอ่อนแอมากที่สุ ด (อันดับที่ ๙๒) เนื่องมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมาย และปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองที่ยังไม่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเท่าที่ควร

๓๘
๒.๒.๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ
International Institute for Management Development (IMD) พบว่า
๑) ณ ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
อยู่ในอันดับที่ ๔๗ และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ ๔๒ จาก ๖๑ ประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับที่ต่าและเป็นจุดอ่อนสาคัญ มาเป็นเวลานาน ซึ่งถ้าประเทศไทยไม่ส ามารถนางานวิจัย และพัฒนามาเพิ่ม
มูล ค่าให้ กับ สิ นค้าและบริการ อัน ดับ ความสามารถในการแข่งขันรวมของประเทศจะลดต่าลงในระยะยาว
และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต
๒) ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒ นาต่อ GDP ของประเทศไทยในปี ๒๕๕๖ อยู่ที่
ร้อยละ ๐.๔๗ และปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๐.๔๘ และในจานวนนี้เป็นการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๔๖ และจากภาคเอกชนร้อยละ ๕๔ ซึ่งดีขึ้นกว่าในช่วง ๑๕ ปี (๒๕๔๓๒๕๕๗) ที่ ผ่ า นมาที่ อ ยู่ ที่ ร้ อ ยละ ๐.๒๗ ต่ อ GDP อย่ างไรก็ ดี ประเทศพั ฒ นาแล้ ว อาทิ เกาหลี ใต้ ญี่ ปุ่ น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๑๕ ๓.๔๗ ๒.๘๑ และ ๒.๑๘
ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๖ ตามลาดับ และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของภาคเอกชนมากกว่าร้อยละ ๖๐
๓) ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคง
เป็นจุดอ่อน โดยบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจานวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน และเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒.๙ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คนใน
ปี ๒๕๕๗ ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๖๐-๘๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน (ประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ ๖๘ และ ๗๗ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ตามลาดับ) ส่งผลให้ประเทศไทย
เสียโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลายด้าน
๔) จ านวนค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละจ านวนสิ ท ธิ บั ต ร
การประดิษฐ์ที่ได้รับอนุมัติ มีจานวนน้อย และส่วนใหญ่เป็นการยื่นจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ ในปี ๒๕๕๗
มีการยื่นขอสิทธิบัตรในประเทศไทยรวม ๑๒,๐๐๗ รายการ ได้รับการจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น ๓,๗๖๓ รายการ
โดย ๑,๕๒๒ รายการ หรือร้อยละ ๔๐.๔ เป็นของคนไทย (เป็นสิทธิบัตรด้านการออกแบบ ๑,๔๕๕ รายการ
และสิท ธิบั ตรการประดิษฐ์ ๖๗ รายการ) และ ๒ ,๒๔๑ รายการ หรือร้อยละ ๕๙.๖ เป็น ของชาวต่างชาติ
ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจใหม่ อาทิ จีน มีคาขอรับสิทธิบัตรเฉพาะของคนในประเทศ
๗๓๔,๐๘๑ รายการ สหรัฐอเมริกา ๕๐๑,๑๒๘ รายการ ญี่ปุ่น ๔๗๓,๓๑๗ รายการ และเกาหลี ๒๒๓,๕๑๗
รายการ ซึ่ งเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศอื่ น ๆ แล้ ว ประเทศไทยมี ตั ว เลขค าขอรับ สิ ท ธิ บั ต รของคนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประดิษฐ์ ในระดับที่ต้องการการพัฒนาเพิ่มอีกมาก นอกจากนี้ ยังประสบปัญหา
การจดทะเบียนล่าช้า ทาให้เสียโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณงานวิจัยที่สามารถนาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งต้องมีการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึง
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
๕) ผลงานตี พิ ม พ์ ด้ านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศไทย ซึ่ งถื อ เป็ น
ดัชนีชี้วัดระดับความแข็งแกร่งในการทาวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและพัฒ นาระหว่างสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่ างประเทศยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก โดยมีผลงาน
ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศในปี ๒๕๕๗ ทั้งสิ้น ๖,๙๗๔ บทความ
นาไปใช้อ้างอิงทั้งสิ้น ๐.๗๘ ครั้งต่อบทความ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๑ ที่ได้รับการอ้างอิง ๐.๖๕ ครั้งต่อบทความ

๓๙
และมี ป ริ ม าณการตี พิ ม พ์ บ ทความทางวิ ช าการด้ านวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในวารสารวิ ช าการของ
ต่างประเทศ จานวน ๖,๓๓๓ รายการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ ๐.๕ สาขาที่มีความเข้มแข็งด้านผลงาน
ตีพิมพ์มากที่สุด คือ สาขาเคมี มีบทความตีพิมพ์ทั้งสิ้น ๖๘๘ บทความ ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่ น ๆ อาทิ สิ ง คโปร์ มี ป ริ ม าณการตี พิ ม พ์ บ ทความทางวิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ น
วารสารวิชาการต่างประเทศ ๑๐,๘๑๔ บทความ เกาหลีใต้ ๕๑,๒๒๑ บทความ ญี่ปุ่น ๗๓,๔๔๒ บทความ และ
มาเลเซีย ๙,๘๓๑ บทความ เห็นได้ว่าจานวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
ยังคงต้องพัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิดศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยไทย พร้อมทั้ง
สามารถเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่น่าเชื่อถือ สามารถนาไปอ้างอิงและพัฒนาต่อยอดได้
ในปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยเผชิญความจาเป็นที่จะต้องมุ่งสู่การพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นหลัก แต่ความสามารถและศักยภาพ
ทางด้านดังกล่าวของไทยยังขาดความพร้อมสาหรับการพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระดับที่สูงขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะต่อไป โดยจะเห็นได้
จากการลงทุนวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนต่อ GDP ยังน้อยกว่าประเทศที่สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ประเทศ
รายได้สูง อาทิ เกาหลี ใต้ และสิงคโปร์ ถึง ๖ - ๑๐ เท่า ซึ่งในจานวนนั้นเป็น การลงทุนวิจัย และพัฒ นาของ
ภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยังให้
ความสาคัญน้อยมากกับการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ บุคลากรวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนของต่างประเทศก็มีจานวนสูงมากกว่าประเทศไทย
๗ - ๑๑ เท่า
ดังนั้น ถ้าประเทศไทยจะดาเนินการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบเดิม
จะทาให้การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒ นาเทคโนโลยีโลก ซึ่งจะทาให้ประเทศไทย
ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ตามเป้าหมายในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า
๒.๓

สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย

๒.๓.๑ โครงสร้ างประชากรไทยเปลี่ ยนแปลงเข้ าสู่ สั งคมสู งวั ยอย่างสมบู รณ์ เมื่ อสิ้ นสุ ด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ปี ๒๕๕๙ มีประชากรไทยทั้งหมด
๖๕.๓ ล้านคน โดยมีสัดส่วนวัยเด็กร้อยละ ๑๗.๘๒ วัยแรงงานร้อยละ ๖๕.๖๗ และวัยสูงอายุร้อยละ ๑๖.๙๐
ขณะที่อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยในปี ๒๕๖๐ อยู่ที่ ๑.๕๙ ซึ่งต่ากว่าระดับทดแทน โดยคาดว่าจะมี
แนวโน้มลดลงตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ – ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เหลือเพียง ๑.๓๕ ในปี ๒๕๗๙
หากไม่ มี ก ารด าเนิ น การใดๆ เพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราการเกิ ด ของประชากร จะส่ ง ผลให้ โ ครงสร้ า งประชากรไทย
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุ
จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๗.๑ เป็น ๑๙.๘ ขณะที่สัดส่วนวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงจากร้อยละ ๑๗.๕ และ
๖๕.๓ เหลือร้อยละ ๑๖.๖ และ ๖๔.๑ ตามลาดับ ในช่ว งเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ การลดลงของจานวนวัยแรงงาน
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดย
ขนาดของก าลั งแรงงานที่ เริ่ มลดลงเฉลี่ ยร้ อยละ ๐.๔ และร้อยละ ๐.๘ ในช่ วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที่ ๑๒ และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ตามลาดับ จะส่งผลต่อศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงประมาณร้อยละ ๐.๑๕
และร้อยละ ๐.๒๕ ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ วัยแรงงานยังเป็นกลุ่มวัยเดียวที่มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
ดังนั้น การลดลงของจานวนวัยแรงงานจึงส่งผลต่อรายได้ของภาครัฐที่จะนามาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศและ

๔๐
การจัดสวัสดิการต่างๆ ขณะเดียวกันกลุ่มวัยแรงงานที่จะมีสัดส่วนมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ ๓๒.๕ ของวัยแรงงาน
ทั้ ง หมดในอี ก ๕ ปี ข้ า งหน้ าจะเป็ น กลุ่ ม ประชากรที่ เกิ ดในช่ วงปี ๒๕๒๕–๒๕๔๘ (Generation Y) ซึ่ งจะมี
ความสาคัญ อย่ างมากทั้งในการทางานและการผลิ ตประชากรรุ่นถัดไป โดยกลุ่มวัยนี้ มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถท าหลายสิ่ งได้ในเวลาเดียวกัน คุ้น เคยกับ เทคโนโลยี แต่คนกลุ่ มนี้ไม่ช อบสภาพความเป็นอยู่และ
การทางานที่มีกรอบระเบี ยบมากเกิน ไป มีการเปลี่ยนงานบ่อย จึงสนใจประกอบอาชีพอิสระ มีการใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง การออมต่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นก่อนหน้า อีกทั้งมีแนวโน้มแต่งงานช้าและชะลอการมีบุตร
ดังนั้น ทัศนคติและแนวคิดของคนกลุ่มนี้จึงมีผลต่อทิศทางการพัฒนาและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ
๒.๓.๒ คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา โดยแต่ละกลุ่มวัยยังมีปัญหาสาคัญที่จะส่งผล
ต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปัญญาตั้งแต่
วัยเด็ก การขาดทักษะความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศ ปัญหาด้านสุข ภาพใน
วัยผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ
กลุ่มเด็กปฐมวัย (๐–๕ปี) ยังมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยจากประชากรที่มีบุตรลดลง
ส่ งผลให้ จ านวนเด็ ก ปฐมวั ย ลดลงอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และยั งมี ปั ญ หาพั ฒ นาการล่ าช้ ากว่ าร้อ ยละ ๒๗.๕ โดย
พัฒนาการที่ล่าช้าสุดคือพัฒนาการด้านภาษา สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่มีความรู้และเวลาในการ
เลี้ ย งดู โดยที่ ช่ ว งวัย ๐-๓ ปี สมองจะมี พั ฒ นาการสู งสุ ด และส่ งผลต่ อระดั บ สติปั ญ ญา บุ ค ลิ ก ภาพ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ซึง่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเสริมสร้างการพัฒนาของสมองได้ร้อยละ ๒๐–๓๐ แต่มี
แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน เพียงร้อยละ ๒๗.๖ ขณะที่เด็กช่วงอายุ ๓-๕ ปีที่ต้องเริ่มพัฒนา
ทักษะการอยู่ในสั งคม พบว่า กว่าร้อย ๗๖.๓ จะอยู่ ในสถานศึก ษาเด็ก ปฐมวัย ที่ยัง มีปัญ หาด้า นคุณ ภาพ
มาตรฐาน โดยปัจ จุบัน มีมาตรฐานที่ห ลากหลายทั้ง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและครูที่จะ
มีผลต่อพัฒนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงของเด็กปฐมวัย
กลุ่ ม เด็ ก วั ย เรี ย นมี ปั ญ หาด้ า นความสามารถทางเชาว์ ปั ญ ญา (IQ) และ
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ส่วนวัยรุ่นมีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยปี ๒๕๕๗ เด็กวัยเรียนมี
IQ เฉลี่ยที่ ๙๓.๑ ซึ่งต่ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ=๑๐๐) ขณะที่ EQ ปี ๒๕๕๔ มีคะแนนเฉลี่ย ๔๕.๑๒
ซึ่งต่ากว่าระดับปกติที่ ๕๐-๑๐๐ คะแนนเนื่องจากปัญหาภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม การดูแลของครอบครัว ส่งผลต่อพฤติกรรมและทักษะการใช้ชีวิตที่ส่งผ่านไปสู่ช่วงวัยรุ่น โดยเฉพาะ
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่ปลอดภัยและไม่มีความรู้ในเรื่องการคุมกาเนิด โดยมีการคลอดจากวัยรุ่นหญิงอายุ
ระหว่าง ๑๕–๑๙ ปี คิดเป็นอัตรา ๔๗.๙ รายต่อประชากรวัยเดียวกันหนึ่งพันคน ในปี ๒๕๕๗ และยังพบว่า
ร้อยละ ๑๒.๘ คลอดลูกมากกว่าหนึ่งคนหรือท้องซ้าในขณะที่ยังอายุไม่ถึง ๒๐ ปี ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวจะ
นาไปสู่แนวโน้มของการกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว การแต่งงานใหม่ขณะที่อายุยังน้อย ไม่มีความรู้และความพร้อม
ในการดูแลเด็ก
กลุ่ ม วั ย แรงงานมี ปั ญ หาผลิ ต ภาพแรงงานต่ า โดยในช่ว งปี ๒๕๔๔–๒๕๕๗
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๙ ต่อปี ต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย ๑ เท่าตัว สิงคโปร์
๕ เท่ า ตั ว โดยมี ส าเหตุ ส าคั ญ จากทั กษะและสมรรถนะไม่ ส อดคล้ องกั บ ความต้ องการของตลาดแรงงาน
(Mismatching) กล่ าวคื อโครงสร้ างของภาคการผลิ ตและบริ การที ่ย ัง พึ ่ง พาแรงงานทัก ษะต่ าในเกือ บทุก
อุตสาหกรรม แต่ไม่สอดคล้องกับแรงงานที่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น อีกทั้ง ปัจจุบันมีแรงงานระดับอุดมศึกษาที่มี

๔๑
สัดส่วนการว่างงานสูงถึงร้อยละ ๖๐ ของผู้จบปริญญาตรีทั้งหมด ขณะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่
มีการศึกษาระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีมากถึงร้อยละ ๖๔ ของความต้องการแรงงานทั้งหมด นอกจากนี้
แรงงานมีทักษะและความรู้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยผลการสารวจความต้องการ
แรงงานของผู้ประกอบการในปี ๒๕๕๘ พบว่า แรงงานไทยทั้งที่เป็นแรงงานฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือยังมีทักษะ
ต่ากว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการทั้งทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และ
การคานวณ ทักษะการสื่อสารการบริหารจัดการ และความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ
กลุ่มผู้สูงอายุมีปัญหาทางสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวมากขึ้น ในปี ๒๕๕๙
ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๗๐ ปี ขึ้นไปมีจานวนทั้งสิ้น ๔ .๖ ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๒.๙ ของประชากร
ผู้สูงอายุทั้งหมด และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น ๕.๖ ล้านคนในปี ๒๕๖๔ ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ เป็น
วัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยผู้สูงอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป จะมีสภาวะติดเตียงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
๒.๖ จากช่ วงอายุ ๖๐-๖๔ ปี ที่ มี เพี ยงร้ อยละ ๐.๙ ส่ งผลต่อ ภาระค่าใช้ จ่ายในการดูแ ลที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น ทั้ งนี้
มีการคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจะเพิ่มจาก ๖๓,๕๖๕.๑๓ ล้านบาทในปี ๒๕๕๓ เป็น
๒๒๘,๔๘๒.๒๑ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
๓.๖ ในปี ๒๕๓๗ เป็นร้อยละ ๘.๗ ของผู้สูงอายุทั้งหมด ในปี ๒๕๕๗ โดยส่วนใหญ่มักมีปัญหาด้านสุขภาพทั้ง
ทางจิตและทางกาย รวมทั้งขาดผู้ดูแล สาหรับผู้สูงอายุวัยต้นอายุ ๖๐-๖๙ ปีที่มีสถานะทางสุขภาพดีมีกว่าร้อยละ
๕๙.๙ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยังสามารถทางานได้ แต่สัดส่วนของการทางานยังไม่สูงมากนัก โดยปี ๒๕๕๗ ผู้สูงอายุวัย
๖๐-๖๔ ปี มีงานทาร้อยละ ๕๙.๒ และกลุ่มวัย ๖๕-๖๙ ปี ร้อยละ ๔๕.๖ ของประชากรในวัยเดียวกัน ยิ่งจะ
ส่งผลต่อรายได้และเงิน ออมเมื่อเข้าสู่ ผู้สู งอายุวัยปลาย นอกจากนี้ ระบบบริการสาธารณะยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้สูงอายุ สะท้อนได้จากผู้สูงอายุเพียงร้อยละ ๗.๒ ที่พึงพอใจในบริการสาธารณะทุกระบบ
และสถานที่สาธารณะส่วนใหญ่ไม่มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางลาด บันไดมีราว
จับ ห้องสุขาที่ใช้งานได้
๒.๓.๓ ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นมีความเปราะบางสูงส่งผลต่อ
การเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผล
ให้ ค รอบครั ว ไทยมี ข นาดเล็ ก ลงจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลื อ ๒.๗ คน ในปี ๒๕๕๗ และมี รู ป แบบ
ที่ห ลากหลายมากขึ้น อาทิ ครอบครัวที่ มีเฉพาะคู่ส ามีภ รรยาแต่ไม่มีบุตร ครอบครัวเลี้ ยงเดี่ยว ครอบครัว
เพศเดียวกัน ครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัวอยู่คนเดียว ซึ่งครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นถือเป็น
ครอบครัวที่มีความเปราะบางมากกว่าครอบครัวประเภทอื่ น โดยในปี ๒๕๕๖ มีครอบครัวเลี้ ยงเดี่ยว ๑.๔
ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ ของครัวเรือนทั้งหมด และส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มักมี
ปัญหายากจนและความลาบากในการจัดหาที่อยู่อาศัย อีกทั้ง ยังต้องรับมือกับทัศนคติในเชิงลบและการตีตรา
ทางสังคม โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีอายุน้อย ขณะที่ครอบครัวข้ามรุ่นมีจานวนมากกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน
หรือคิดเป็นร้อยละ ๒ ของครัวเรือนทั้งหมด และมีเด็กจานวนมากถึง ๑.๒๔ ล้านคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัว
ข้ามรุ่น และหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นหญิงสูงอายุ และ ๑ ใน ๕ ของผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่นมีรายได้
ต่ากว่าเส้นความยากจน ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและการศึกษาต่อของเด็ก ทั้งนี้ พบว่าเด็กที่ได้รับการดูแล
โดยปู่ย่าตายายที่สูงอายุมีผลการเรียนที่ด้อยกว่าเด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่
๒.๓.๔ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยัง อยู่ในระดับค่อนข้างต่า คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจานวนปีการศึก ษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี
เพิ่ม ขึ้น อย่างต่อเนื่องจาก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๙.๓ ปี ในปี ๒๕๕๘ แต่เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนัก เรีย นขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๘ พบว่า มีค่า เฉลี ่ย ต่ากว่า ร้อ ยละ ๕๐ และ
ผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ ในระดับ ต่ากว่าอีกหลายประเทศที่มี ระดับการพั ฒ นาใกล้ เคียงกั น เนื่องจาก

๔๒
ข้อจากัดที่สาคัญของการศึกษาไทยทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจาทาให้
ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การจั ดการเรียนการสอนและครูที่มี คุณ ภาพยังกระจายไม่ ทั่ว ถึง
โดยเฉพาะในพื้น ที่ห่ างไกล ขณะที่ในระดับ อาชีวศึกษายังมีเด็กที่ส นใจเรียนต่อสายอาชีพในสัดส่วนที่น้อย
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีสัดส่วนนักเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญเท่ากับ ๓๖ : ๖๔ ส่วนระดับอุดมศึกษา
พบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่คานึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมาบางส่วนยังมีปัญหา
คุณภาพ ทั้งนี้ จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ปี ๒๕๕๙ ด้านคุณภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอยู่ในลาดับที่ ๔๗ จาก ๖๑ ประเทศ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้การศึกษาไทยทุกระดับ ยังมี
ปัญหาเชิงคุณภาพที่ต้องเร่งแก้ไข ขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ โดยการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนไทยแม้ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น ๒๖ ล้านคน แต่เป็นการใช้เพื่อการอ่านหาความรู้เพียงร้อยละ
๓๑.๗ ส่วนอัตราการอ่านหนังสือ พบว่าอยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๘ โดยอ่านเฉลี่ยเพียงวันละ ๓๗ นาที นอกจากนี้แหล่ง
เรี ย นรู้ ส่ ว นใหญ่ ยั งไม่ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ เป็ น เพี ย งแต่ แ หล่ งให้ ค วามรู้ เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
สถานแห่ งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ ห้ องสมุดประชาชนจังหวัด/อาเภอ อุทยาน/ศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็วที่จะนาสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัล
มากขึ้น เป็นความท้าทายต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ต้องปรับให้อยู่บน
ฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเอื้อต่อคนทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึงสื่อ การเรียนรู้ที่หลากหลาย
ไม่จากัดเวลา และสถานที่
๒.๓.๕ คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติด ต่อมากขึ้น ซึ่งเป็น สาเหตุหลักของการเสียชีวิต
คนไทยมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสาคัญใน ๕ โรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือด
สมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง โดยช่วงปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๗ มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยกว่าร้อยละ ๑๒ สาเหตุสาคัญ
มาจากการมี พ ฤติก รรมเสี่ ย งทางสุ ขภาพที่ ไม่ เหมาะสม ได้แ ก่ การสู บ บุ ห รี่ บริโภคเครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
การบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งอาหารหวานมันเค็ม เครื่องดื่มรสหวาน การบริโภคผักผลไม้ที่ไ ม่
เพียงพอ และการขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมก็เป็นสาเหตุสาคัญ
เช่น กัน ได้แก่ ความยากจน ที่อยู่ อาศัย และสภาพการท างานที่ส่ งผลต่อวิถีชีวิต ระดับ การศึกษา มลพิ ษใน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งยังเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา โดยคนไทยมีความผิดปกติทางจิต จิตเภท
และประสาทหลอนที่เป็นภาวะความผิดปกติหรือความแปรปรวนทางจิตใจที่ทาให้บุคคลนั้นไม่สามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติ เพิ่มจากอัตรา ๔๘.๗๙ คนในปี ๒๕๕๐ เป็น ๗๘.๖๓ คนต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๕๗
อีกทั้งยังมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยทีม่ ีอัตราสูงถึง ๓๖.๒ คนต่อประชากรแสนคน หรือเป็น
อัน ดับ ๒ ของโลกในปี ๒๕๕๘ ซึ่งการเจ็บป่ วยด้วยโรคไม่ติดต่อเหล่ านี้ เป็นสาเหตุห ลักของการเสี ยชีวิตของ
ประชากรทั้งประเทศและส่ งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระยะยาว อย่างไรก็ต าม แม้ว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดาเนินมาตรการต่างๆ ที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดอัตราการเกิดโรค
ดังกล่าว แต่อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสาคัญ สะท้อนให้เห็นถึง
ความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแนวทางการพัฒ นาด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ต้องอาศัยการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ร่วมกับ
ด้านสาธารณสุข
๒.๓.๖ รายจ่ายด้านสุขภาพภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายจ่าย
ของระบบหลั กประกั น สุข ภาพภาครั ฐ จากบั ญ ชีรายจ่ายสุ ข ภาพแห่ งชาติ ของประเทศไทยล่ าสุ ด พบว่า
รายจ่ายด้านสุขภาพภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก ๑๒๗,๕๓๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๓ ของรายจ่ายสุขภาพทั้งหมด) ในปี

๔๓
๒๕๔๕ เป็น ๓๘๘,๙๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๖ ของรายจ่ายสุขภาพทั้งหมด) ในปี ๒๕๕๕ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
๑๑.๙๘ ต่อปี โดยรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ประกอบด้วย ระบบสวัสดิการ
ค่ า รั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ ระบบประกั น สั ง คม และหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จาก
๕๗,๘๒๐.๕๖ ล้านบาท ในปี ๒๕๔๕ เป็น ๒๐๑,๓๑๙.๔๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๕ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๕
ต่อปี โดยมีสัดส่วนรายจ่ายต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑.๐๖ เป็นร้อยละ ๑.๗๗
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารายจ่ายระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐมีอัตราเพิ่มที่เร็วกว่าอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ จากการคาดการณ์รายจ่ายของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
พบว่า ในปี ๒๕๖๔ จะเพิ่มเป็น ๔๓๓,๖๖๔ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๘.๙๔ ต่อปี ส่งผลให้รายจ่าย
สุขภาพภาครัฐเพิ่มเป็น ๖๘๔,๒๗๕ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๖.๖๔ ต่อปี ทั้งนี้ การที่ระบบประกัน
สุขภาพทั้ง ๓ ระบบมีแหล่งงบประมาณส่วนใหญ่จากภาครัฐ จึงอาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลัง
ในอนาคต อีก ทั้ งแต่ ละระบบหลั กประกั นสุ ขภาพยั งมี ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการที่ ยั งขาดประสิ ทธิ ภาพ
กล่าวคือ กลไกการบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลยังคงแยกส่วนกันในแต่ ละระบบส่งผลต่อการจัดบริการที่
เป็นเอกภาพทั้งด้ านสิทธิประโยชน์ อัตราการเบิกจ่าย และคุณภาพบริการ จึงเป็นความท้าทายในการสร้าง
ความสมดุลระหว่างความยั่งยืนทางภาระการคลังภาครัฐและการจัดบริการที่มีคุณภาพภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ
๒.๓.๗ คนไทยส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และไม่ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญ ของการมี วินัย ความซื่อสัต ย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ย นแปลงต่างๆ
ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการดาเนินชีวิตประจาวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม ที ่เป็น รากเหง้าของคนไทยถูก กลืน โดยวิถีช ีวิต แบบใหม่ มีค่านิย มยึด ตนเองเป็น หลัก มากกว่าการ
คานึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม ยอมรับคนที่
ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม โดยผลสารวจของศูนย์คุณธรรมร่ วมกับนิด้าโพล ปี ๒๕๕๗ พบว่าปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ประชาชนมากกว่าร้อยละ ๕๐ เห็นว่าสาคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน
และประชาชนกว่าร้อยละ ๙๐ เห็นว่าจาเป็นต้องส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเร็วที่สุด ขณะที่การสารวจ
การยอมรับพฤติกรรมทางสังคมของคนไทยที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป ในปี ๒๕๕๗ เรื่องพฤติกรรมของการมีวินัย
เช่น การข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย พบว่า กว่าร้อยละ ๔๕ ทาเป็นบางครั้งหรือไม่ทา
เลย ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิต พบว่า คนไทยถึงร้อยละ ๖๔.๑ รู้สึกเฉยๆ และรับได้กับพฤติกรรมการพูด
ภาษาไทยค าฝรั ่ง ค า และกว่า ร้อ ยละ ๓๘.๗ ที ่รู ้ส ึก เฉยๆ และรับ ได้ก ับ การใส่เ สื ้อ สายเดี ่ย ว เกาะอก
นุ่งสั้น สะท้อนถึงคนไทยยังขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒ นธรรมที่ดีจากต่างประเทศมาปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน ทาให้ละทิ้งค่านิยมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและลดคุณค่าของความเป็นไทย
จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับวางรากฐานการปรับเปลี่ยนให้คนมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย
๒.๓.๘ ประเทศไทยยังมีปัญหาด้านความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ในด้านรายได้ ภาพรวม
ความเหลื่อ มล้ าในช่ว ง ๑๐ ปีที่ผ ่า นมา สะท้อ นจากค่า สัม ประสิท ธิ์ค วามไม่เสมอภาคด้า นรายได้ (Gini
Coefficient) มีแนวโน้มลดลง จาก ๐.๕๑๔ ในปี ๒๕๔๙ เหลือ ๐.๔๔๕ ในปี ๒๕๕๘ แต่ยังคงเป็นปัญหาเมื่อ
พิจารณาการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร โดยกลุ่มที่รวยสุด ร้อยละ ๑๐ (Decile ที่ ๑๐) มีสัดส่วน
รายได้ร้อยละ ๓๕.๐ ของรายได้รวมปี ๒๕๕๘ ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด (Decile ที่
๑-๔) มีสัดส่ว นรายได้เพียงร้อยละ ๑๔.๓ ของรายได้รวมเท่านั้น และยิ่งแตกต่างมากเมื่อเทียบกับสัดส่ว น
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รายได้ร้อยละ ๑.๕๘ ของประชากรร้อ ยละ ๑๐ ที่จ นสุด (Decile ที่ ๑) นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อ มล้า
ทางด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดิน โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๑๐ ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด (Decile
๑๐) มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๔๐ ที่ถือ
ครองที่ดินน้อยที่สุด (Decile ที่ ๑-๔) มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดิน เพียงร้อยละ ๑.๒ ของที่ดินทั้งหมดเท่านั้น
ในส่วนของบริการภาครัฐ แม้จะมีการขยายการให้บริการอย่างทั่วถึงแล้ว แต่ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้าในการ
จัดบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยในด้านการศึกษา จากการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น ๑๒,๒๓๐
แห่งทั่ว ประเทศ มีโ รงเรีย นที่ผ่านเกณฑ์ป ระเมิน เพียงร้อ ยละ ๖๙.๙ เท่านั้น และยังมีค วามแตกต่างของ
เกณฑ์การประเมิน ระหว่างโรงเรียนที่อยู่ในเมือง-นอกเมือง โรงเรียนที่อยู่ต่างภูมิภาค โรงเรียนที่อยู่ต่างสังกัด
และโรงเรียนขนาดใหญ่ -ขนาดเล็ก ในด้านสาธารณสุ ข ยังมีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย์แ ละ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร อยู่ที่ ๑ ต่อ ๗๒๒ คน ขณะที่
สัดส่วนโดยเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ ๑ ต่อ ๒,๑๓๑ คน
ความเหลื ่อ มล้ าดัง กล่า วมีส าเหตุส าคัญ จากโครงสร้า งเศรษฐกิจ ที ่ไ ม่ส มดุล
มีการพึ่งพาการส่งออกมาก มุ่งเน้น เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายผลประโยชน์
การพัฒ นาอย่างเป็น ธรรม การบริห ารราชการแผ่น ดิน ที่ขาดประสิท ธิภ าพ ขาดความโปร่งใส มีก ารเอื้อ
ประโยชน์ต่อบางกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นล่าช้า ทาให้ชุมชนและผู้มีรายได้
น้อ ยไม่ไ ด้รับ ประโยชน์จ ากการจัด สรรทรัพ ยากรอย่า งเต็ม ที ่ และการขาดโอกาสในการเข้า ถึง บริก าร
สาธารณะที่มีคุณภาพ ทรัพยากรที่ดิน น้า แหล่งเงินทุนและอื่น ๆ ทาให้ขาดโอกาสในการพัฒ นาศักยภาพ
การมีอาชีพและมีรายได้
ทั้งนี้ ความเหลื่อ มล้าจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในหลากหลายสาขา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ผันผวนรุนแรง และ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีและทุนจะเอื้อ
ประโยชน์ ต่อ กลุ่ ม ที่ ส ามารถเข้ าถึ งซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ มี ทั ก ษะสู ง ขณะที ่ก ารเข้า สู ่ส ัง คมสูง อายุท าให้เ กิด
การขาดแคลนแรงงาน แต่แรงงานส่วนใหญ่ยังมีทักษะต่า ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริก ารสมัย ใหม่ไ ด้ ทั ้ง ยัง มีโ อกาสจะถูก ทดแทนด้ว ยหุ ่น ยนต์แ ละเทคโนโลยี ซึ ่ง จะท าให้ช ่อ งว่า งของ
ค่าตอบแทนแรงงานระหว่างกลุ่มแตกต่างกันมากขึ้น นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูม ิอ ากาศที ่ผ ัน ผวนซึ ่ง อาจส่ง ผลกระทบต่อ ผลผลิต ภาคการเกษตรและความมั ่น คงของครัว เรือ นที่
เปราะบาง ดังนั้น ความเหลื่อมล้าจึงเป็นปัญหาท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และการหลุดพ้นจากการติด
กับดักรายได้ปานกลางของประเทศ
๒.๔

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปั จ จุ บั น สภาพทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมกาลั งเป็ นปั ญ หาและเป็ นจุดอ่ อนของ
การรักษาฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการดารงชีพที่ยั่งยืนทั้งในเขตเมืองและชนบท ดังนี้
๒.๔.๑ ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยและเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกิน
กว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณปีละ ๑ ล้านไร่ จากการบุกรุกทาลายป่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลคุกคามต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทรัพยากรทางทะเลลดลงจากการทาประมงที่ผิดกฎหมายและการจับสัตว์น้าเกินศักยภาพที่ทาลาย
วัฎจักรการฟื้นตัวของธรรมชาติ ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การเพาะเลี้ยง
สัต ว์น้า การขยายตัวของการท่องเที่ยว ได้ทาให้ระบบนิเวศสาคัญ เช่น ป่าชายเลน แนวปะการัง แหล่งหญ้า

๔๕
ทะเล ตกอยู่ ในภาวะเปราะบาง ในขณะที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศยั งเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ซ้ าเติ ม ให้
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมรุนแรงยิ่งขึ้น
๒.๔.๒ การเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม
ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้า ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ทั้งที่ดิน ป่าไม้ น้า ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และทรัพยากรแร่ ยังไม่ได้ถูกกระจายหรือจัดสรรให้แก่ประชาชน
กลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่เสมอภาคในสิทธิและอานาจการจัดการ
ทรัพยากร นาไปสู่ความขัดแย้งก่อให้เกิดข้อพิพาทในระดับพื้นที่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และ
ในหลายกรณี น าไปสู่ การใช้ความรุ น แรง ซึ่งมี แนวโน้ม จะเกิด บ่อ ยครั้งขึ้น และมีค วามรุนแรงมากขึ้น อาทิ
โครงการพัฒ นาขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชนจานวนมากที่ไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนที่เห็นว่าโครงการ
ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทาลายศักยภาพของฐานทรัพยากรในท้องถิ่น และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สุขภาพ และ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน โดยเฉพาะชุ ม ชนที่ ต้ อ งพึ่ งพิ งอาศั ย ทรัพ ยากรเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ใน
การดารงชีวิต รัฐจาเป็นต้องมีกลไกจัดการความขัดแย้ง สร้างธรรมภิบาลและความเสมอภาคเท่าเทียมในการ
เข้าถึง การจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมเพื่อลดปัญหา
ความเหลื่อมล้า
๒.๔.๓ มี ค วามเสี่ ย งในการขาดแคลนน้ าในอนาคต ในขณะที่ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ขาดประสิทธิภาพ โดยภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐
ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่ วนต่างๆ มีจานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้ าน
ลู ก บาศก์ เมตร และความต้ อ งการใช้ น้ าจะเพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคตจากการขยายตั ว ของเมื อ งและกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจโดยไม่คานึงถึงศักยภาพของลุ่มน้า และการใช้น้าเพื่อการผลิตและอุปโภคอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะภาคเกษตร ในขณะที่ ก ารสร้ างแหล่ ง น้ าต้ น ทุ น ขนาดใหญ่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เนื่ อ งจาก
ถูกต่อต้านจากประชาชน ประกอบกับ การบริหารจัดการน้าทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภาวะน้าแล้งหรือน้าท่วมยังขาดกลไกในการบูรณาการระหว่ างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
และบรรเทาปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเสียหายจานวนมากต่อภาคการผลิต
และประชาชน รวมถึงระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ทั้งในระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ และในระดับพื้นที่ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและ
การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจก่อนดาเนินการอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อ
ความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้า
๒.๔.๔ ปั ญ หามลพิ ษ ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและต้ น ทุ น
ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน โดยมีก ารใช้ทรัพยากรและปล่อยมลพิษและของเสีย
เกินกว่าศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ โดยที่ผ่านมา ภาคเกษตรกรรมเน้นการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เพื่อการส่งออก ส่งผลต่อการบุกรุกใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการใช้
สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง ทาให้ เกิดการปนเปื้อนสู่สภาพแวดล้อม รวมทั้งมีการเผาหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ทาให้
เกิดปั ญ หาไฟป่ าและหมอกควัน ที่มีแนวโน้ มรุนแรงมากขึ้น การใช้ท รัพยากรดินและน้าโดยสิ้ นเปลืองและ
ขาดการบารุงรักษา ทาให้ดินเสื่อมสภาพ อาจกล่าวได้ว่า เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะระบบเกษตรพืช
เชิงเดี่ยว นาไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเน้น
การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการแข่งขันและการส่งออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการของเสีย ในขณะที่
รู ป แบบการบริ โ ภคที่ ไม่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและการขยายตั ว ของเมื อ งจนเกิ น ศั ก ยภาพของระบบ
สาธารณู ปโภค สาธารณูปการ ทาให้ปริมาณของเสีย ทั้งขยะมูลฝอยและน้าเสียและปัญหาคุณภาพอากาศ

๔๖
เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้รับการกาจัดและบาบัดอย่างเพียงพอและถูกวิธี โดยพบว่าในช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ขยะมูล
ฝอยเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๗ ขยะมูล
ฝอยเกิดขึ้นปีละ ๒๖.๑๙ ล้านตัน ได้รับ การจัดการอย่างถูกต้องเพียง ๗.๘๘ ล้านตัน โดยในปี ๒๕๕๘ มีขยะ
ตกค้างมากถึง ๓๐.๔๙ ล้านตัน รวมทั้งเกิดปัญหาน้าเน่าเสียที่ไม่ได้รับการบาบัด และระบบบาบัดน้าเสียมีไม่
เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีปัญหาคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่วิกฤต
อาทิ พื้นที่อุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนหนาแน่น การจัดการมลพิษทั้งขยะ น้า และอากาศ จึงจาเป็นต้องมี
การจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
๒.๕ การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๒.๕.๑ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ทาให้เกิด
ปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค โดยในปี ๒๕๕๖ ภาคกลางมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นร้อยละ
๔๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ขณะที่ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ มีสัดส่วน
ร้อยละ ๑๐.๙ ๘.๘ และ ๘.๖ ตามลาดับ นอกจากนี้ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัวระหว่างภาคยังแตกต่าง
กันอย่างมาก โดยภาคกลางมีมูลค่าเฉลี่ย ๒๘๐,๗๓๔ บาท ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลค่าเฉลี่ยเพียง
๗๔,๕๓๒ บาท การพัฒนาภาคในระยะต่อไปจึงต้องมุ่งเน้นการกระจายการพัฒนาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จากกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่ภาคอื่นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
๒.๕.๒ กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการทางานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนตามแนวทางและเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผล
โดยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่และมีบทบาทเชื่อมโยงการพัฒนาจากประเทศสู่พื้นที่และจากพื้นที่
สู่ ป ระเทศได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขณะที่ ก ารขยายตั ว ของกลุ่ ม ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในระดั บ
อนุ ภูมิ ภ าคและภู มิภ าค จะเป็ น โอกาสส่ งเสริ ม ให้ เกิดการเชื่อมโยงการพั ฒ นาระหว่างพื้น ที่เมื องและพื้ น ที่
เศรษฐกิจชายแดนของไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะส่ งผลให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิส ติกส์
การผลิต การค้า และการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค จึงมีความจาเป็นต้องแก้ปัญหาข้อจากัดด้านกลไกการพัฒนา
และด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพการบริการ และการบริหารจัดการ เพื่อให้
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่ต่างๆ สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ
๒.๕.๓ การขยายตั ว ของเมื อ งในภาคต่ า งๆ ของประเทศเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ท าให้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ เมืองต่างๆ
ในทุกภาคของประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นของแหล่งธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม และบริการ
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งจากข้ อ มู ล ส ามะโนประชากรและเคหะในรอบ ๔๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๕๓) พบว่ า จ านวน
ประชากรเมืองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๖.๔ ในปี ๒๕๒๓ เป็นร้อยละ ๔๔.๑ ในปี ๒๕๕๓ และคาดว่าภายใน ๑๐
ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากรเมืองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ แม้ว่าการขยายตัวของเมืองอย่าง
รวดเร็วจะเป็นโอกาสในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
และการวางแผนพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ อาทิ การให้บริการขนส่งสาธารณะ การแก้ปัญหา
จราจร การผังเมือง การขยายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและน้าเสีย
ตลอดจนการอานวยความสะดวกสาหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุ และการให้
ความสาคัญ ต่อประเด็น ความปลอดภัย และการลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ อาชญากรรม และ
ปัญหาความไม่สงบ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
๒.๕.๔ พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ หลั ก ของประเทศมี แ นวโน้ ม การขยายตั ว ของกิ จ กรรมทา ง
เศรษฐกิจในระดับสูง การขยายตัวดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาในพื้นที่
โดยอาจทาให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น และส่งผลให้เกิดการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น อาทิ
การขนส่ง พลังงาน ระบบน้า ไฟฟ้า และการสื่อสาร โดยเหตุที่พื้นที่เศรษฐกิ จหลักเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน

๔๗
และสร้างรายได้ที่สาคัญของประเทศ จึงจาเป็นต้องมีการวางแผนและขยายขีดความสามารถของโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ และทันต่อความต้องการ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตของประชาชนอย่าง
เกื้อกูล
๒.๕.๕ การพัฒนาพื้นที่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ ของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่หน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นยังมีข้อจากัดในการเตรียม
แผนการพัฒนาเมือง และการบริการจัดการอย่างเป็นระบบให้สอดรับกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ อาทิ การวางผังเมือง และการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่าน
มา ประเทศไทยมี ก ารลงทุ น ด้ า นการขนส่ งทางราง และทางอากาศ เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ในการขนส่งของอนุภูมิภาค แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการได้
อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีมาตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศ
๒.๖

ความมั่นคงภายในประเทศ

ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศเป็นปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นและสะสมมานานและขยาย
วงกว้างที่สะสมจากเดิมจนมีสัญญาณเตือนถึงความเสียหายที่กาลังจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญ ได้แก่
๒.๖.๑ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ที่มีรากฐานของปัญหามา
จากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติบนพื้นฐานความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒ นธรรม และการเมื อง เกิด การใช้เครื อข่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศเผยแพร่ข้อ มูล ที่ บิด เบื อ นเพื่ อให้ เกิ ด
ความขัดแย้ง แตกแยกในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในความสาคัญของสถาบัน
หลักของชาติ
๒.๖.๒ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมาย
ให้เกิดความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งมีเป้าหมายในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับยังมี
ปั ญ หาผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ปั ญ หายาเสพติ ด สิ น ค้ า ผิ ด กฎหมาย และการบุ ก รุ ก ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากความเหลื่อมล้าของการพัฒนาที่มีอยู่ในระดับสูง ทาให้คนใน
พื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึงทั้งจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ไม่เพียงพอ ไม่สามารถสนับสนุน
การกระจายการพัฒนา โครงสร้างทางสังคมยังมีช่องว่างทั้งด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ
ทางสังคมทาให้เกิดช่องว่างทาง ความคิด ทัศนคติ และความเชื่อระหว่างกลุ่มและระหว่างพื้นที่มากขึ้น ส่งผล
ต่อการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันมากขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคมในที่สุด
๒.๖.๓ ประเทศไทยมี ค วามเสี่ย งสู งจากปั ญ หาอาชญากรรมคอมพิ วเตอร์ โดยเฉพาะ
การคุกคามที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ รายงานความเสี่ยงของโลกปี ๒๕๕๘ (Global Risks Index ๒๐๑๕)
ของ World Economic Forum จั ด อั น ดั บ ความเสี่ ย งที่ เป็ น ภั ย คุ ก คามประชาคมโลก ๑๐ อั น ดั บ แรก
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดในปี ๒๕๕๘ โดยการโจมตีความมั่นคงทางสารสนเทศถูกจัดไว้ในอันดับที่ ๑๐ และ
มี แ นวโน้ ม ในการสร้ างความเสี ย หายต่ อ โครงสร้างพื้ น ฐานที่ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ งยวด (Critical Information
Infrastructure Breakdown) ซึ่งอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ป รับ เปลี่ ยนรูปแบบไปสู่ การโจมตี ระบบของ
องค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่าความเสียหายสูง และยังเกี่ยวพันกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจอื่น เช่น การคุกคามในระบบฐานข้อมูลของสถาบันการเงิน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของการใช้งาน

๔๘
อุป กรณ์ อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ต่างๆ ที่ กาลั งเข้าสู่ ยุค Internet of Thing ซึ่งอุ ปกรณ์ ต่างๆ ถูกเชื่ อมโยงเข้าสู่ โลก
อินเทอร์เน็ต ทาให้สามารถสั่งการควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสร้างความ
สะดวกรวดเร็วในการดาเนินธุรกรรมต่างๆ แต่ยังมีความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งระดับองค์กร
และบุคคล ประกอบกับการโจมตีทางไซเบอร์ทั่วโลกมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความเสี่ยงต่อการโจมตี
ระบบการให้บริการสาธารณะในเมืองใหญ่ ซึ่งประเทศไทยเริ่มตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีทางไซเบอร์บ่อยครั้ง
ขึ้น โดยรายงาน Security Threat Report ๒๐๑๓ ของ Sophos ในปี ๒๕๕๕ พบว่า ประเทศไทยติดอันดับ
สามของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดด้านไซเบอร์และติดอันดับที่ ๔๘ จาก ๖๐ ประเทศ ซึ่งเป็นรองมาเลเซีย
(อันดับ ๙) สิงคโปร์ (อันดับ ๑๓) และอินโดนีเซีย (อันดับ ๔๖) โดยคอมพิวเตอร์ประมาณ ๑ ใน ๕ เครื่องใน
ประเทศไทยประสบกั บ การถู กโจมตี ของโปรแกรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ (Threat Exposure Rate: TER) ท าให้
การบริหารจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนของไทยที่จะก้าวไปสู่การบริหารจัดการในรูปแบบดิจิทัล
มีความเสี่ยงสูงในด้านความมั่นคงของระบบและอาชญากรรมที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล
๒.๖.๔ ปัญหาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนของอาเซียน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางทะเลเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับปัญหาความมั่นคงทาง
ทะเล ทั้งปั ญ หาอุบั ติเหตุ การลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย การลั กลอบเข้า เมือง การค้ามนุษย์
การทาประมงรุกล้ าน่ านน้ า การลั กลอบขนส่ ง อุปกรณ์ การก่อการร้ายและอาวุธทาลายล้างสู ง รวมทั้งปั ญหา
โจรสลัดและการปล้นเรือที่มีแนวโน้มเกิดเหตุการณ์มากขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาการทา
ประมงผิดกฎหมาย เป็นปัญหาด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยตามที่ได้ให้สัตยาบันต่อ
อนุสัญ ญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (UNCLOS) ซึ่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดต่างๆ แต่ยังประสบปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU
Fishing) รวมทั้งข้อกาหนดที่ประเทศไทยยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ขาดการสร้างความเข้าใจและการบังคับ
ใช้กฎหมายที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวที
ระหว่างประเทศ และเสี่ยงต่อการถูกกีดกันทางการค้าทั้งภาคการประมงและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องอื่นๆ และ
ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลของไทยในระยะยาวอีกด้วย
๒.๖.๕ ปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ จากการที่ประเทศ
ไทยเป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ ส าคั ญ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี ผู้ ค นจ านวนมากเดิ น ทางเข้ า ออกด้ ว ย
วัต ถุป ระสงค์ ที่ ห ลากหลายจากภู มิ ภ าคต่ างๆ ของโลก ประกอบกั บ การเปิ ด ประชาคมอาเซีย นท าให้ เกิ ด
การเคลื่ อ นย้ ายแรงงานเข้ าสู่ ป ระเทศ จึ งมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ปั ญ หาโรคระบาดทั้ ง โรคอุ บั ติ ใหม่ แ ละ
โรคอุบัติซ้าที่อาจนาไปสู่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และมีโอกาสหรือแนวโน้ มที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น จนถึง
ระดับที่อาจต้องมีการจากัดการเคลื่อนย้ายของคน สัตว์หรือสินค้า เพื่อควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จากัด ซึ่งที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ ป ระสบปั ญ หาโรคระบาดและสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข อื่ น ๆ หลายครั้ ง ได้ แ ก่
ปี ๒๕๔๕ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลั นรุนแรง (SARS) โรคไข้หวัดนกในปี ๒๕๔๙ สร้างความสูญเสียต่อชีวิต
และเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ประเทศไทยยังมีการขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานที่จาเป็น ทาให้ ไม่สามารถ
ป้องกัน และควบคุมโรคที่เป็ น ปั ญหาส าคัญ ทางสาธารณสุขของประเทศรวมถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ได้ โดย
ปัจจุบันประเทศไทยผลิตวัคซีนป้องกันโรคได้เพียง ๒ ชนิด ได้แก่ วัคซีนบีซีจีและวัคซีนป้องกันโรคไข้สมอง
อักเสบเจอี จึงต้องพึ่งพาการนาเข้าวัคซีนอีกหลายชนิด ซึ่งนอกจากเป็นการสูญเสียงบประมาณของประเทศ
ปีละกว่า ๒.๔ พันล้านบาทแล้ว ยังเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เนื่องจาก
ผู้ผลิตวัคซีนทั่วโลกมีจานวนน้อยรายและมุ่งวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อผลกาไร

๔๙
๒.๗

ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา

๒.๗.๑ ประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ เวทีภูมิภาค และ
เวทีประเทศเพื่อนบ้าน การเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้นและการเปลี่ยนแปลงขั้วอานาจ
ทางเศรษฐกิจเป็นหลายศูนย์โดยที่อานาจทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียมีพลังมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ เป็ น เงื่อ นไขส าคั ญ ส าหรั บ การปรั บ ตั ว ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การขยายความร่ว มมื อ ด้ าน
เศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมขนส่ง การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
ไทยได้มุ่งเน้น การเป็นหุ้ นส่ วนการพัฒ นาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ภูมิภ าคอาเซีย นภายใต้ภ าพรวมการดาเนิน นโยบายส่ งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาสร้างความพร้อมภายในประเทศเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และระบบโครงข่าย
พลังงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิตและการบริการ การพัฒนาพื้นที่ภาคและเมือง การจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษต่ า งๆ บนแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ เชื่ อ มระหว่ า งไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ส่ ง เสริ ม
การเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาเมืองและพื้นที่ ชายแดนที่เชื่อมโยงศักยภาพ
ของไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้ าน ดังจะเห็ น ความคืบหน้าที่ส าคัญ อาทิ ความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูช า
ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนระหว่างกัน ความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนระหว่างแม่สอด-เมืองเมียวดี และการพัฒนาความเชื่อมโยงพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ที่เป็นฐานเศรษฐกิจที่สาคัญในระดับภูมิภาคของประเทศไทย กับโครงการท่าเรือทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายในประเทศเมียนมา โดยที่มีการเตรียมความพร้อมที่จะใช้ศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรีในการก้าวเข้า
มาเป็ น เมื อ งส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ หลั ง เปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
จากความพยายามผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษพุน้าร้อน
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการมีบทบาทนาด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ในรูปแบบพันธมิตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชัดเจนมากขึ้นโดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการด้านการศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคม
และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานส าคั ญ เช่ น ถนน รถไฟ พลั งงาน และท่ า เรื อ น้ าลึ ก ในอนุ ภู มิ ภ าค ควบคู่ ไปกั บ การสนั บ สนุ น ให้
ภาครัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพรวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างรายได้
และยกระดับ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศเพื่ อนบ้ าน เพื่ อเสริมสร้างความเข้ม แข็งในการรวมกลุ่ มใน
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพื่อสร้างอานาจต่อรองกับประเทศคู่ค้านอกกลุ่มอื่นๆ
๒.๗.๒ ความคืบหน้ากรอบความร่วมมือที่สาคัญ
๑) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)
กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงที่ไทยเป็นคู่ค้าที่สาคัญที่สุดอยู่ใน
ปัจจุบัน และเป็น ช่องทางเจาะเข้าสู่ประเทศจีน/อินเดียซึ่งเป็นตลาดที่ขนาดจานวนผู้บริโภคสูง สุดของโลก
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเจริญเติบโตของอนุภูมิภาคร่วมกัน ลดช่องว่างทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านการเชื่อมโยงตามแนวพื้นที่พัฒนา

๕๐
เศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและกระชับความสัมพันธ์ของชุมชน หรือ ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์
3Cs (Connectivity, Competitiveness และ Community) ความก้าวหน้าการดาเนิ นงานส าคัญ ของไทย
ได้ แ ก่ (๑) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานเชื่อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน อาทิ เส้ น ทาง
ถนนหมายเลข ๑๑ ในสปป.ลาว เส้นทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ในสปป.ลาว การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง
เมี ย นมา โดยรั ฐ บาลไทยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ก่ อ สร้ า งถนนในเมี ย นมา เส้ น ทางติ น กะยิ ง นอง-กอกะเร็ ก
การซ่อมแซมสะพานมิตรภาพไทย-เมีย นมาแห่งที่ ๑ ข้ามแม่น้าเมยแล้วเสร็จ และเริ่มการก่อสร้างสะพาน
มิ ต รภาพไทย-เมี ย นมาแห่ งที่ ๒ และเปิ ด ใช้ ส ะพานมิ ต รภาพไทย-สปป.ลาว แห่ งที่ ๔ ข้ ามแม่ น้ าโขง ณ
เมืองเชียงของ-ห้วยทราย การพัฒนาเส้นทางรถไฟ และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน (๒) การศึกษา
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มโครงการทางหลวงพิ เศษระหว่ างเมื อ งบางใหญ่ -กาญจนบุ รี (๓) เริ่ ม
ดาเนินงานตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดน ณ ด่านนาร่องมุกดาหาร-สะหวันนะเขต ระหว่างไทย-สปป.ลาว
และด่านอรัญประเทศ-ปอยเปต ระหว่างไทย-กัมพูชา และด่านเชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-บ่อหาน ระหว่าง
ไทย-ลาว-จีน (๔) การให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก GMS ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ กับประเทศสมาชิกทั้งในด้านการเกษตร สาธารณสุข พลังงาน และอื่น ๆ และ (๕) การที่ไทย
เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานของแผนงาน GMS ในเรื่องท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม เกษตร และการเป็นที่ตั้งของ
ศูนย์ประสานงานด้านพลังงาน และการรถไฟของภูมิภาคในอนาคต
ปั จ จุ บั น แผนงาน GMS ได้ มี ก ารจั ด ท ากรอบการลงทุ น ของอนุ ภู มิ ภ าค
(Regional Investment Framework: RIF) ร่วมกัน โดยได้มีการจัด ล าดั บส าคัญ ของโครงการที่ จะต้อ งเร่ง
ดาเนินการในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จานวน ๙๑ โครงการ มูลค่ารวมการลงทุนทั้งสิ้น ๒๓.๑ พันล้านดอลลาร์
สรอ. โดยโครงการล าดั บ สู งด้านคมนาคมขนส่ งจะมีจานวนโครงการและเงิน ลงทุน มากที่ สุ ด ตามมาด้ ว ย
ด้านพลังงาน ท่องเที่ยว และเกษตร ตามลาดับ และมีแนวโน้มการลงทุนสูงขึ้นในด้านการพัฒนาเมือง ICT และ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก็นับว่าเป็นช่วงเวลาของการขับเคลื่อน
โครงการลงทุนที่สาคัญดังกล่าว สาหรับความร่วมมือและความเชื่อมโยงที่มีความคืบหน้ามากขึ้นตามลาดับได้มี
ส่วนส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนุภูมิภาคให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ มูลค่าการค้าภายใน GMS
เพิ่ มขึ้ น จาก ๘๙,๑๑๕ ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๙๖,๘๑๑ ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๘
ในขณะที่ มูล ค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและกัมพู ช า สปป.ลาว และเมียนมามีจานวน ๑๐,๘๘๔ ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๔ และเพิ่มขึ้นเป็น ๑๔,๘๗๓ ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ การก่อสร้าง
โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านมา ส่งผลให้ระยะเวลาในการขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ–คุนหมิง ผ่านเส้นทาง
R3W และ R3E ลดลงจากเดิม ในปี ๒๕๔๓ ใช้เวลาประมาณ ๗๗-๗๘ ชั่ว โมง เหลื อ เพี ยง ๓๐ ชั่ วโมงในปี
๒๕๕๘ ในด้านการลงทุน มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV มีมูลค่า ๖.๗ พันล้านดอลลาร์
สรอ. ในปี ๒๕๕๘ โดยที่ไทยก็ยังคงเป็นผู้ลงทุนลาดับต้นๆ ในสปป.ลาว และเมียนมา ซึ่ง การลงทุนส่วนใหญ่
อยู่ในสาขาพลั งงาน สะท้อนถึงการใช้ป ระโยชน์ ของผู้ประกอบการไทยจากข้อตกลงในกรอบความร่วมมือ
ที่อานวยความสะดวกในการขยายฐานการลงทุนในอนุภูมิภาคและเกิดการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างกัน
และโอกาสในอนาคตความเชื่อมโยงผ่านเมียนมาไปยังอนุภู มิภ าคเอเซียใต้ผ่ านโครงการท่ าเรือน้ าลึ กและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และการเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยผ่านแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ก็จะช่วยทาให้การค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไร
ก็ตาม การดาเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็ม ที่
เนื่องจากปัญหากฎหมายภายในของประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่รองรับความตกลงฯ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการ
ปิดด่านพรมแดนและปัญหาด้านแหล่งเงินทุนเพื่อดาเนินตามแผนปฏิบัติการกรอบการลงทุนของอนุภูมิภาค

๕๑
๒) แผนงานการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย อิ น โดนี เ ซี ย -มาเลเซี ย -ไทย
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) มุ่งเน้นการพัฒนาในแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
ต่างๆ โดยมีความก้าวหน้าการดาเนินงานที่สาคัญในส่วนของประเทศไทย อาทิ การปรับปรุงท่าอากาศยานเพื่อ
รองรับการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างจุดบินในอนุภูมิภาค การพัฒนาประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๔ ของ
ไทยเชื่อมโยงกับ E1 ของมาเลเซีย การพัฒนาทางหลวงพิเศษหาดใหญ่-สะเดา การก่อสร้างอาคารด่านชายแดน
สะเดาฝั่งขาออกแห่งใหม่แล้วเสร็จ การพัฒ นาท่าเรือตามะลัง จังหวัดสตูล และท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง
การพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน (สงขลา-เกดะห์ นราธิวาส-กลันตัน)
การพัฒนาสะพานข้ามแม่น้าโกลกที่ตากใบ และสุไหงโกลก นราธิวาส กับรัฐกลันตัน และโครงข่ายขนส่งทาง
ทะเลเชื่อมโยงสามประเทศ โครงข่ายขนส่งทางอากาศ โลจิสติกส์เชื่อมโยงสนับสนุนการค้าการลงทุน และ
โครงข่ายศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น ทั้งนี้ แผนงาน IMT-GT มุ่งเน้นการขับเคลื่อน
โครงการเร่ งด่ ว นเพื่ อความเชื่อมโยงในอนุ ภู มิภ าค IMT-GT (Priority Connectivity Projects) เพื่ อ ให้ เป็ น
อนุภูมิภาคที่มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน โดยมีโครงการที่ส ามประเทศมีแผนงานเร่งรัดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ ตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจ IMT-GT ของทั้งสามประเทศ เพื่อสนับสนุนด้านการคมนาคมและด้านการส่งเสริมการเชื่อมโยง
ด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงภายในแต่ละประเทศกับอนุภูมิภาค IMT-GT เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาค โดยมีโครงการในช่วงแผนดาเนินงานระยะห้าปีแผนที่ ๒ (IMT-GT
Implementation Blueprint 2012-2016) จานวน ๑๑ โครงการเป็นมูลค่าการลงทุนรวม ๓,๗๒๘.๖ ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.
ตลอดแผนดาเนินงานระยะห้าปีสองแผนงานดังกล่าว ยังได้มุ่ง เน้นการพัฒ นา
โครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือ ๖ สาขา ได้แก่ ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่มุ่งเน้น
การพัฒ นาความเชื่อมโยงในอนุ ภูมิภ าคระหว่างแนวพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่ พื้นที่ตอนใน ๒) การค้าและ
การลงทุน ที่มุ่งเสริมสร้างมูล ค่าการค้าทั้งภายอนุภู มิภ าคเองและระหว่างอนุ ภูมิภ าคกับภายนอกโดยสร้าง
สายการผลิตการลงทุน เชื่อมโยงข้ามแดน เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน ๓) การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้น
การสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในอนุภูมิภาครองรับตลาดภายในและภายนอก ๔) ผลิตภัณฑ์
และบริการฮาลาลที่มุ่งเน้นการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ฮาลาล และการทาการตลาดร่วมกัน
๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรรองรับทุกสาขาความร่วมมือ และ ๖) การเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยคานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยแผนงาน IMT-GT มีเป้าหมายรวมในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันระหว่ างภาคีการพัฒนา
ลดความเหลื่อมล้าและลดช่องว่างจากการพัฒนาตามแนวทางของอาเซียน
นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงดังกล่าวยังมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงสู่ประเทศในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคนอกอาเซียน ได้แก่ กลุ่มเอเชียใต้ในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความ
ร่ ว มมื อ หลากหลายสาขาทางวิ ช าการและเศรษฐกิ จ (Bay of Bengal Initiative on Multi-Sectoral
Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ที่เป็นผลจากบทบาทและนโยบายมุ่งตะวันออกของ
อิน เดีย แต่ยั งต้องเตรี ย มความพร้อมในการพั ฒ นาเมื องชายแดนและเขตเศรษฐกิจชายแดนของไทยตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยศึกษาความเป็นไปได้และสนับสนุนการบูรณาการ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจชายแดนร่วมกัน กับ ประเทศเพื่อนบ้านต่อไปในอนาคต รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อม
ในการกาหนดยุทธศาสตร์การลงทุนและแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงานทักษะร่วมกันเพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจชายแดน

๕๒
๓) กรอบความร่วมมืออาเซียน
อาเซี ย นได้ ร วมตั ว เป็ น ประชาคมอย่ า งเป็ น ทางการในปี ๒๕๕๘ และแบ่ ง
การดาเนินงานออกเป็น ๓ เสาหลัก ได้แก่ ๑) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ๒) ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม (ASEAN Socio-Culture Community: ASCC) ๓) ประชาคม
การเมื อ งและความมั่ น คง (ASEAN Political-Security Community: APSC) โดยที่ ผ่ า นมาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้มีการกาหนดเป้าหมายและพันธกรณีใน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวโดยให้มีการเคลื่อนย้ายสิน ค้า บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี
มากขึ้น ๒) การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ผ่านการกาหนดนโยบายการแข่งขันให้มีความ
ยุติธ รรม เสริมสร้างการคุ้มครองผู้ บ ริโ ภค ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสิ ทธิท รัพย์สิ นทางปัญ ญา พัฒ นา
โครงสร้างพื้น ฐาน กาหนดมาตรการด้านภาษี และกาหนดนโยบายเพื่อสนับสนุน พาณิช ย์อิเล็กทรอนิก ส์
๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคโดยการพัฒนา SMEs และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการ
ต่ างๆ เช่ น โครงการริ เริ่ ม เพื่ อ การรวมกลุ่ ม ของอาเซี ย น (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่ อ ลด
ช่องว่างการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และ ๔) การเข้าร่วมเป็นส่ วนส าคัญ ในระบบเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับ
ประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน
ผลของการดาเนิน งานที่สาคัญในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การลดอัตราภาษีลงเหลือร้อยละ ๐ ในสินค้าจานวน
๘,๒๘๗ รายการ การลดอัตราภาษีลงเหลือร้อยละ ๕ ในสินค้าในบัญชีอ่อนไหว (กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง
และไม้ตัดดอก) การเปิดเสรีการค้าบริการรวมทั้งสิ้น ๑๒ สาขาใหญ่ ประกอบด้วย ๑๒๘ สาขาย่อย การยกเลิก
อุปสรรคในการให้บริการทุกรูปแบบและเปิดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ในสาขาบริการ
เร่งรัด ได้แก่ สาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ สาขาสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว สาขาขนส่งทางอากาศ และ
สาขาโลจิสติกส์ นอกจากนี้ อาเซียนได้ ประสานกาหนดมาตรฐานสิ นค้าและจัดทาความตกลงการยอมรับร่วม
เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้า เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างกัน โดยได้เริ่มดาเนินการปรับ
ประสานมาตรฐานสินค้า ๒๐ กลุ่ม ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น วิทยุ และ
โทรทัศน์ เป็นต้น โดยปัจจุบันอาเซียนเร่งจัดทาความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขา สาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง สินค้ายา และอาหาร
นอกจากนี้ ยังมีในเรื่องการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ผ่านการจัดทา
ข้อตกลงยอมรั บร่วมกัน (Mutual Recogmition Arrangement: MRA) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก
เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงนามร่วมกัน
แล้วใน ๘ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี การสารวจ และ
ด้านการท่องเที่ยว โดยอาเซียนได้กาหนดหลักการยอมรับในคุณสมบัติเพื่ออานวยความสะดวกในขั้นตอน
การขอใบอนุญาต แต่ไม่ถึงขั้นตอนการยอมรับในใบอนุญาตประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน โดยเน้นให้นักวิชาชีพ
ต่างด้าวจะต้องปฏิบั ติตามกฎระเบีย บภายในประเทศที่ตนต้องการเข้าไปทางาน สาหรับความก้าวหน้าใน
การด าเนิ น งานสาขาวิ ศ วกรรมมี ค วามก้ า วหน้ า มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากลั ก ษณะของวิ ช าชี พ มี ค วามเป็ น
มาตรฐานสากล และได้มีการเตรียมการที่จะส่งเสริมสาขาวิศวกรรมที่ไม่ควบคุมเพิ่มอีก ๑๗ สาขา (จากเดิม ๗
สาขา) รวมเป็น ๒๔ สาขา แต่ปัจจุบันยังไม่มีวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับอาเซียนยื่นความจานงเพื่อสมัคร
เข้ าท างานในประเทศอาเซี ย นเลย ขณะที่ ส าขาสถาปั ต ยกรรมมี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ ค่ อ นข้ า งสู ง อาทิ
การกาหนดประสบการณ์ที่ต้องมีอย่างน้อย ๑๐ ปี และภายใน ๑๐ ปี จะต้องมีการสร้างงานขนาดใหญ่และต้อง
มีการพัฒ นาวิช าชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งทาให้ บรรลุผลได้ยาก ประกอบกับศักยภาพของสถาปนิกที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และวิชาชีพนี้ประเทศไทยได้กาหนดให้เป็นอาชีพสงวน ทาให้กระบวนการแก้ไข

๕๓
กฎหมายต้องใช้เวลานาน ในปี ๒๕๕๘ จึงมีสถาปนิกเพียง ๖ คนที่สามารถทางานในอาเซียนได้ (ตัวเลข ณ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) ขณะที่สาขาสุขภาพ (แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล) มีความคืบหน้าไม่มาก
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากยังไม่มีการยอมรับหลักสูตรระหว่างอาเซียนด้วยกัน และมีประเด็นในเรื่องจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับปัญหาการกาหนดการสอบเพื่อรับใบอนุ ญาตที่กาหนดให้เป็น
ภาษาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ ของการสื่อสารกับผู้ป่วย และความหลากหลายของคาจากัดความที่ต้องได้รับ
การยอมรับ ทั้ งประเทศต้น ทางและประเทศปลายทาง สาหรับ สาขาวิช าชีพ ด้านบัญ ชี ยังคงประสบปัญ หา
การกาหนดคุณสมบัติในเรื่องมาตรฐานการศึกษาบัญชี และหลักเกณฑ์การเก็บจานวนชั่วโมงการให้บริการด้าน
บั ญ ชี ภ ายใต้ CPC 826 ของแต่ล ะประเทศที่ มีความแตกต่ างกัน รวมทั้งการผ่ านกระบวนการกฎหมายใน
การออกกฎระเบียบเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมและการขึ้นทะเบียน ส่วนการดาเนิ นงานในสาขาวิชาชีพด้าน
ท่องเที่ ย วนั บ เป็ น วิช าชีพ ที่ ส ามารถเคลื่ อ นย้ายได้มากที่ สุ ด เนื่อ งจากไม่ มีกฎหมายภายในประเทศควบคุ ม
แต่ยังคงประสบปัญหาในการดาเนินการในเรื่องความไม่ชัดเจนในขั้นตอนการได้รับใบประกาศนียบัตรบุคลากร
วิช าชีพ ท่องเที่ ยวอาเซีย น การปรั บ เที ยบวุฒิ การศึกษาใน ๓๒ ตาแหน่ง และแนวทางการออกใบอนุญ าต
การทางาน
สาหรับการเปิดเสรีการลงทุน ในอาเซียน ปัจจุบันความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซีย นยั งไม่ ส ามารถบั งคับ ใช้ ได้ เนื่ องจากประเทศสมาชิกยังให้ สั ตยาบั นไม่ครบ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซี ย
สปป.ลาว และเมี ย นมา ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากความตกลงนี้ ได้ ข ยายความครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการลงทุ น ตั้ ง แต่
การส่ งเสริม การคุ้ มครองการลงทุน และอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ เข้ามาลงทุ น ทั้ งการลงทุ น โดยตรงจาก
ต่างประเทศและการลงทุน ในหลั กทรัพย์ เพื่อสร้างระบอบการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้างในอาเซียน ขณะที่
ความตกลงเดิมเน้นเพียงการเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียน ส่งเสริมบรรยากาศ
การลงทุนที่เสรีและโปร่งใสเท่านั้ น สาหรับ การเปิดเสรี ส าขาหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสาขาที่มีความเสรีมากที่สุ ด
โดยไทยอนุญาตให้สมาชิกอาเซียนสามารถถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
ได้ ถึงร้ อยละ ๑๐๐ ซึ่ งครอบคลุ ม บริ ก ารในส่ ว นของสั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า การยื มและให้ ยื มหลั กทรัพ ย์
การจัดการเงินร่วมลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาในการลงทุนสาขาหลักทรัพย์ด้วย อย่างไรก็ตาม ไทยยังไม่ผูกพันในส่วนที่เป็น
บริการข้ามพรมแดน และการออกใบอนุญาตใหม่ ขณะทีส่ าขาธนาคารพาณิชย์ ประเทศไทยได้ผูกพันให้สมาชิก
อาเซียนเข้ามาถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์ของไทยได้ตามกฎหมายไทย คือ โดยปกติไม่เกินร้อยละ ๒๕ รวมทั้ง
ไทยได้ยกเลิกข้อจ ากัดจานวนบุ คลากรต่างชาติจากสมาชิกอาเซียนเข้ามาปฏิบัติงานในธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย โดยสถาบันการเงินดังกล่าวต้องเสนอแผนการว่าจ้างบุคลากรต่างชาติให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจ ารณาอนุ ญ าต อย่ างไรก็ตาม ข้อยกเลิ กนี้ ไม่ผู กพั นในส่ ว นที่เป็นบริการข้ามพรมแดน ยกเว้น บริการให้
คาปรึกษาทางการเงิน และการโอนข้อมูล และไม่ผู กพันการออกใบอนุ ญ าตใหม่ ทั้งนี้ การดาเนิ นการภาย
หลั งจากปี ๒๕๕๘ นอกจากการเปิ ดเสรีเพื่อให้ เกิดการรวมตัว ในสาขาการเงิน ของอาเซียนแล้ว ยังได้เพิ่ ม
เป้ าหมายเรื่องเสถีย รภาพทางการเงิน (Financial Stability) และความครอบคลุมทางการเงิน (Financial
Inclusion) เข้ามาด้วย และเพิ่มความสาคัญกับการเร่งรัดการรวมกลุ่มในสาขาประกันภัยให้มากขึ้น
ภายหลัง การเป็น ประชาคมอาเซีย นในปี ๒๕๕๘ สมาชิก อาเซีย นได้มี
การจัด ทาแผนงานข้อ ตกลงร่ว มภายหลังปี ๒๐๑๕ หรือที่เรีย กว่าปฏิญ ญากัว ลาลัมเปอร์ว่าด้ว ยอาเซีย น
๒๐๒๕ (The Kuala Lumpur Declaration for ASEAN 2025) เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซี ย น
ภายหลังปี ๒๐๑๕ ซึ่ง ได้กาหนดทิศ ทางในอนาคตของอาเซีย นให้มีเอกภาพทางการเมือ ง มีก ารรวมตัว
ทางเศรษฐกิจ มีความรับ ผิดชอบต่อสังคม ทาเพื่อประชาชนและ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยึดมั่นใน
กฎกติกาอย่างแท้จริง สิ่งที่อาเซียนต้องเร่งดาเนิน การต่อเนื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ได้แก่ การผลักดัน
มาตรการที่เกี่ย วข้อ งกับ การอานวยความสะดวกทางการค้า เช่น มาตรการด้า นการขนส่งและศุล กากร

๕๔
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน การจัดทาระบบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
ด้วยตนเองของอาเซียน คลังข้อมูลการค้าอาเซียน การจัดทาความตกลงยอมรับร่วมกันในสินค้ ากลุ่มต่างๆ
และให้ม ีก ารจัด ท าวาระด้า นความเชื ่อ มโยงระหว่า งกัน ในอาเซีย นภายหลัง ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ ่ง เป็น
การด าเนิน งานต่อ จากแผนแม่บ ทว่า ด้ว ยความเชื ่อ มโยงของอาเซีย น ( MPAC) ที ่ไ ด้ก าหนดสาขา
ความร่วมมือ ๕ ด้านใหม่ ได้แก่ (๑) โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (๒) นวัตกรรมทางด้านดิจิทัล (๓) โลจิสติกส์
ที่ไร้พรมแดน (๔) กฎระเบียบที่เป็นเลิศ (๕) การเคลื่อนย้ายคน และได้นา ๕๕ โครงการที่ยังค้างจากแผนเดิม
มาบรรจุในวาระฉบับใหม่ด้วย
อย่างไรก็ตาม มูลค่าการค้าของไทยในอาเซียนมีแนวโน้มการขยายตัวในอัตรา
ที่ ล ดลงเห็ น ได้ จ ากอั ต ราการเติ บ โตของมู ล ค่ า การค้ า ของไทยไปยั งอาเซี ย นเริ่ม ชะลอตั ว ตั้ งแต่ ปี ๒๕๕๓
จากอัตราการเติบโตร้อยละ ๓๐.๕๙ ลดลงเหลือร้อยละ -๖.๘๒ ในปี ๒๕๕๘ จะเห็นได้ว่าการแข่งขันภายใน
ภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีการผลิตสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกันทาให้
เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค รวมทั้งปัจจัยการผลิตในเรื่องทุนและแรงงาน
โดยการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทาให้เกิดการแย่งอาชีพในบางสาขาได้ อาทิ พยาบาล ขณะที่หลายสาขา
วิชาชีพยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากปัญหาในเรื่องกฎระเบี ยบและการรับรอง
มาตรฐานคุณสมบัติระหว่างกัน ทั้งนี้ในระยะต่อไป ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่ยังเป็น
อุปสรรคต่อการเปิดเสรีในด้านต่างๆ อาทิ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี การเปิดเสรีภาคการเงิน การเคลื่อนย้าย
ทุน เป็นต้น โดยจะต้องดาเนินการที่เป็นข้อตกลงร่วมของสองฝ่าย และต้องเตรียมความพร้อมรับการเปิดเสรี
ภาคบริการ การเงินที่เพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันภาคการผลิตจาเป็นต้องมีการจัดทาการวิจัยและพัฒนา
สินค้าให้มีเอกลักษณ์และคุณภาพที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในอาเซียน และให้ตรง
ตามความต้องการของตลาดถึงจะทาให้เกิดรายได้ให้แก่ประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
ในส่วนของการดาเนินงานตามพันธกรณี ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซี ย น และประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น แม้ จ ะการด าเนิ น งานที่ บ รรลุ ผ ลเกื อ บสมบู ร ณ์
แต่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง จาเป็นจะต้องรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้งการบริหารจัดการ
ชายแดน การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจและการทูตเชิงป้องกัน และการเสริมสร้างศักยภาพทางการทหารร่วมกัน สาหรับประชาคมสังคมและ
วัฒ นธรรมอาเซียน จาเป็ นต้องดาเนิ น การเรื่องมาตรการระหว่างประเทศ การจัดการแรงงานย้ายถิ่น และ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
๔) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) เป็ นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN ๑๐ ประเทศกับ
ภาคีที่มีอยู่ ๖ ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ลงนามร่วมกันที่จะ
เจรจาความตกลง RCEP ในต้น ปี ๒๕๕๖ โดย RCEP จะเป็น การพัฒ นาต่อยอดจากความตกลงการค้าเสรี
ที่อาเซียนมีอยู่แล้ว ๕ ฉบับกับ ๖ ประเทศ (อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-อินเดีย และ
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) โดยมีหลักการที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้านในการสนับสนุน
การขยายการค้ าและการลงทุ น ในภู มิ ภ าค รวมทั้ งส่ งเสริ ม การเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ เท่ า เที ย มกั น
เป็นระบบการค้าเสรีที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด ๑๖ ประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นไปเพื่อเชื่อมโยง
เศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก ครอบคลุมทุกมิติการค้า ทั้งด้านสินค้า บริการ ลงทุน มาตรการ

๕๕
ทางการค้ า และความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ เกิ ด การเชื่ อ มโยงเครือ ข่ า ยการผลิ ต การค้ า และการลงทุ น
ให้สอดคล้องและมีความสะดวกทางการทางการค้าและการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้ สมาชิกที่สาคัญของ RCEP คือ
จีนและอินเดีย เป็นสองประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจ ที่จะทาให้ RCEP มีประชากรรวมกว่า ๓,๐๐๐ ล้านคน
และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ รวมกันประมาณ ๒๑.๒ ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ โลกเป็ น เขตเศรษฐกิ จ ที่ ส่ งออกสิ น ค้ าเป็ น อั น ดั บ หนึ่ งของโลก รวมทั้ ง
มีกาลังซื้อของผู้บริโภคมาจากชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น
เจตนารมย์ของการจัดทาข้อตกลง RCEP คือ (๑) เป็นความตกลงที่ ครอบคลุม
ทุกมิติที่กว้างขึ้นและลึกขึ้น มีคุณภาพดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ครอบคลุม การค้า การลงทุน บริการ การอานวย
ความสะดวก ระหว่างประเทศสมาชิก และในโครงข่ายอุปทานภูมิภาคและโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
ทางเทคนิค ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันทางการค้า การยุติข้อพิพาทและอื่นๆ (๒) กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิด
สิ น ค้ า (Rules of Origin: ROO) มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งสะท้ อ นให้ ส มาชิ ก เป็ น Global Supply Chain ให้ ได้
(๓) ลดกฎระเบียบการค้าและบริการให้มากที่สุด (๔) การลงทุนเปิดเสรี อานวยความสะดวก ต้องทาให้เกิด
บรรยากาศการแข่งขัน ทางการลงทุ น การส่ งเสริม และคุ้ม ครองการเปิ ด เสรีจ ะต้ อ งมี Capacity Building
ผลั ก ดั น FTAs ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ก้ าวต่ อ ไปได้ ในระดั บ ที่ ใกล้ เคี ย งกัน และ (๕) RCEP ต้ องมี สั ม ฤทธิ์ผ ลมากกว่ า
ASEAN +1 ดังนั้น ผลที่คาดว่าจะทาต้องมีประโยชน์ต่อทุกประเทศ รวมทั้งประเทศกาลังพัฒนา
กรอบการเจรจา RCEP ในปัจจุบัน จะครอบคลุมทุกประเด็นที่ไทยเคยทาความ
ตกลงไว้แล้วในกรอบภูมิภาคและทวิภาคีต่างๆ อาทิ การเปิดตลาดสินค้า รวมทั้งการลดภาษีศุลกากร มาตรการ
ที่ ไม่ ใช่ภ าษี ศุ ล กากร เช่น มาตรการด้ านสุ ขอนามั ย (SPS) มาตรการด้ านเทคนิ ค (TBT) มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด กฏแหล่งกาเนิดสินค้า การเปิดตลาด การเปิดเสรีการลงทุน โดยกาหนดเงื่อนไขที่ผ่อนปรนมาก
ขึ้น ลด/เลิกมาตรการทางภาษีเป็นรายๆ รวมทั้งการขจัดมาตรการทางภาษีหรือมาตรการอื่นใดที่ก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ า ตลอดจนการพัฒ นาที่ยังยื น เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผลการประชุม ที่ผ่านมายังไม่ส ามารถหา
ข้อสรุปเรื่องรูปแบบการเปิ ดตลาดส าหรับการค้าสิ นค้า การค้าบริการและการลงทุนได้ โดยที่ผ่านมาประเทศ
สมาชิก RCEP มีความเห็นที่หลากหลาย ประกอบกับสมาชิกบางประเทศไม่เคยมีความตกลงการค้าเสรีแบบทวิ
ภาคีระหว่างกัน ทาให้ค่อนข้างสงวนท่าทีในการเจรจาเปิดเสรีภายใต้กรอบ RCEP นอกจากนี้ยังมีความท้าทายใน
เรื่องการลดความซ้าซ้อนและปรับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกิดจากความตกลงอาเซียนบวกหนึ่ง และ FTA ที่มีอยู่
แล้วและลดหรือยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non Tariff Measures: NTMs) ระหว่างกัน เนื่องจากในอนาคตเมื่อ
ภาษีศุ ลกากรไม่มี ระหว่างกันแล้ ว มาตรการที่ ไม่ ใช่ ภาษี จะเป็ นมาตรการส าคัญที่ จะสร้ างอุปสรรคต่ อการค้ า
ตลอดจนประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการแข่งขัน เนื่องจากระบบหรือกฎหมายดูแลด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการแข่งขันของสมาชิก ๑๖ ประเทศ มีความแตกต่างกัน และมีการเจรจาหารือเรื่องการสนับสนุน
SMEs ภายใต้กรอบ RCEP อีกด้วย ซึ่งประเด็น SMEs นั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียให้ความสาคัญอย่าง
มาก
เนื่องจาก RCEP เป็นความตกลงเขตการค้าเสรีซ้อนความตกลงการค้าเสรีเดิม
ที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น ผลประโยชน์สุทธิของไทยจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ อาทิ สินค้าที่ยังไม่มีการเปิดเสรีในความ
ตกลงเดิม ความพร้อมของประเทศสมาชิกใน RCEP ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในทางปฏิบัติ และกฎว่าด้วย

๕๖
แหล่งกาเนิดใหม่ใน RCEP การเปิดเสรีทางการลงทุน ซึ่งจะส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อไทยแน่นอน เช่น
จะได้ ป ระโยชน์ ในเรื่ องการลงทุ น และเทคโนโลยีที่ ห ลั่ งไหลเข้ าประเทศมากขึ้น ในขณะเดี ย วกั น อาจเสี ย
ประโยชน์เนื่องจากภาษีนาเข้า-ส่งออกของสินค้าบางรายการหดหายไป ไทยจึงควรเตรียมมาตรการรองรับทั้ง
มาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี อาทิ มาตรการการอานวยความสะดวกทางการค้า เพื่อรองรับการขยายตัว
ของสิ น ค้ า ที่ ไ ทยได้ เ ปรี ย บ เช่ น สิ น ค้ า ในกลุ่ ม เครื่ อ งจั ก รกลและเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า พลาสติ ก และยาง
เครื่องปรับอากาศ ยางแผ่นรมควัน โพลิเมอร์เอทิลีน เป็นต้น
๕) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia-Pacific
Economic Cooperation: APEC) ครอบคลุมประชากรประมาณ ๒,๘๐๐ ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ ๔๕ ของประชากรโลก โดยมีการค้ารวมคิดเป็นสั ดส่ วนประมาณร้อยละ ๔๙ ของการค้าโลก และ
ขนาดเศรษฐกิจร้อยละ ๕๗ ของ GDP โลก ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิคมีการค้ากันเองภายในกลุ่มร้อยละ ๗๐ และ
การค้านอกกลุ่มร้อยละ ๓๐ ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือเอเปคมีเป้าหมายหลักที่เรียกว่า "เป้าหมายโบกอร์" ที่เน้น
การส่งเสริมการค้าการลงทุน การส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม
ในภู มิภ าคเอเชี ย -แปซิฟิ ก โดยมีเป้ าหมายการดาเนิ นการให้ ลุ ล่ ว งโดยเริ่มจากสมาชิกที่ พัฒ นาแล้ วภายใน
ปี ๒๕๕๓ และสาหรับสมาชิกกาลังพัฒนาภายในปี ๒๕๖๓
ในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปคให้ความสาคัญกับ ๕ ประเด็น
หลั กในเรื่องการปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ ที่จะทาให้ ตลาดมีประสิทธิภ าพ ได้แก่ (๑) การเปิดตลาดมากขึ้น
มีความโปร่งใส มีการแข่งขัน และเป็ น ระบบ (๒) การมีระบบควบคุมกากับตลาดการเงินที่มีประสิ ทธิภ าพ
(๓) การสร้างโอกาสในตลาดแรงงานและการศึกษา (๔) การพัฒ นา SME อย่างยั่งยืน และการสร้างโอกาส
ให้แก่สตรีและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๕) การมีระบบเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้
มาจนถึงปี ๒๕๕๘และในปั จ จุ บั น กรอบเอเปคได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านการปฏิรูป
โครงสร้างวาระใหม่ (Renewed APEC Agenda for Structural Reform: RAASR) สาหรับปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ซึ่งให้ความสาคัญกับประเด็นการปฏิรูปเพื่อเพิ่มธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
รวมทั้ ง ความเชื่ อ มโยงของภาครั ฐ เพื่ อ บู ร ณาการการท างานให้ มี ค วามโปร่ งใสและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพใน
ทุกขั้นตอนของการให้บริการสาธารณะต่อ ประชาชน รวมทั้งการลดปัญหาคอร์รัปชัน เนื่องจากการปฏิรูปเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้นเป็นประเด็นคาบเกี่ยวกับหลายภาคส่วนและเป็นเงื่อนไข
พื้นฐานที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ในส่วนของ
ประเทศไทยให้ความสาคัญกับ ๑) การปฏิรูปภาครัฐสู่การใช้ดิจิทัลอย่างทั่วถึงให้เป็นระบบและมีเครือข่ายความ
เชื่อมโยงข้อมูล ๒) การปฏิรูปด้านกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการแข่งขันในตลาด การคุ้มครองผู้บริโภค และ
ความง่ายและคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ ๓) การพัฒ นาระบบและกระบวนการวิเคราะห์ แ ละประเมินผล
กระทบทางกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ๔) การกาหนดกลุ่มเป้าหมายภาคบริการเพื่อ
การพัฒนาและปฏิรูปภาคบริการ การส่งเสริมศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด
ย่อม และรายย่อย (MSMEs) และ ๕) การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานเอเปค การส่งเสริมการ
พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานสีเขียว (Green Jobs)
ทั้งนี้ ในระดับแผนงานโครงการภายใต้กรอบเอเปค หน่วยงานต่างๆ ของไทย
ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมจากกรอบเอเปค โดยอาจจาแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ คือ ๑) กลุ่มแผนงานโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติดีที่สุดร่วมกัน โดยเฉพาะ

๕๗
อย่างยิ่งในด้านกฎระเบียบ มาตรฐานสากลและการนาสู่การบังคับใช้ในด้านต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสของภาครัฐ รวมทั้งมาตรฐานและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้ อม ๒) กลุ่มแผนงานโครงการเพื่อ
การพัฒนากลุ่มเป้าหมายทั้งธุรกิจรายย่อย รายเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs) และกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ ใน
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันของวิสาหกิจ MSMEs และการพัฒนา
กลุ่ มสตรี และผู้สู งวัย ๓) กลุ่ มแผนงานโครงการเพื่อการพัฒ นารายสาขา อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ความ
ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างความยั่งยืนและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ การเตือนภัยและการรองรับเหตุการณ์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การพัฒ นาและ
การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และการ
พั ฒ นาระบบเครื อข่ ายเพื่ อป้ องกัน การแพร่ระบาดของโรคติ ด ต่อ ร้ายแรง เป็ น ต้ น และ ๔) กลุ่ ม แผนงาน
โครงการเพื่อการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน ลดอุปสรรคและอานวยความสะดวกทางการค้า โดย
มุ่งเน้นประเด็นสนับสนุนระบบการค้าพหุพาคี การบรรลุเป้าหมายโบกอร์ (การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน
ภายในปี ๒๕๖๓) การดาเนิ นการไปสู่การจัดทาเขตการค้าเสรี เอเชีย -แปซิฟิก (Free Trade Area of the
Asia-Pacific: FTAAP) และการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain: GVC) โดย
มีคณะกรรมการด้านการค้าเป็นผู้ประสานงานหลัก
เอเปคเน้ นย้าถึงความสาคัญของภาคบริการ ในการที่จะส่งเสริมการเพิ่ม ผลิต
ภาพการผลิตในสาขาการผลิตต่างๆ และบทบาทที่เพิ่มขึ้นของภาคบริการในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตรวมและ
รายได้จากการส่งออก ศักยภาพการสร้างงานของภาคบริการ โดยในปี ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบกรอบความร่วมมือ
ด้านการค้าภาคบริการเอเปค (APEC Services Cooperation Framework: ASCF) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่ งขัน ของภาคบริการ ยกเลิ กกฎระเบี ยบ/มาตรการที่ ไม่ จาเป็ นด้ านการค้าและ
การลงทุ น ภาคบริ ก าร เพิ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า โลก โดยเฉพาะ MSMEs รวมถึ ง การก าหนด
ทิศทางการดาเนินงานระยะยาวของเอเปคด้านบริการ โดยให้ความสาคัญกับความโปร่งใส/การไม่เลือกปฏิบัติ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ/นโยบายการแข่งขัน การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการ ทั้งนี้ สาขาบริการ
ที่เอเปคเห็ น ว่ามีศักยภาพและให้ ความส าคัญ ได้แก่ การส่ งเสริมให้ มีการเปิดเสรี และอานวยความสะดวก
ในสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม และสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม โดยในอนาคตจะมี
การผลักดันให้มีการเจรจาเปิดเสรีมากขึ้น ไทยจึงควรเตรียมกาหนดทิศทางด้านการค้าบริการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยจะต้องมีการศึกษากลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของ
ไทยภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย โดยเบื้องต้นกระทรวงอุตสาหกรรมได้ทาการศึกษาและพบว่า
สาขาการบริ การที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การผลิ ตในอุ ต สาหกรรมเป้ าหมายของไทย ได้ แก่ สาขาบริก ารทางธุรกิ จ
สาขาบริการจัดจาหน่าย สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาบริการทางการเงิน และ สาขาบริการการขนส่ง
ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒ นายกระดับให้สาขาบริการเหล่านี้สามารถแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคได้ในระยะยาว นอกจากนี้ กรอบความร่วมมือเอเปคยังมีบทบาทสาคัญด้านการค้าและการลงทุนของ
ไทย ตลาดของสมาชิกเอเปคที่เปิดเสรีมากขึ้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนของ
ไทย และเพิ่มอานาจต่อรองกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่น รวมทั้งการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการร่วมกันของสมาชิก จะ
น าไปสู่ การบั งคั บ ใช้ ในด้ านต่ างๆ เพื่ อ เป็ น มาตรฐานสากลเดี ย วกั น ในภู มิ ภ าค เช่ น เรื่อ งพิ ธีก ารศุ ล กากร
มาตรฐานและการรับรองสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

๕๘
๖) ความตกลงหุ้ น ส่ วนยุท ธศาสตร์ เศรษฐกิ จ ภาคพื้ น เอเชี ยแปซิ ฟิ ก (Trans
Pacific Partnership: TPP)
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก (TPP) เป็นเขตการค้า
เสรีที่ใหญ่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๐ ของ GDP โลก ซึ่งนาโดยสหรัฐอเมริกา เป็นความตกลงการค้าเสรี
กรอบพหุภ าคีที่มีมาตรฐานสูง มีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในด้านการเปิดตลาด
การค้าสินค้า บริการและการลงทุน การปฏิรูป การสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทางเศรษฐกิ จให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบายการแข่งขัน การจัดซื้อโดยรัฐ ทรัพย์สินแห่งปัญญา มาตรฐานแรงงาน และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งแต่เดิมประเทศสมาชิกประกอบด้วย ชิลี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และบรูไน หรือที่เรียกว่า
The Pacific-4 (P4) ได้มีการลงนามความตกลง TPP ฉบับดั้ งเดิม (Original Agreement) เรียกว่า ความตกลง
หุ้ น ส่ ว น ยุ ท ธศ าส ตร์ เ ศรษ ฐกิ จภ าคพื้ น แป ซิ ฟิ ก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
Agreement: Trans–Pacific SEP) ไป เมื่ อ วั น ที่ ๓ มิ ถุ น าย น ๒ ๕ ๔ ๘ โด ย มี ผ ล บั งคั บ ใช้ เมื่ อ วั น ที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และต่อมาสหรัฐ ฯ ออสเตรเลีย เปรู เวียดนาม และมาเลเซียได้เข้าร่วมการเจรจา
ความตกลง TPP ซึ่งประเทศสมาชิก TPP ทั้ง ๙ ประเทศต่างเป็นสมาชิก APEC ด้วย ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก TPP
ยังไม่มีแนวโน้มที่จะรับสมาชิกใหม่จนกว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้น
ประเด็นหลักในการเจรจา FTA ของ TPP แตกต่างจากการเจรจา FTA ทั่วไป
ทั้งนี้ TPP จะครอบคลุมทั้งการขอยกเลิกภาษีนาเข้าและมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีทั้งสินค้าและ
บริการ และเจรจาเพื่อเอื้ออานวยต่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการผลิตที่ครอบคลุมประเทศสมาชิก TPP
ทุ ก ประเทศ (Full Regional Agreement) และครอบคลุ ม ถึ ง ประเด็ น ที่ มี ค วามคาบเกี่ ย วกั น รวมถึ ง
ความสอดคล้องด้านกฎระเบียบการแข่งขันและการส่งเสริมธุรกิจ ดังนั้น การเจรจาของ TPP จะครอบคลุมไป
ถึงเรื่องการได้มาซึ่งสินค้าและวิธีการทาธุรกิจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบซึ่งกัน
และกัน อย่างไรก็ดี การเจรจาในรอบต่างๆ ที่ผ่านมายังมีประเด็นที่ไม่สามารถตกลงหรือหาข้อสรุปร่วมกันได้
คือ ๑) รูปแบบการจัดทาข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้า สหรัฐฯ สนับสนุนรูปแบบการจัดทาข้อผูกพันการเปิด
ตลาดในแบบทวิภาคีกับประเทศสหรัฐฯยังไม่ได้มีความตกลง FTA ด้วย ขณะที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
สิงคโปร์สนับสนุนการเจรจาการจัดทาข้อผูกพันการเปิดตลาดเดียว (Single Market Access) ๒) การลงทุน
สหรัฐฯ สนับสนุนการใช้กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างภาครัฐและเอกชน ขณะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไม่
เห็ นด้วย และ ๓) ทรัพย์สิน ทางปั ญญา สหรัฐฯ ต้องการผลักดันข้อบทเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้ มีความ
เข้มข้นมากกว่าความตกลง TRIPs ภายใต้ WTO ขณะที่นิวซีแลนด์ไม่เห็นด้วย ดังนั้น การเจรจาความตกลง
TPP อาจไม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งยังมีเรื่องอื่นๆ ตามมา
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วม TPP โดยอยู่ระหว่างการประเมินท่าทีการ
เจรจาของประเทศสมาชิก TPP เนื่องจากประเทศไทยได้ลงนามทางการค้าเสรีกับประเทศสมาชิกของ TPP อื่นๆ
ไปเกือบทั้งหมดแล้ว ยกเว้น ๔ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และชิลี ซึ่งหากประเทศไทยและ
ภาคีอาเซียนเข้าร่วม TPP อาจทาให้ความสาคัญของอาเซียนลดความสาคัญลง จะกลายประชาคมเอเชียและ
แปซิฟิก (ASIA-Pacific Community: APC) ซึ่งมีนัยยะทางการเมืองระหว่างประเทศ (International Political
Implication) การถ่วงดุลอ านาจในภู มิ ภาค และความสั มพั นธ์กับประเทศนอกกลุ่ ม นอกจากนั้น TPP เป็ น
ความตกลงทางการค้ารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่
๒๑ ในด้านต่างๆ เช่น การเปิ ดเสรีทางการค้าบริการ และการลงทุน การปฏิรูปและสร้างความสอดคล้องใน
กฎระเบียบทางเศรษฐกิจ การจัดซื้อโดยรัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ซึ่งประเด็นเหล่านี้ ไทยยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีในภาค
บริการ และการลงทุนที่ ไทยจะเสียเปรียบประเทศสมาชิก TPP อื่น อาทิ สหรัฐฯ ออสเตรเลี ย และสิงคโปร์

๕๙
ซึ่งในเรื่องนี้ไทยต้องศึกษาถึงผลกระทบและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับภายใต้เงื่อนไขโอกาสการเกิด RCEP และ
เปรียบเทียบผลประโยชน์รวมทั้งผลกระทบที่ไทยจะได้รับ และในขณะเดียวกันควรต้องมีการเตรียมความพร้อม
ของประเทศ ทั้งในเรื่องการจัดทาการศึกษาและการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อเรียกร้องของสหรัฐคือต้องเปิดตลาดสินค้าในกลุ่มเกษตรกรรม
สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในกลุ่มสินค้าส่งออกที่สาคัญของไทยทั้งสิ้น ดังนั้น ไทยจึงควร
ต้องปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย กฏระเบียบ ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในสิทธิบัตรยา สิทธิบัตร
พื ชและสั ตว์ รวมทั้ งปรั บ ปรุ งที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อการแข่งขันและพั ฒ นาขี ดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชน การพั ฒ นาแรงงานให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล พร้ อมกั บ พั ฒ นาภาคบริการและการลงทุ น
ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งแก่ SMEs ในรูปแบบคลัสเตอร์
๗) เป้ าห ม ายการพั ฒ น าอ ย่ า งยั่ ง ยื น ปี ๒ ๕ ๕ ๙ -๒ ๕ ๗ ๓ (Sustainable
Development Goals: SDGs) และกรอบความร่วมมือในกรอบความร่วมมืออื่นๆ
ไทยได้ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี ๒๕๕๙-๒๕๗๓ ภายใต้
ความร่วมมือของสหประชาชาติในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องบรรลุในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า SDGs เป็นวาระ
การพัฒนาใหม่ของโลกที่จะเป็นแรงกดดันในห่วงโซ่การผลิตในอนาคตที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการ 5Ps ได้แก่ ประชาชน โลก ความมั่งคั่ง สันติภาพ และความเป็นหุ้นส่วน
ประกอบด้วยเป้าหมาย ๑๗ ข้อ๑ และเป้าประสงค์ ๑๖๙ ข้อ ซึ่ง SDGs นับเป็นภูมิทัศน์ใหม่ที่สร้างแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นแรงกระตุ้นและตัวเร่งในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และทา
ให้การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการประกอบธุรกิจขององค์กรทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยต้องนาเอา SDGs มาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ๒
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมในกรอบความร่วมมืออีกหลายกรอบ อาทิ ยุทธศาสตร์
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี -เจ้ าพระยา-แม่ โขง ระหว่ างกั ม พู ช า ลาว เมี ย นมา ไทย และเวีย ดนาม
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือลุ่มน้า
โขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan) ความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation)
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal
Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) กรอบความร่วมมือเอเชีย
(Asia Cooperation Dialogue: ACD) วัตถุประสงค์โดยรวมของกรอบความร่วมมือเหล่านี้ล้วนต่างมุ่งสร้าง
ความแข็ งแกร่ งของภู มิ ภ าคเอเชีย ส่ งเสริ ม ความเข้ าใจ ความไว้เนื้ อเชื้อ ใจ และความร่ว มมื อ ที่ จะน าไปสู่
สันติภ าพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของ
ประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งไทยควรเสริมสร้าง
๑

ได้แก่ ๑) ขจัดความยากจน ๒) ขจัดความอดอยาก ๓) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ ดี ๔) การศึกษาที่มีคุณภาพ ๕) ความเท่าเทียมทางเพศ ๖) สุขาภิบาลและน้าสะอาด
๗) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ ๘) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๙) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม ๑๐) ลดความ
เหลื่อมล้า ๑๑) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ๑๒) การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ ๑๓) การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ ๑๔) ดูแลทรัพยากรทางน้า ๑๕) ชีวิตบน
พื้นดิน ๑๖) การสร้างความสงบ ความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง และ ๑๗) ภาคีความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย
๒
ประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ กาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กากับการดาเนิน งานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามนโยบาย โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดตั้งกลไกคณะอนุกรรมการ รวม ๓ ชุด ประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๓) คณะอนุกรรมการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะจะต้องร่วมกันจัดทาแม่แบบ (Template) ของแผนที่นาทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เชื่อมโยง
กับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วาระปฏิรูป และแผนที่นาทางของรัฐบาล ระยะที่ ๒-ระยะที่ ๓

๖๐
บทบาทในกรอบความร่วมมือต่างๆ ให้สนับสนุนความเชื่อมโยงมากขึ้นในทุกรูปแบบเพื่อขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในภูมิภาค และการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคกับห่วงโซ่การผลิตของโลก
๒.๘ การบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๘.๑ ภาครั ฐมี ข นาดใหญ่ แ ละรายจ่ า ยประจ าเพิ่ ม สู งขึ้ น อย่ างต่ อเนื่ อ ง งบบุ ค ลากร
มีสัดส่วนสูง รวมทั้งโครงสร้างภาครัฐในปัจจุบันยังขาดระบบการทางานลักษณะประชารัฐที่เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นๆ อาทิ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และประชาชน
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลยังไม่ได้มาตรฐาน บุคลากรภาครัฐและองค์กรรัฐวิสาหกิจตลอดจนเครือข่าย
ผู้ป ระกอบการส่ วนใหญ่ ยังขาดความรับผิ ดชอบต่อสาธารณะ ตลอดจนขาดความรู้และความกระตือรือร้น
ในการทาหน้าที่และพัฒนาศักยภาพตนเองและเครือข่ายไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะรูปแบบและ
วิธีการสนับ สนุน การพัฒ นาอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายใหม่ๆ ให้เป็นรูปธรรมในการสร้างมูล ค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ ยังเป็นการดาเนินการในลักษณะแยกส่วน ขาดเป้าหมายและทิศทางการดาเนินการ
ร่วมกันทั้งด้านการสนับสนุนสินเชื่อ เทคโนโลยีการผลิต การตลาด กฎระเบียบและการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ
เพื่อให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงในทั้งในระดับภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๘.๒ คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถไม่นิยมเข้ารับราชการทาให้ขาดกาลังทดแทน
ข้าราชการที่เกษียณอายุ เนื่องจากรูปแบบการทางานมีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ การประกอบอาชีพ
ที่ไม่ประจา (Freelance) และการประกอบอาชีพไม่ ประจาแบบหลายงาน (Gig Economy) ทาให้คนรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถไม่นิยมเข้ารับราชการ เนื่องจากระบบบริหารจัดการราชการไม่สอดคล้องกับวิถีการทางาน
ของคนรุ่นใหม่ ทาให้ต้องปรับปรุงระบบการสรรหา การพัฒนา และการบริหารราชการให้มีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนต้องสร้างโอกาสและความเป็นธรรมในการเข้ารับราชการ รวมทั้งต้อง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีภาวะผู้นาและสามารถปรับตัวให้ทันกับยุคสังคมดิจิทัล
๒.๘.๓ การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่าและระบบการให้บริการประชาชนยัง
ไม่ได้มาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับต่างประเทศ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวดิ่ง
รวมศูน ย์ การบริ ห ารงานไว้ที่ส่ ว นกลาง มีระเบียบและขั้นตอนมาก ขาดความยืดหยุ่น ล่ าช้า ไม่ คล่ องตั ว
ไม่ป ระหยัด และไม่สามารถบริห ารงานอย่ างครอบคลุ มมีการบูรณาการในลักษณะแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก
ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือ
สื่อสารที่ เน้ น ความรวดเร็วและประสิ ทธิภ าพให้ มากขึ้น ประกอบกับ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่ อสาร
ได้อานวยความสะดวกให้คนในสังคมสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น ทาให้ประชาชนมี
ความคาดหวังที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาทิ บริการที่สานั กงาน บริการ ณ จุดเดีย ว และบริการออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้ สถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for Management Development: IMD) รายงานว่าในปี ๒๕๕๘ ประสิทธิภาพของ
ภาครัฐอยู่ที่อันดับ ๒๗ ของโลก และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิง คโปร์และมาเลเซีย และ
ธนาคารโลกรายงานว่าปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีคะแนนความง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ที่อันดับ ๔๙ ของโลก
และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย
๒.๘.๔ กระบวนการจั ด สรรงบประมาณขาดประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลเท่ า ที่ค วร
เนื่องจากระยะเวลาในการจัดทาคาของบประมาณที่ไม่ทันต่อการแก้ปัญหาที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว กระบวนการวิเคราะห์งบประมาณและจัดลาดับความสาคัญของแผนงานโครงการระหว่างกระทรวง

๖๑
ยังคงเป็ น ระบบการทางานที่เน้ นความเป็ นเอกเทศของกระทรวง กรม กอง ไม่บู รณาการในการแก้ไขปัญหา
ระดับชาติอย่างเท่าทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องและมีโยงใยทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งขาดการบูรณาการในมิติต่างๆ การจัดสรร
งบประมาณลงสู่พื้นที่มีสภาพเป็นเบี้ยหัวแตกไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง
แผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณลงสู่พี้นที่ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรใน
หลายจังหวัด รวมทั้งขาดกลไกและช่องทางที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
กระบวนการดาเนิ น งานและงบประมาณของภาครัฐทาให้ กระบวนการจัดท านโยบาย แผนงาน โครงการ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมไทยอย่างแท้จริง
๒.๘.๕ การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้ งในภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรเอกชน นาไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของภาครัฐ เกิดความชะงักงันการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนนานาชาติขาดความเชื่อถือในการร่วมสัมพันธไมตรี รวมทั้งการ
ร่วมมือด้านความมั่นคง การค้าการลงทุน ธุรกิจ และการเมืองด้านต่ างๆ โดยผลการประเมินขององค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้คะแนนดัช นี การรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index: CPI) เพี ยงร้ อยละ ๓๘ อยู่อั นดั บที่ ๗๖ จากการจัดอั นดั บทั้ งหมด ๑๖๘ ประเทศทั่ วโลก
รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย สาเหตุสาคัญเนื่องจากขาดความต่อเนื่องและล่าช้าในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมี
พฤติกรรมในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ โดยเฉพาะการนาระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
การดาเนินงานขาดการบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเน้นเฉพาะการทุจริตที่เกิดจากภาครัฐ โดยยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
การทุจริตที่เกิดมาจากภาคีอื่นๆ เท่าที่ควร ในขณะที่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนมี สัดส่วน
การทุจริตและประพฤติมิชอบสูงขึ้นเป็นลาดับ ตลอดจนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความรุนแรง รวมทั้ง
มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศมากขึ้น
๒.๘.๖ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลที่ ข าดแผนการด าเนิ น งานเชิ ง ยุ ท ธ์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารที่ซับซ้อน ส่งผลให้มีการดาเนินงานที่ด้อยประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจหลาย
แห่ งประสบภาวะการขาดทุ น ขาดสภาพคล่ อ ง และมี ห นี้ สิ น เป็ น จ านวนมาก โครงสร้า งการก ากั บ ดู แ ล
รัฐวิสาหกิจขาดความเป็นเอกภาพ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแทรกแซงหรือครอบงา
การดาเนินงานจากหลายหน่วยงาน เกิดช่องทางและความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ นอกจากนี้
รัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักยังทาหน้าที่ทั้งผู้ควบคุมกากับและผู้ปฏิบัติซึ่งไม่เป็นธรรมกับภาคเอกชน
ที่เข้ามาลงทุนแข่งขันในขณะที่ผู้บริโภคไม่มีหลักประกันที่จะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานทั้งความต้องการ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม
๒.๘.๗ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีการบริ หารจั ดการและการให้ บ ริการประชาชน
ที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสเท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากโครงสร้างอานาจส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น มีความเหลื่อมล้า รวมศูนย์อานาจใน
การบริหารราชการส่วนกลางมากกว่ากระจายสู่พื้นที่ปฏิบัติ ขาดระบบการทางานที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
แบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบริหารงานส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนในการแบ่ง
ภารกิจให้เหมาะสมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การถ่ายโอน
บุ ค ลากรระหว่ า งส่ ว นกลางกั บ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยั ง ไม่ ค ล่ อ งตั ว มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ยั ง ไม่ มี
ความพร้อ มเพี ย งพอ รวมทั้ งองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่ มีห น้ าที่ในการจั ด บริการสาธารณะขั้ นพื้ น ฐาน

๖๒
ยังไม่ตระหนั กถึงความส าคัญ ของการมีส่ วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ การได้มาของอานาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจยังไม่โปร่งใสเพียงพอ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ท้องถิ่นยังขาดระบบที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๒.๘.๘ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการตรา
กฎหมายยั ง มี จุ ด อ่ อ นหลายประการ อาทิ มี ค วามล่ า ช้ า ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ขาดการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นาไปปฏิบัติ ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน มุ่งควบคุมมากกว่า
ส่งเสริม ให้เกิดการพัฒ นาในระยะยาว มีการรวมอานาจไว้ที่องค์กรระดับสู ง การบังคับใช้กฏหมายยังไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ผู้ ถู ก บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายไม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและขั้ น ตอน
กระบวนการยุติธรรมอย่างเพียงพอทาให้เกิดการถูกเอาเปรียบและได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็ นธรรม ประกอบกับ
การเข้าร่วมลงนามในพิธีสาร ตราสาร และข้อผูกพันอื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
ของประเทศไทย อาทิ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) พันธกรณี
สหประชาชาติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเข้า ร่วมเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล เป็นเงื่อนไขให้
ภาครัฐ ต้องปรับ ปรุ งกฎ ระเบี ยบตลอดจนแนวปฏิบั ติงานให้ ได้ มาตรฐานสากล สอดคล้ องกับพั น ธกรณี ที่
ประเทศไทยได้ทาความตกลงไว้กับต่างประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ร่วมลงนามไว้
๒.๘.๙ ระบบและกระบวนการยุ ติ ธรรมบางส่ วนยั งขาดประสิ ทธิ ภาพ และไม่ สามารถ
อานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่สอดรับกับความเป็นสากล เนื่องจากโครงสร้าง
องค์กรที่เกี่ย วข้องกับ กระบวนการยุ ติธ รรมมีลั กษณะเป็น แบบรวมศูน ย์อานาจ บางครั้งถูกแทรกแซงจาก
การเมือง การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องขาดความโปร่งใส มีการทุจริต
ปฏิบัติงานแบบสองมาตรฐาน ทั้งในการสอบสวน สืบสวน การสั่งฟ้อง และการพิจารณาคดี ตลอดจนขาดระบบ
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่สามารถสะท้อนถึงสาระของภารกิจสาคัญ
รวมทั้งอาจมีการใช้อานาจเพื่อผลประโยชน์ ของคนบางกลุ่ม และความล่าช้าในกระบวนการการพิจารณาและ
ตัดสินคดีต่างๆ

ส่ ว น ที่

๓

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

ส่วนที่ ๓
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ เป็ น แผนพั ฒ นาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่ ง แปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ ๑๒ จึ งมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้ เป็ น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบ
ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง
จุดแข็งและจุ ดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึ งโอกาสและความเสี่ ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้
การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้คานึงถึง
การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้

๑.

วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื ่อ วางรากฐานให้ค นไทยเป็น คนที ่ส มบูร ณ์ มีค ุณ ธรรมจริย ธรรม มีร ะเบีย บวิน ัย
ค่า นิย มที่ดี มีจิต สาธารณะ และมีค วามสุข โดยมีสุข ภาวะและสุข ภาพที่ดี ครอบครัว อบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑.๒ เพื่ อ ให้ ค นไทยมี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั งคม ได้ รับ ความเป็ น ธรรมในการเข้ าถึ ง
ทรั พ ยากรและบริ ก ารทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ ผู้ ด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ รวมทั้ ง ชุ ม ชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง ของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
๑.๔ เพื่ อ รั ก ษาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มให้ ส ามารถสนั บ สนุ น
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๑.๕ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ งใส ทั น สมั ย และมี ก ารท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๑.๖ เพื่ อ ให้ มี ก ารกระจายความเจริ ญ ไปสู่ ภู มิ ภ าคโดยการพั ฒ นาภาคและเมื อ งเพื่ อ รองรั บ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก

๖๔

๒.

เป้าหมายรวม

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ประกอบด้วย
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสั งคม มีความเป็ นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รั บ ผิ ด ชอบและท าประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม มี สุ ข ภาพกายและใจที่ ดี มี ค วามเจริญ งอกงามทางจิ ต วิญ ญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๒.๒ ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริ ก ารและดิ จิ ทั ล มี ผู้ ป ระกอบการรุ่ น ใหม่ และเป็ น สั งคมผู้ ป ระกอบการ ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ ก ที่ เข้ม แข็งสามารถใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทั ล ในการสร้างสรรค์คุ ณ ค่าสิ น ค้ าและบริการ
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและบริการ
๒.๔ ทุน ทางธรรมชาติ แ ละคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนั บสนุน การเติบ โตที่เป็ น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อ ม มีค วามมั่น คงทางอาหาร พลั งงาน และน้ า โดยเพิ่ มพื้ นที่ ป่ าไม้ให้ ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้ น ที่
ประเทศเพื่ อรั ก ษาความสมดุ ล ของระบบนิ เวศ ลดการปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจกในภาคพลั งงานและขนส่ ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ ดี และ
เพิ่ มความเชื่อมั่น ของนานาชาติต่ อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ และความคิดในสั งคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กาหนดบรรทั ด ฐานระหว่างประเทศ เกิด ความเชื่อ มโยงการขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า เป็ น หุ้ น ส่ ว น
การพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภ าพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพิ่มการใช้ร ะบบดิจิ ทั ลในการให้ บ ริการ ปัญ หาคอร์รัปชั่น ลดลง และการบริห ารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐทีจ่ ัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

ส่ ว น ที่

๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

การพัฒ นาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก คิดเสรี
เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
อื่น ๆ กั บ มิตรประเทศ และขณะเดีย วกัน ก็ เป็ นการขับเคลื่ อนต่อเนื่ องจากการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกาหนดเป็นแนวทางการดาเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ
ดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และ
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภุมิภ าคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ กฎระเบียบ ภาครัฐที่โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และการปฏิรูปภาคบริการภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น
ระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้ไปนับเป็นห้วงเวลาสาคัญที่จะผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและ
ในเชิงสถาบั น ในระดับ อนุ ภูมิภ าคและภูมิภ าคมีความคืบหน้า ชัดเจนในระดับปฏิบัติ และในแต่ล ะจุดพื้ น ที่
เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้ กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือในการลด
การใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ควบคู่ไปกับ การพั ฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานเชิงกายภาพตามแผนการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานทั้ง โครงข่ายภายในประเทศและการต่อเชื่อมกับ
ประเทศเพื่อ นบ้ านและการเตรีย มความพร้อมให้ ป ระเทศไทยเป็น ประตูไปสู่ ภ าคตะวัน ตกและตะวันออก
เกิดการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒ นาชุมชน
จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศ
ไทยต้องดาเนิน ยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนรวมถึงหุ้นส่วนการพัฒ นา
นอกภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ ในการที่จะพัฒนา
ไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สาคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค
ในขณะเดีย วกัน ประเทศไทยต้องให้ ความส าคัญ กับ ความร่วมมือ ระหว่างประเทศในระดับที่ เป็ น
วงกว้างขึ้น อาทิ ความตกลงหุ้ นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic
Partnership: RCEP) ความร่ ว มมื อ ภายใต้ ก รอบเอเปค และกลุ่ ม ประเทศ ๗๗ เป็ น ต้ น ที่ ต้ อ งสนั บ สนุ น
การดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับ และ
ผลั กดัน ให้ ก ารพั ฒ นาประเทศไทยสอดคล้ องกับ มาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อกาหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) มาตรฐาน
ด้านการบิน และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น และเพื่อที่ประเทศไทยจะใช้ความ

๑๙๐
ร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการ
ให้ความสาคัญกับ กลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และ
ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการดาเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านถึงบทบาทของ
ประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค

๑.

วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่ อใช้ป ระโยชน์ จ ากจุ ด เด่น ของท าเลที่ ตั้งของประเทศไทยที่ เป็ นจุด เชื่ อมโยงส าคัญ ของ
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
๑.๒ เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ ประเทศเป็นฐาน
การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น
๑.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่ สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ
ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)

๒.

เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ ๑ เครื อ ข่ า ยการเชื่ อ มโยงตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ที่ ค รอบคลุ ม และมี ก ารใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัด ๑.๑ ความสาเร็จ ของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์
ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออานวยความสะดวก ลดระยะเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่ง
ตัวชี้วัด ๑.๒ ความส าเร็จ ของการดาเนิ นงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ งข้ามพรมแดนใน
อนุ ภู มิภ าคลุ่ มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายที่ ๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒.๑ ดัช นี ย่ อยความสามารถในการบริห ารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัช นี
การอานวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index)
ตัวชี้วัด ๒.๒ มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด ๒.๓ มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด ๒.๔ มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สาคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้
ตัวชี้วัด ๓.๑ ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

๑๙๑
ตัวชี้วัด ๓.๒ มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด ๓.๔ กฎหมายและระเบี ย บต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้ เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิ ต
การลงทุน และบริการ
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
ตัวชี้วัด ๔.๒ ความสาเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด ๔.๓ ความก้าวหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุน กับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
สาหรั บสิน ค้าและบริ การของไทย โดยการผลั กดันให้ ส ามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงทางเศรษฐกิจ
ที่ดาเนินการอยู่แล้วให้เกิดผลเต็มที่ และขยายความร่วมมือกับตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพทั้งความร่วมมือในรูป
ทวิภาคีและพหุภาคี ควบคู่ไปกับการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยความร่วมมือรัฐและเอกชนในการแสวงหา
ตลาดใหม่และพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ
๓.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ จะต้องมีการกาหนดกรอบเวลาร่วมกันให้ชัดเจน
ในการที่จะมีกฎระเบียบมารองรับ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยง
ในภูมิภาค รวมทั้งช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นจากการเชื่อมต่อเป็นแนว
ระเบียงเศรษฐกิจจากภายนอกสู่พื้นที่การพัฒนาภายในประเทศไทย โดย
๓.๒.๑ พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงตามแผนแม่ บ ทว่ า ด้ ว ยความเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น
ในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็น โครงข่ายที่สมบูรณ์ รวมทั้งแผนความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งและ
โลจิส ติกส์ ของอนุ ภูมิภ าคในอาเซีย นและอนุภูมิภ าคข้างเคียง โดยคานึงถึง ยุทธศาสตร์และแผนพัฒ นาของ
ประเทศมหาอานาจของโลกและขั้วอานาจใหม่ในเอเชียในประเทศเพื่อนบ้านของไทยและแผนงานของประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยที่รัฐเป็นผู้ลงทุนนาในโครงการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละแนวพื้นที่
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒.๒ พั ฒ นารู ป แบบและบริ ก ารการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ได้มาตรฐานสากล ทั้งทางบก (ถนนและรถไฟ) ทางอากาศ การขนส่งทางน้า การเดินเรือชายฝั่ง ตลอดจน
การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนและการอานวยความสะดวกการผ่านแดนที่รวดเร็ว ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ระบบอานวยความสะดวกการขนส่งคนและสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน เพื่อใช้
ศักยภาพของการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานมาสนับสนุนการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ต่างๆ โดยจะต้อง
บูรณาการการเชื่อมโยงในแต่ละแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละอนุภูมิภาคและระหว่างอนุภูมิภาคในภูมิภาค
อาเซียน รวมถึงการเชื่อมต่อกับภายในประเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคและเมือง

๑๙๒
๓.๒.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยการดาเนินงานตาม
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Cross Border Transport Agreement:
CBTA) ที่ ทุ ก ประเทศ GMS ได้ ให้ สั ต ยาบั น แล้ ว ให้ เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ประกอบด้ ว ยการด าเนิ น งาน ณ
ด่านนาร่องระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ณ ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต การดาเนินงานระหว่างไทย-กัมพูชา
ณ ด่านอรัญประเทศ-ปอยเปต การดาเนินงานระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ณ ด่านเชียงของ-ห้วยทราย การเจรจา
กับเมียนมาเพื่อให้สามารถดาเนินการภายใต้ CBTA ในด่านนาร่องแม่สอด-เมียวดี และแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก และ
เพิ่มด่านพุน้าร้อน-ทวาย และด่านสิงขร-มะริด การเจรจาความตกลงขนส่งข้ามพรมแดนทวิภาคีระหว่างไทยเมียนมา และการเจรจาความตกลงขนส่งข้ามพรมแดนทวิภาคีระหว่างไทย-กัมพูชา
๓.๒.๔ พัฒนาบุค ลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ภาคเอกชนไทยในการให้บริการและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ทักษะภาษาต่างประเทศ รวมถึงความรู้
ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มมูลค่า
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
๓.๒.๕ เชื่อมโยงการพัฒ นาเศรษฐกิจตามแนวพื้ น ที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ระหว่างแหล่งปัจจัยการผลิต ฐานการผลิต ตลอดห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และประตูส่งออก
ตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพื้นที่เศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ที่มีการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านกับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพื้นที่ เศรษฐกิจตอนใน บนพื้นฐาน
ของการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของบริการหลายสาขาของประเทศไทยและจากมาตรการส่งเสริมการเป็น
ที่ตั้งของบริษัทแม่หรือศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาคในประเทศไทยที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วให้เต็มศักยภาพ
๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค ทั้งการให้บริการทางการศึกษา บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านโลจิสติกส์
และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย โดยอาศัยจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์
ที่ตั้งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ และการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง) โดย
๓.๓.๑ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
และส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน เพื่ อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสั งคมและลดช่ องว่าง
การพัฒนาและเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก
๓.๓.๒ ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการสร้างเสถียรภาพของพื้นที่ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาจากระบบการ
ผลิตร่วมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ที่ทัดเทียมระหว่างกันจากการบริการ การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจพัฒนาไปสู่การเป็นคลัสเตอร์การผลิต และบริการร่วมกับประเทศ
เพื่ อนบ้ านในสถานะที่ มี ความเสมอภาคต่ อไปเมื่ อทุ ก ประเทศมี ความพร้อ มทั่ ว กัน ทั้ งนี้ ในการร่ ว มพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์สินค้าในห่วงโซ่การผลิตร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านควรคานึงถึงอุปทานในตลาดอนุภูมิภาคและตลาด
เป้าหมายเป็นหลัก
๓.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย
เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนจากเงิ น ทุ น และองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ในสาขาการผลิ ตและบริ ก ารที่ ไทยมี
ขีดความสามารถโดดเด่น และสนั บสนุน การพัฒ นาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า ซึ่งเป็นการดาเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะใช้ประโยชน์จากเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ที่ทาให้อาเซียน

๑๙๓
กลายเป็ น แหล่งผลิตและตลาดเดียวกัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ข้ อตกลง RCEP ในอนาคตที่เปิดโอกาสให้
ประเทศสมาชิ กเป็ น ฐานใหม่ในการลงทุ น และการส่ งออกของไทย การสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการไทยมี
ขีด ความสามารถในการผลิ ต ได้ และค้ าขายเป็ น การพั ฒ นาความเป็ น สากลของบุ ค คลากรไทย การสร้าง
นักการค้าอัจฉริยะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการค้าในภูมิภาค (Smart Traders)
และการส่งเสริมการค้าที่ขับเคลื่อนหรือนาโดยความต้องการในตลาด โดย
๓.๔.๑ พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
พั ฒ นาธุ รกิ จ ร่ วมกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ า น รวมถึงการเข้าถึงข้อ มู ล การใช้ป ระโยชน์ จากโครงสร้างพื้ น ฐาน
เชื่อมโยงตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาค และพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ
ของไทยในระดับสากลเพื่อให้สามารถริเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศได้ ในขณะเดียวกันไทยก็ให้ความสนับสนุน
ทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒ นากฎระเบียบและบุคลากรด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
๓.๔.๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ที่มีความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริห ารจัดการ
การสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกิจ สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
๓.๔.๓ พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ และการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานโดยกลไก
สภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นข้อจากัดและเป็นอุปสรรคทาง
การค้า/การลงทุน รวมถึงการผลักดันนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง
บรรยากาศการค้าและการลงทุน และเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางภาคบริการของภูมิภาค
๓.๔.๔ สนั บ สนุ น แหล่ ง เงิ น ทุ น และแหล่ ง ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ฐานการผลิ ต ใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกฎ ระเบี ยบที่มีความแตกต่างกันระหว่างเมืองและระหว่างประเทศ
รวมทั้งการใช้ความร่วมมือรัฐและเอกชนในการเข้าถึงตลาดและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความต้องการในตลาด
๓.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งผลให้
เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยการผลักดันการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน เทคนิค และวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยกาหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเป้าหมายแต่ละ
ประเภท โดยจะต้องคานึงถึงความสาคัญทางการค้าต่อประเทศไทย และระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ
๓.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
ทั้งในระดับ ทวิภ าคี พหุ ภ าคี และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/มีศักยภาพและประเทศใน
อนุ ภูมิภ าค เพื่อส่งเสริมความมั่น คง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และความเจริญ ก้าวหน้าและ
ลดความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ โดย
๓.๖.๑ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้ งประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
การขับ เคลื่อนการพัฒ นาตามเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่ อมล้ า
การสร้างโอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงาน อาหาร และน้า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

๑๙๔
๓.๖.๒ เพิ่มบทบาทนาของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนาแก่ประเทศกาลัง
พัฒนาในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านต่างๆ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย์ ควบคู่กันไปกับการ
ขยายความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอานาจต่างๆ
๓.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือก
ในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอานาจ
ต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค และประโยชน์อื่นๆ ของประเทศทั้งในด้านการค้า ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย โอกาสในการเข้าถึ งตลาดเงินและตลาดทุนที่ทันสมัยและ
เป็นทางเลือกของประเทศ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติและการรักษาเสถียรภาพ
และความมั่นคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม โดย
๓.๗.๑ รั ก ษาบทบาทของไทยในการมี ส่ ว นร่ ว มก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ข องกรอบความ
ร่วมมือที่ดาเนินอยู่ อาทิ เอเปค กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมทั้งเฝ้าติดตามพัฒนาการและ
พิ จ ารณาเข้ า ร่ ว มกรอบที่ เป็ น ทางเลื อ กใหม่ อาทิ กรอบความตกลง RCEP และ TPP ในลั ก ษณะเชิ ง รุ ก
ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนของไทยออกสู่ตลาดโลก
๓.๗.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอานาจ
ใหม่ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โอกาสในการเข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่
และนวัตกรรม และโอกาสในการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการ
แข่งขันของตลาดภายในประเทศ
๓.๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยให้สามารถปรับตัวตามกลไก กฎระเบียบ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก
และมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ กฎการค้ามนุษย์และการใช้ แรงงานทาส มาตรฐานและกฏระเบียบการบิน
ตามที่ ก าหนดโดยองค์ ก ารการบิ น ระหว่า งประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Person Report: TIP Report) ระเบียบการทาประมงที่ผิด
กฏหมาย (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) กรอบอนุ สั ญ ญ าสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP21) และข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN
Mutual Recognition Agreement: MRA) รวมทั้งกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเอื้ออานวยให้ไทยมี
บทบาทสาคัญและสร้างสรรค์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๓.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทั้งความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ อาทิ ภัยจากการก่อการร้าย ภัยในโลก
ไซเบอร์ เป็นต้น
๓.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ โดยการปรับ
กลไกภายในประเทศให้สนับสนุนการดาเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้านและทุกระดับ
อย่างมีบูรณาการบนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานไทยถึงเป้าหมายและการกาหนด
ตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยให้มีลักษณะการดาเนินงานภายใต้ทีมไทยแลนด์ เพื่อให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ มีลักษณะที่สอดคล้องและส่งเสริ มกันและกัน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ

๑๙๕
ต่างประเทศตลอดจนผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้ง
ดาเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้า ใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
ด้านอื่นๆ ของประเทศไทย
๓.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การกาหนดมาตรการรองรับ
ผลกระทบในทางลบจากนโยบายทางการค้าการลงทุนต่อกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพื่อป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้า
และไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและความร่วมมือระหว่างประเทศ (๒) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของไทยให้มีความเป็นสากล ทั้งด้านความสามารถทางภาษา การเสริมสร้างศักยภาพ และ
มีทัศนคติที่เปิดกว้างและมองไปในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และ
พลเมืองโลก โดยประเทศไทยมีบทบาทนาในเวทีนานาชาติตามที่กาหนดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
(๓) การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ และการสร้ างความรั บ รู้แ ละความเข้ าใจของประชาชนไทย จากมุ ม มองของ
ผลประโยชน์ร่วมกันจากการสร้างสรรค์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งภายใต้
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในวงที่กว้างขึ้น

๔.

แผนงานและโครงการสาคัญ
๔.๑

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ

(๑) สาระสาคัญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
อนุ ภูมิภ าค และอาเซียน โดยมุ่งให้การสนั บสนุนและอานวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ มุ่งส่ งเสริมและ
ให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในกลุ่มสาขาการผลิตและบริการที่มีความพร้อมเพื่อส่งเสริมสาขา
เป้าหมายของไทยในอนุภูมิภาคและอาเซียน รวมทั้งมุ่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยในการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจในพื้นที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
(๒) หน่ ว ยงานด าเนิ น การหลั ก กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๔.๒ แผนงานความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS)
ดาเนิ นการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การดาเนินงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS Strategic
Framework) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๕ ดังนี้
๔.๒.๑ แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่ง
๑) สาระส าคั ญ เพื่ อ พั ฒ นาเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง
๖ ประเทศให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์
ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าข้ามแดน ภายใต้
ความตกลง CBTA เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคเอกชนไทยในการให้บริการและการบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์
รวมทั้งมุ่งพัฒ นาเชิงพื้นที่เมืองชายแดนให้สามารถเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้ นที่ตอนในของประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วยการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังนี้
๑.๑) แผนปฏิ บั ติ ก ารภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ด้ านคมนาคมขนส่ งในอนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘)

๑๙๖
๑.๒) แผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานภายใต้ ความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
๑.๓) แผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนแผนดาเนินงาน (Roadmap) ด้านพลังงาน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
๑.๔) แผนปฏิบัติการภายใต้การพัฒ นาโทรคมนาคมและโครงข่ายทางด่ว น
ข้อมูลสารสนเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (ระยะที่ ๒) ระยะเวลาดาเนินการ ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙
– ๒๕๖๖)
๑.๕) แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาเมืองในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕)
๒) หน่ ว ยงานด าเนิ น การหลั ก กระทรวงคมนาคม ส านั ก งานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมศุลกากร และสานักงานความ
ร่ว มมื อพั ฒ นาเศรษฐกิ จ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน (องค์ก ารมหาชน) กระทรวงการคลั ง กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔.๒.๒ แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
๑) สาระสาคัญ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้น
การอานวยความสะดวกการขนส่งสิ น ค้าข้ามแดนเพื่ อเพิ่มศักยภาพของภาคเอกชนไทยในการจัดการด้าน
โลจิ ส ติ กส์ และสนั บ สนุ น การเชื่อ มโยงห่ ว งโซ่ก ารผลิ ตอุ ตสาหกรรมเกษตรของไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน
มุ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพและฝี มื อ แรงงานในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง รวมทั้ ง พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า น
การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้ ไทยเป็ น ศูน ย์กลางด้านท่องเที่ยวในภูมิภ าค ประกอบด้วยการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดังนี้
๑.๑) แผนปฏิบัติการสนับสนุนหลักด้านการเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
๖ ประเทศ (ระยะที่ ๒) ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔– ๒๕๖๓
๑.๒) แผนปฏิบัติการภายใต้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
อานวยความสะดวกทางการค้ าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเกษตรในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง ๖ ประเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓)
๑.๓) แผนปฏิบัติการภายใต้การอานวยความสะดวกทางการค้าในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
๑.๔) แผนปฏิ บั ติ ก ารภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในอนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘)
๒) หน่ วยงานด าเนิ น การหลั ก ส านั ก งานเศรษฐกิ จการเกษตร และส านั กงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศุลกากร กระทรวงการคลั ง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑๙๗
๔.๒.๓ แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๑) สาระส าคั ญ มุ่งเน้ นการพั ฒ นาการศึก ษา สาธารณสุ ข แรงงาน สั งคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ มในอนุ ภู มิ ภ าค GMS เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) ประกอบด้ ว ย
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังนี้
๑.๑) แผนปฏิ บั ติก ารภายใต้ก รอบยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (ระยะที่ ๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๑.๒) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมและแนวคิดริเริ่ม
เรื่องการอนุ รักษ์ ระเบี ยงความหลากหลายทางชีวภาพในอนุภูมิภ าคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (ระยะที่ ๓)
ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒) หน่ ว ยงานด าเนิ น การหลั ก กรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔.๒.๔ แผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
(GMS)
๑) สาระส าคั ญ มุ่ งเน้ น พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงระหว่ า งประเทศไทยและพื้ น ที่
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเชื่อมโยงกับเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของจีน มุ่งผลักดันโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจกับ เขตเศรษฐกิจ พิเศษในประเทศเพื่ อ นบ้านให้ เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้ง มุ่งส่ งเสริมศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจกั บประเทศ
เพื่ อนบ้ าน พร้ อ มทั้ งพั ฒ นาศัก ยภาพของแรงงาน และมุ่ งลดผลกระทบเชิ งสั งคมเนื่ องมาจากการพั ฒ นา
เศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ประกอบด้วยแผนงานโครงการ
ที่สาคัญ ดังนี้
๑.๑) การพั ฒ นาแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตอนใต้ อาทิ (๑) แผนงานการ
พัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (๒) การผลักดัน การดาเนินโครงการท่าเรือน้าลึก ทวาย เชื่อมโยงกับท่าเรือ
น้าลึกแหลมฉบังและท่าเรือน้าลึกมาบตาพุด ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย (๓) โครงการก่อสร้าง
เส้ น ทางถนน ๔ ช่ อ งจราจรระหว่ า งชายแดนไทย-เมี ย นมา ถึ ง พื้ น ที่ โครงการเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษทวาย
(๔) ก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์ ส ามองค์ -พญาตองซู -ทั นพยูไซยัด และอาคารด่านชายแดน (๕) โครงการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (แหลมฉบัง-กาญจนบุรี) (๖) โครงการก่อสร้าง
โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และโครงการก่อสร้างด่าน
พรมแดน และถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๕ ณ บ้านสตึงบท เมืองปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศ
กัมพูชา (๗) ผลักดันการดาเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ระหว่างไทย-เมียนมา และไทย-กัมพูชา (๘) แผนงานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (๙) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพแรงงานตาม
แนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง และ (๑๐) แผนงานเพื่ อ มุ่ ง ลดผลกระทบเชิ ง สั ง คม
อันเนื่องมาจากการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

๑๙๘
๑.๒) การพั ฒ นาแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตะวั น ออก -ตะวั น ตก อาทิ
(๑) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๒ (แม่สอด-เมียวดี) และโครงการก่อสร้างอาคาร
ด่านพรมแดนบริเวณด่านแม่สอด-เมียวดี (๒) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในนครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
(๓) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขง จ.บึงกาฬ-เมืองปากซัน (๔) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขง
จ.อุ บ ลราชธานี -เมือ งสาละวัน (๕) สถานี ระบบเสาส่ งและสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู งขนาดย่ อย ๕๐๐ กิโลโวลต์
ระหว่า งไทย-สปป.ลาว (๖) ผลั ก ดั น การด าเนิ น งานภายใต้ ค วามตกลงว่ าด้ ว ยการขนส่ งข้ ามพรมแดนใน
อนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม (๗) แผนงานการพัฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (๘) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ศักยภาพแรงงานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และ (๙) แผนงานเพื่อมุ่งลดผลกระทบ
เชิงสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
๑.๓) การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ อาทิ (๑) โครงการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย (๒) โครงการก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าช่วงน้าทง–ห้วย
ทราย สปป.ลาว (๓) โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (๔) ผลักดันการดาเนินงานภายใต้
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน (๕) แผนงาน
การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง
(๖) แผนงานการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละศั ก ยภาพแรงงานตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่มแม่น้าโขง และ (๗) แผนงานเพื่อมุ่งลดผลกระทบเชิงสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
๒) หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร และสานักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔.๓

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
๔.๓.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

๑) สาระสาคัญ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
ภายในประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการอานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน
ข้ามพรมแดน และพัฒนาพื้นที่ชายแดนเป็นประตูเชื่อมโยงการค้ากับต่างประเทศ โดยโครงการสาคัญ ได้แก่
๑.๑) โครงการก่ อ สร้ า งด่ า นศุ ล กากรสะเดา จั ง หวั ด สงขลา แห่ ง ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา (อาคารด่าน
ชายแดนขาเข้า) ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
๑.๒) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเปซาร์ จังหวัดสงขลา ระยะเวลา
ดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
๑.๓) โครงการก่ อ สร้ า งด่ า นศุ ล กากรวั ง ประจั น จั ง หวั ด สตู ล แห่ ง ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

๑๙๙
๑.๔) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรเบตง จังหวัดยะลา ระยะเวลาดาเนินการ
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
๑.๕) โครงการพั ฒ นาด่ านศุล กากรบูเก๊ะตา จังหวัด นราธิว าส ระยะเวลา
ดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
๑.๖) โครงการก่ อ สร้า งด่ า นศุ ล กากรตากใบ จั งหวั ด นราธิ ว าส แห่ ง ใหม่
(บริเวณสะพานข้ามแม่น้าโกลกแห่งใหม่) ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
๑.๗) โครงการก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น้ าโกลกที่ อ าเภอตากใบ จั ง หวั ด
นราธิวาส-เมืองตุมปัต รัฐกลันตัน ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)
๑.๘) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโกลกแห่งที่สองที่อาเภอสุไหงโกลก
จังหวัดนราธิวาส-เมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
๑.๙) โครงการพัฒ นาเมืองสี เขียว จังหวัดสงขลา (เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา) ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) (และขยายโครงการพัฒนาเมืองสีเขียว
ไปยังทุกจังหวัด)
๒) หน่ วยงานด าเนิ น การหลั ก กรมศุล กากร กระทรวงการคลั ง การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
๔.๓.๒ การค้าและการลงทุน
๑) สาระสาคัญ ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีแผนงานพัฒนาสาคัญ ๆ ในพื้นที่ให้กลายเป็นฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายห่วงโซ่
การผลิตระหว่างกัน การเป็นคลัสเตอร์การผลิตร่วมกันเพื่อให้เป็นประโยชน์ร่วมกันในการกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมไปสู่พื้นที่ชายแดน โดยมีโครงการสาคัญ ได้แก่
๑.๑) โครงการจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษที่ เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศมาเลเซี ย
ในพื้นที่ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา-รัฐเกดะห์และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
– รัฐกลันตัน ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๑.๒) โครงการเชื่อมโยงเมืองยางพาราไทย-มาเลเซีย ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
๑.๓) โครงการปรับปรุงการอานวยความสะดวกทางการค้าผ่านด่านชายแดน
และด่านส่งออกอื่นๆ ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๔) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
แผนงาน IMT-GT ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒) หน่วยงานดาเนิน การหลัก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสานักงานสถิติแห่งชาติ
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔

๒๐๐
๔.๓.๓ การท่องเที่ยว
๑) สาระสาคัญ มุ่งเน้นการดึงศักยภาพและพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะ
ที่มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสร์และวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาในอดีต
และอนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรมของชาติร่วมกัน โดยมีโครงการสาคัญ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้าน
การดาน้า ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) และโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวการดาน้า
ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
๒) หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
๔.๓.๔ ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล
๑) สาระสาคัญ สร้างความร่วมมือด้านพัฒ นาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์
และบริการฮาลาล ของไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างโอกาส
ในการเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในตลาดโลก โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
๑.๑) โครงการพัฒนาระบบ IQRAH (H-numbers) ระหว่างไทยและมาเลเซีย
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
๑.๒) โครงการสร้ า งการยอมรั บ มาตรฐานฮาลาล IMT-GT ร่ ว มกั น ผ่ า น
การพัฒ นาบุ คลากรในด้านการตรวจรับ รองฮาลาล การร่วมพัฒ นาหลั กสู ตรด้านมาตรฐานฮาลาล ฮาลาล
โลจิสติกส์และสายการผลิตฮาลาล รวมทั้งการตรวจรับรองทางห้องปฏิบัติการฮาลาล ระยะเวลาดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๓) โครงการพัฒนาเสริมสร้างผู้ประกอบการฮาลาลระดับ SMEs ระยะเวลา
ดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๔) โครงการเสริมสร้างการนาผู้ประกอบการฮาลาลเข้าสู่ระบบการตรวจ
รับรองฮาลาลตามมาตรฐาน IMT-GT ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒) หน่วยงานดาเนินการหลัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
๔.๓.๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑) สาระส าคั ญ ร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นเพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ด้านทักษะของแรงงานและมาตรฐานแรงงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
ที่มี ทั ก ษะระหว่างกัน เพื่ อ เสริม สร้างศั กยภาพด้านความสามารถรองรับ ตลาดแรงงานที่ ขยายเพิ่ ม ขึ้น ตาม
กิจกรรมการพัฒนาภายใต้แผนงาน IMT-GT ที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
๑.๑) โครงการรั บ รองมาตรฐานฝี มื อ แรงงานร่ ว มในสาขาที่ ต รงตามความ
ต้องการของ IMT-GT ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒๐๑
๑.๒) โครงสร้างเสริ มสร้างความสอดคล้ องด้านมาตรฐานฝี มือแรงงานและ
การรั บรองมาตรฐาน โดยอ้ างอิงมาตรฐานอาเซี ยน (ASEAN Qualification Reference Framework : AQRF)
ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๓) โครงการจัดทาฐานข้อมูลแรงงาน IMT-GT ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒) หน่ ว ยงานด าเนิ น การหลั ก กรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๔.๓.๖ การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งแวดล้อม
๑) สาระสาคัญ ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับการทาการเกษตรไปสู่ระดับห่วงโซ่การ
ผลิตที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ให้ความสาคัญการการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ความสาคัญต่อการพัฒนาที่คานึงถึงการอยู่ร่วมกับการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
๑.๑) โครงการเสริ ม สร้ า งการแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี ด้ า นการเกษตรและ
เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ระหว่างภาคราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และ
นักวิชาการ ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๒) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพแพะพั น ธุ์ Surath Red เพื่ อ เสริ ม สร้ า งฐาน
การผลิตอาหารแปรรูปจากปศุสัตว์ในอนุภูมิภาค ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒) หน่ ว ยงานด าเนิ น การหลั ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๔.๔ แผนงานโครงการที่สาคัญภายใต้กรอบเอเปค
๔.๔.๑ การศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรีเอเชีย -แปซิฟิก
(Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP)
๑) สาระสาคัญ คาดว่าเป็ นเป้ าหมายการดาเนินงานของเอเปคภายหลังสิ้ น สุ ด
เป้ า หมายโบกอร์ ในปี ๒๕๖๓ โดยครอบคลุ ม ประเด็ น การค้ า ใหม่ ๆ การวิ เคราะห์ โ อกาส ความท้ า ทาย
ข้ อ เสนอแนะ และขั้ น ตอนที่ จ ะน าไปสู่ ก ารจั ด ตั้ ง เขตการค้ าเสรีเขตการค้ าเสรี เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก ซึ่ งไทยให้
ความส าคัญ อย่ างไรก็ ดี ระดับ การพั ฒ นาและความพร้อมในแต่ล ะด้านของแต่ล ะเขตเศรษฐกิจยังมีความ
แตกต่างกันอยู่มาก ดังนั้น การสร้างเสริมศักยภาพและความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ กับภาคส่วน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ และการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ
ภาคประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก จึงเป็นสิ่งสาคัญ
๒) หน่วยงานดาเนินการหลัก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
๓) กรอบระยะเวลาดาเนิน การ จัดทาการศึกษาให้ แล้ว เสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
และอยู่ในช่วงรอสมาชิกต่างมีความพร้อมและเห็นพ้องตรงกันเพื่อดาเนินการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรี
เอเชีย-แปซิฟิกต่อไป

๒๐๒

ภาคบริการ

๔.๔.๒ การจัดทาแผนการดาเนินการเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของการค้า

๑) สาระส าคั ญ เป็ น แนวทางในการบรรลุ เป้ า หมายระยะยาวร่ ว มกั น ด้ า น
การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าภาคบริการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๒) หน่ ว ยงานด าเนิ น การหลั ก กรมเจรจาการค้ าระหว่ า งประเทศ กระทรวง
พาณิชย์
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ จัดทากรอบดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
และใช้เป็นกรอบการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวร่วมกันด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าภาคบริการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๔.๔.๓ การปฏิบัติตามแผนดาเนินการความมั่นคงด้านอาหารของเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑) สาระส าคั ญ การพั ฒ นาชนบทและชุ ม ชนเมื อ ง การเชื่ อ มโยงตลาดอาหาร
ในภูมิภาค การเสริมสร้างบรรยากาศในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนระบบอาหารภายในภูมิภาค
เอเปค และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นการกีดกันทางการค้าในภาค
อาหารต่างๆ โดยคาดว่าจะสามารถส่งเสริมการค้าอาหารในภูมิภาค เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร เสริมสร้าง
ศักยภาพแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ห่วงโซ่ มูลค่าโลกได้มากขึ้นเพื่อ เพิ่มรายได้การ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย โดยดาเนินการตามวาระบอราไคย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย ให้มีส่วนร่วมในการค้าภาคบริการ และในห่วง
โซ่มูลค่าโลก โดยผลักดันให้มีการจัดทายุทธศาสตร์เอเปคสีเขียวสาหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
รายย่อย
๒) หน่วยงานดาเนินการหลัก สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
๔.๔.๔ การส่ งเสริ ม การจั ด ท าข้ อ ริ เริ่ ม ในการจั ด ท ากรอบความร่ ว มมื อ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
การจ้างงานเยาวชน และการส่งเสริมการเป็นเจ้าของกิจการ
๑) สาระสาคัญ ข้อริเริ่มให้ความสาคัญในประเด็นเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของ
ทุ น มนุ ษ ย์ การใช้ น วั ต กรรมในการสร้ า งศั ก ยภาพในการเรีย นรู้ และการเพิ่ ม โอกาสในการจ้ า งงาน และ
การเข้าถึงตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานและการจ้างงานในภูมิภาค
๒) หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงศึกษาธิการ
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๔.๔.๕ การจัดทากรอบแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างของเอเปคภายใต้ วาระใหม่สาหรับ
การปฏิรูปโครงสร้างเอเปค สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
๑) สาระสาคัญ เพื่อสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปของประเทศซึ่งให้ความสาคัญ
กับการแข่งขันในตลาด ตลาดที่เปิดกว้าง เป็นระบบและมีความโปร่งใส ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในตลาด
มากขึ้น รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และรายย่อย สตรี เยาวชน แรงงานสูงวัย และผู้พิการ ตลอดจน
นโยบายทางสังคมเพื่อความยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับ ๑) การปฏิรูปภาครัฐสู่การใช้ดิจิทัลอย่างทั่วถึงให้เป็น
ระบบและมีเครือข่ายความเชื่อมโยงข้อมูล ๒) การปฏิรูปด้านกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการแข่งขันในตลาด

๒๐๓
การคุ้มครองผู้บริโภค และความง่ายและคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ ๓) การพัฒนาระบบและกระบวนการ
วิเคราะห์ และประเมิ น ผลกระทบทางกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ๔) การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายภาคบริการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปภาคบริการ การส่งเสริมศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และ ๕) การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐาน
เอเปค และการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานสีเขียว
๒) หน่วยงานดาเนินการหลัก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ กระทรวงการต่ า งประเทศ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มี ความเข้มแข็งมากขึ้น
และการขยายฐานใหม่ ที่ ให้ ค วามส าคัญ กั บ การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และสั งคมควบคู่ ไปด้ว ยเป็ น
เป้ าหมายที่ส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้ าหมายดังกล่ าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ
ภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ การดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐาน
การผลิตและบริการที่สาคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความ
เจริญและยกระดับ รายได้ของประชาชนโดยการพัฒ นาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับ
การค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาทีอ่ ยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจาก
การพัฒ นาที่ผ่ านมา และในขณะเดีย วกัน ก็เป็นการช่ว ยเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันและทาให้ เกิด
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่เป็นโครงข่าย
ระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒ นาพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ทาให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้ น การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาส
ในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้ น แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ จึ งมุ่งเน้นการพัฒ นาและเร่งดาเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต และบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ ที่สร้างรายได้
สาหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒ นาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการ
พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ชายแดนให้ เจริ ญ เติ บ โตและแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๑.

วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
๑.๒ เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
๑.๓ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
๑.๔ เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิ จใหม่ ให้ ส นั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน และ
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

๒.

เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง

๑๗๑
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม
ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ ๓ พื้ น ที่ ฐ านเศรษฐกิ จ หลั ก มี ร ะบบการผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และเป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ๓.๑ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด ๓.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง
เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น

๓.

แนวทางการพัฒนา
๓.๑

การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
๓.๑.๑ ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

๑) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับ
การท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
(๑) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้แก่ ๑.๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยนาความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาซึ่งมี
เอกลักษณ์ด้านวัฒ นธรรมและภูมิปัญญา พัฒนาสู่สินค้าและบริการการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ ๑.๒) กลุ่ม
ท่องเที่ยวมรดกโลก ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและกาแพงเพชร โดยฟื้นฟูและพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร และเชื่อมโยง
กับ แหล่งท่องเที่ย วในพื้น ที่ใกล้ เคียง ๑.๓) กลุ่ มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
(๒) พัฒ นายกระดับการท่อ งเที่ยวคุณ ภาพกลุ่ มเป้าหมายเฉพาะในพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยว
เชิงกีฬาและผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวพานักระยะยาว และการท่องเที่ยวแบบพักผ่อน
โดยสร้ า งกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว และพั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ส อดคล้ อ งตรงกั บ ความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต
(๓) สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและ
สิ น ค้ า เพื่ อ สุ ข ภาพ บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ บริ ก ารการศึ ก ษานานาชาติ ร วมทั้ งผลิ ต ภั ณ ฑ์
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงของภาค โดยให้
ความส าคัญ กั บ การน านวัต กรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่ อเพิ่ มมูล ค่ าสิ น ค้าและบริก ารให้ มีความแตกต่าง
โดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ

๑๗๒
๒) พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิต ทางการเกษตร และสร้ า งมู ล ค่า เพิ่ มภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอิน ทรีย์ ควบคู่กับการพัฒ นาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(๑) พัฒนาให้ภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
ภาคเหนือตอนล่างเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ โดยส่งเสริมการ
ลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรเพื่อปรับระบบการผลิตจากเกษตรเคมีไปสู่การผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต
รวมถึงสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
(๒) ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับสินค้า
เกษตรในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตที่สาคัญ โดยสนับสนุนให้เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน เป็นพื้นที่หลักในการ
แปรรูปพืชผัก ผลไม้และสมุนไพร ในขณะที่ พิจิตร กาแพงเพชรและนครสวรรค์เป็นพื้นที่หลักในการแปรรูป
ข้าว พืชไร่ และพืชพลั งงาน โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิ ตตลอด
สายการผลิต และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
(๓) พัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และกาแพงเพชร ให้เป็น แหล่งผลิต
พลังงานทดแทน โดยนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
๓) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความ
สมดุลแก่ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้าในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งดู ดซับ
น้าฝนและเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่า
และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้า
(๒) พั ฒ นาการบริ หารจัด การน้ าอย่า งเป็ น ระบบในลุ่ม น้ าหลั กของภาค
ได้แก่ ลุ่มน้าปิง วัง ยม และน่าน โดยการพัฒ นาปรับปรุงระบบส่งน้าให้เชื่อมโยงกับพื้นที่การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง จัดทาโครงการผันน้า ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้าจากแหล่งน้าที่มีปริมาณน้าเกินความต้องการไปยังแหล่งน้าที่มี
ปริมาณน้าน้อยกว่าเพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และ
พัฒ นาแหล่งกักเก็บ น้านอกเขตพื้นที่ชลประทานในลักษณะแก้มลิงให้ กระจายตามพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่กลุ่ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
(๓) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดย
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการทาเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร จัดระเบียบ
การเผาในพื้นที่เกษตร กาหนดช่วงเวลาเผาให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยการ "ชิงเผา" ก่อนช่วง
วิกฤตหมอกควันของแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมให้นาเศษวัสดุทางการเกษตรไปทาปุ๋ยชีวภาพหรือเชื้อเพลิงอัดแท่ง
เพื่อให้ ไม่มีวัสดุทางการเกษตรเหลือเผาในที่ สุด และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน

๑๗๓
๔) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ ๑๐ ปี
(๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีรายได้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
(๒) พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(๓) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ ชุมชน
เข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ
๓.๑.๒ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ : พัฒ นาให้ ห ลุ ดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พึ่งตนเอง
๑) เพิ่มศักยภาพการผลิต สินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย
(๑) พั ฒ นาพื้ น ที่ ทุ่ งกุล าร้ องไห้ ในพื้ น ที่ จั งหวัด ยโสธร สุ ริ น ทร์ ร้ อ ยเอ็ ด
มหาสารคาม ศรีสะเกษ ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับ
กระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน
การผลิต พร้อมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต และชุมชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกัน เอง สนั บสนุนการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้า
เพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม
เกษตรกรและกลุ่ ม เกษตรกรจ าหน่ า ยสิ น ค้ าผ่ านช่ อ งทางพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
(๒) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของ
พื้น ที่โ ดยส่งเสริม การปลูก พืช ผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้น ที่จัง หวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม
และโคนมในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี
(๓) สนั บ สนุ น เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกรให้ พึ่ ง ตนเองได้ น าร่ อ ง
ในจังหวัดอานาจเจริญ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกร
รุ่น ใหม่ให้ เป็ น มืออาชีพ โดยยึด หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ ๑ ไร่
๑ แสน ส่งเสริมการเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้า
เกษตรในท้องถิ่นและตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง
๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
(๑) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ปและ
อาหารแบบครบวงจร โดยสนั บสนุ นและส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุ ตสาหกรรมอาหารของภาค สร้างเครื อข่ายระหว่างภาคเอกชน สถาบั น การศึก ษา และภาคราชการ
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด

๑๗๔
(๒) ยกระดั บ มาตรฐานสิ น ค้ า กลุ่ ม ผ้ า ไหม ผ้ า ฝ้ า ย ผ้ า ย้ อ มคราม และ
ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา
สุริน ทร์ และสกลนคร เป็ น ต้ น โดยส่ งเสริมการพั ฒ นาคุณ ภาพสิ นค้ า การออกแบบ และตราสั ญ ลั กษณ์
พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่ม มูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่น ๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
(๓) ส่งเสริ ม อุต สาหกรรมขนาดย่ อ มผลิต สิ น ค้ า อุป โภคบริ โภค ในพื้ น ที่
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่
(๔) เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต พลั ง งานทดแทนในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง โดยให้ความสาคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและ
พืชพลังงาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
ด้ว ยเทคโนโลยี ที่ ใช้ งานได้ ง่ายจากพลั งงานแสงอาทิ ตย์ พลั งงานลม พลั งงานชี วภาพและชีวมวล ทั้ ง ในภาค
การผลิต ชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น
๓) ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งประเพณี วั ฒ นธรรม อารยธรรมขอม ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ
(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒ นธรรมในทุกพื้ น ที่ ท่องเที่ยว
อารยธรรมขอมในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่ มน้าโขงและ
สุข ภาพ ในกลุ่มจั งหวัด ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือตอนบน ท่ องเที่ยวยุค ก่อนประวัติศ าสตร์ ในจังหวัด
อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว
ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพื่ อให้ ส ามารถท่องเที่ ย วได้ ทั้งปี รวมทั้ งพั ฒ นาเส้ นทางการท่ องเที่ ยวที่ เชื่อมโยงในลั ก ษณะเครือ ข่ายเพื่ อ
กระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น
(๒) พัฒ นาเส้น ทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ
สี่เหลี่ ยมวัฒ นธรรมล้ านช้าง เลย-อุดรธานี -หนองบัว ลาภู -หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒ นาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้น ที่และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น
ทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๑) พั ฒ นาแหล่ ง น้ าเดิ ม และแหล่ งน้ าธรรมชาติ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การกักเก็บ โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้า หนองและฝายที่มีอยู่ เดิม และพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติให้สามารถ
เพิ่มปริมาณการกักเก็บ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของภาค
(๒) พัฒ นาแหล่งน้าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ
(แก้มลิง) อ่างเก็บน้า ฝาย และแหล่งน้าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร โดยจัดหาพื้นที่
เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พัฒนาระบบส่งน้าและการกระจายน้าให้นาไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนา
แหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม

๑๗๕
๕) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพในพื้ น ที่ ต้ น น้ าของจั ง หวั ด เลย อุ ด รธานี สกลนคร ชั ย ภู มิ นครราชสี ม า โดยก าหนดและ
ทาเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่ านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า ตลอดจนส่งเสริมป่าชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน
๓.๑.๓ ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา
๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
ภาคกลางให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(๑) ยกระดั บ การพั ฒ นากลุ่ ม อุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยองให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสาหรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงมาตรการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ การพัฒนาคน
และเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการสนับสนุนเงินทุน
เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย
(๒) พั ฒ นากาญ จนบุ รี - ราชบุ รี – เพชรบุ รี ต อนบนให้ เ ป็ น แหล่ ง
อุต สาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่ งห่ ม
เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติ กส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
รวมทั้งยกระดับ คุณ ภาพสิน ค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้ มีความทันสมัยและให้ ได้มาตรฐานสากลไปสู่ ตลาด
อาเซียน
๒) พัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสิน ค้าเกษตรให้มีค วาม
ทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่
มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ
(๑) รั กษาและพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต อาหารของพื้ น ที่ จังหวั ด
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตข้าว พืชผัก มะพร้าว และประมงน้าจืดของประเทศ ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก
โดยเน้นการผลิตและการแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าว เพื่อการส่งออก
สินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน
(๒) พัฒ นาธุรกิจการค้าขายผลไม้จังหวัดระยองด้านตะวัน ออก จัน ทบุรี
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ให้เป็นฐานการผลิตและจาหน่ายผลไม้เพื่อการส่งออก โดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ
การแปรรูป และการจัดจาหน่าย

๑๗๖
(๓) ส่ งเสริ ม การเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ ได้ แ ก่ โคนม โคเนื้ อ ในจั งหวั ด สระบุ รีแ ละ
ราชบุรี และ สุกร ไก่ และเป็ดในจังหวัด ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมีคุณภาพและ
ได้ ม าตรฐานความปลอดภั ย สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
(๔) พั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ มี ศั กยภาพด้ า นประมงและเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าบริ เวณ
ชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง
จั น ทบุ รี และตราด ให้ ค งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรชายฝั่ งทะเลอย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ไป โดยเร่ งรั ด
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น
๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย
ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
(๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัด ชลบุรี เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
(๒) ฟื้ น ฟู แ ละปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด นครนายก
ฉะเชิงเทรา ปราจีน บุรี จัน ทบุรีและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟื้น ฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
(๓) สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
อ่ า งทอง สิ งห์ บุ รี ลพบุ รี ชั ย นาท และกาญจนบุ รี ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
วัฒนธรรม และเกษตร โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้มีคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
(๔) ฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ด ปราจี น บุ รี แ ละสระแก้ ว
ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒ นธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
๔) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้า แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการ
ใช้น้าในภาคตะวันออก ระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน โดยปรับปรุงและ
บารุงรักษาแหล่งน้าเดิม จัดสรรน้า และพัฒนาแหล่งน้าเพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมการทาแหล่ง
เก็บกักน้าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรของภาคกลางตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

๑๗๗
๓.๑.๔ ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของ
ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(๑) รักษาฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ามัน ในพื้น ที่ ภ าคใต้ให้ เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพการผลิตยางพารา
และปาล์มน้ามัน รวมทั้งการวิจัย การแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณ ฑ์ยางพาราและปาล์มน้ามัน
ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อาทิ เกษตรผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่ อให้ ภ าคใต้เ ป็ น แหล่ งผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ยางพาราและปาล์ มน้ ามัน ที่ส าคัญ ของประเทศ
สามารถยกระดับรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราและปาล์มน้ามัน
(๒) พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็น อัตลักษณ์ ของภาคใต้ อาทิ มะพร้าว
กล้วยหอม มังคุด ทุเรียน ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการส่งออก โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการผลิต
การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวั ตกรรม
การผลิตและการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เวชภัณฑ์ยาและเครื่องสาอาง
ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
(๓) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ขนส่ ง ให้ เป็ น ฐานอุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตร โดยพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การลงทุ น จั ด ตั้ งศู น ย์ ก ลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ามันครบวงจรและศูนย์กลางการผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี
รวมทั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจรในรูปแบบเมืองยางในพื้นที่จังหวัดสงขลา
(๔) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งในพื้นที่จังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช สงขลา และปั ตตานี ให้ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อให้ ภ าคใต้ เป็ น แหล่ ง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการ
ฟาร์ม รวมถึงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล
การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและ
เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ให้เป็นฐานการผลิตโคเนื้อที่มี
เนื้อคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน โดยการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การขยายการเพาะเลี้ยง การกาหนดมาตรฐาน
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับตลาดแหล่งท่องเที่ยวของภาคและให้เป็นสินค้าส่งออกสาคัญของพื้นที่
๒) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
(๑) สนับสนุน ให้จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และอาเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่คานึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับได้ของพื้นที่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างคุณค่าห่วงโซ่ธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยเน้นคุณภาพและมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวทาง
ทะเลด้วยเรือสาราญในพื้นที่จังหวัดกระบี่และอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคู่กั บการพัฒนาระบบ

๑๗๘
บริการพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยได้
มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ และทาให้ภาคใต้เป็นเป้าหมายการเดินทางของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือสาราญ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณพื้นที่ตอนในที่มี
ศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกในบริเวณ
พื้นที่ตอนในที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อาทิ อ่างเก็บน้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพอื่นๆ
เพื่อให้เป็นเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยว และกลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มี
ชื่อเสี ย งในจั งหวัด ภู เก็ ต พั งงา กระบี่ และเกาะสมุ ย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และแหล่ ง
ท่องเที่ยวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๓) ส่ง เสริม และพัฒ นาการท่อ งเที ่ย วชุม ชนในพื ้น ที ่จ ัง หวัด ชุม พร
สุราษฎร์ธ านี พัทลุง ระนอง ตรัง และสตูล โดยสนับสนุนให้ เกิดการพัฒ นารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่
หลากหลายและสอดคล้ องกับ ศักยภาพของพื้ นที่โดยชุมชนมีส่ ว นร่ว มในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้ท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่เพื่อเป็นแหล่ง
สร้างอาชีพใหม่และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน
(๔) พั ฒ นาเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ภาค
โดยยกระดับจังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาจังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และจั งหวัดนครศรีธ รรมราชเป็ น เมืองมรดกโลกและแหล่ งท่องเที่ยวเชิงประวัติศ าสตร์อารยธรรมศรีวิชั ย
โดยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและส่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนาธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้ งการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ และสามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และกระจาย
รายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
๓) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดย
นาร่องใน ๓ อาเภอ ได้แก่ เบตง หนองจิก และสุ ไหง-โกลก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วจึงขยายผลไปพื้นที่
ใกล้เคียง ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีในระดับที่สูงกว่าพื้นที่อื่น เพิ่มประสิทธิภาพของการ
อานวยความสะดวก การอนุมัติอนุญาตในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสากล พั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภายใน
พื้นที่และกับประเทศมาเลเซีย พัฒนาเมืองให้พร้อมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะขยายตัวขึ้น
สร้างความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ควบคู่กับการจัดทาแผนปฏิบัติด้ านความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้าของภาค ได้แก่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส และพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากการกัด เซาะชายฝั่งจั งหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา โดยการส่งเสริมกระบวนการมีส่ วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้า การใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จั ด การ การสร้ างจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ และการฟื้ น ฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มอย่างจริงจั ง
การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง
ทะเลเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่จะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว

๑๗๙
๓.๒

การพัฒนาเมือง
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก
พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและ
ทั่วถึง และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคม
๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการ
ใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรม
เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสาคัญ
ต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรม
และการจราจร
๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร
ปรับปรุงการรวบรวมขยะ การคัดแยก การนากลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
ระหว่างชุมชน ตลอดจนรณรงค์การใช้น้าอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดมลพิษทางน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในเขตเมือง
๓) พัฒ นาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพื่อบรรเทาปัญ หาจราจรและให้
ประชาชนเข้าถึงบริ การระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญ
ต่อระบบรถประจาทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ภายใต้
หลักการส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้ พิการ รวมทั้งส่งเสริมความ
เชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท
๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้
ให้คนในท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และ
เมืองเก่า ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิ จิทั ลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่ งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และ
การสร้าง “แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
๕) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การเมื อ ง โดยรวมองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตเมืองให้มีขนาดที่เหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความ
ร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในการวางแผน การพัฒนาเมือง การจัดทาผังเมืองและการบังคับใช้ อีกทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง
ในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP)
และนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง

๑๘๐
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองสาคัญ
๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็น เมืองศูน ย์กลางการติดต่อ ธุรกิจระหว่างประเทศ
รวมทั้ งเป็น ศูน ย์กลางการศึกษา การบริ การด้า นการแพทย์แ ละสุข ภาพระดับ นานาชาติ ที่ พ ร้ อมด้ว ย
สิ่งอานวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง โดยปรับปรุงและจัดให้มี
ศูน ย์ การขนส่ งในเขตเมือง อาทิ บางซื่ อ จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดเตรียมระบบสาธารณู ปโภค
สาธารณูปการ บริการทางสังคมและที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรเมืองที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจร ขยะ น้าเสีย น้าท่วม และมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมือง
ให้สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
๒) พั ฒ นาเมื อ งปริ ม ณฑล (สมุ ท รปราการ นนทบุ รี ปทุ ม ธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้าง
พื้ น ฐาน ระบบขนส่ งมวลชนสาธารณะ และบริ ก ารทางสั ง คม กั บ มาตรการทางผั งเมื อ ง ในการชี้ น าให้
การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอื้อต่อการ
อยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันน้าท่วม-น้าเสีย พร้อมทั้ง
การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพิ่มขึ้น รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพิ่มขึ้น
ของประชากรเมือง
๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ
ธุร กิจ สุ ขภาพ การศึก ษา และธุร กิจ ด้ านดิจิ ทั ล โดยการปรับ ปรุงโครงข่ายเส้ น ทางคมนาคมทั้งสายหลั ก
สายรอง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพื้นที่
โดยรอบ รวมถึงการพัฒ นาเครือข่ายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภ าพสู งเพื่อรองรับ
“สังคมดิจิทัล” และการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน
๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูน ย์กลาง การค้า
การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่าง
เมืองและระบบขนส่งอื่นๆ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
๕) พั ฒ นาเมื อ งภู เ ก็ ต และเมื อ งหาดใหญ่ ให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ แ ละเอื้ อ ต่ อ
การขยายตั วทางเศรษฐกิจ รวมทั้ งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับ สนุน ให้ มี
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย รวมทั้ง
การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม
๖) พั ฒ นาพื้ น ที่ ร อบสถานี ข นส่ง ระบบรางในเมื องที่ มีศั ก ยภาพที่ ส าคัญ อาทิ
เมืองอยุธยา เมืองนครสวรรค์ เมืองขอนแก่น และเมืองทุ่งสง และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้ง
บริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองเบตง เมืองสะเดา เมืองพุน้าร้อน เมืองอรัญประเทศ
เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองเชียงของ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทาโครงการนาร่องที่ใช้แนวทางการจัด
รูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน

๑๘๑
๓.๓

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
๓.๓.๑ พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
และได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการ
สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิด ผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการกากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ดาเนินการตาม
ระเบี ย บ กฎหมาย และมาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเข้ ม งวดและต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคประชาชน
สถาบั น การศึ ก ษาและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามตรวจสอบเฝ้ าระวังคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและระบบติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและลดความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน
๒) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม ที่ ใ ช้ เ ทคโน โลยี ขั้ น สู ง เป็ น มิ ต ร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ โดยการสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมให้ ป รั บ เปลี่ ย น
กระบวนการผลิตและส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตที่ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกาเนิด ลดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยเฉพาะในพื้นที่
มาบตาพุด และใช้ พลั งงานอย่ างมีป ระสิทธิภ าพ รวมทั้งส่ งเสริมให้ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบนิคม
อุตสาหกรรมเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒ นากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิต
เชื่อมโยงกันเพื่อลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ การอานวยความสะดวก
ของภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด การผั ง เมื อ งและการบั ง คั บ ใช้ การจั ด ตั้ ง กองทุ น ในพื้ น ที่ ข อง
ภาคอุตสาหกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สร้างสมดุลของการพัฒนา
๓) เพิ่ มศั ก ยภาพการท่ องเที่ ยวทางทะเลเชื่อ มโยงอ่า วไทยฝั่ งตะวั น ออกและ
ตะวันตก เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจานวนมากขึ้น โดยพัฒนาท่าเรือ เฟอร์รี่และท่าเรือสาราญ
ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าและเชื่อมต่อกับระบบรถไฟ ระบบ
ขนส่งทางบกและทางอากาศ
๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน และรองรั บ การพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก ขยาย
ขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ทุกรูปแบบ ให้บูรณาการและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ได้แก่
ท่าอากาศยานทั้ง ๓ แห่ง คือสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและอู่ตะเภา เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง
ทางเรือ และอากาศ เพื่ อสนั บ สนุ น การด าเนิ น กิจกรรมในพื้ น ที่ ที่ เพิ่ ม ขึ้น และเชื่ อมโยงสู่ พื้ น ที่ โดยรอบและ
ตลาดโลก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงข่ายน้า (น้าดิบ น้าประปา) ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะ น้าเสีย และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจกรรมเศรษฐกิจ
ในพื้นที่อย่างเหมาะสม และยกระดับบริการสาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

๑๘๒
๕) กระจายผลประโยชน์ จากการพั ฒ นาให้แ ก่ประชาชนในพื้ น ที่ โดยส่ งเสริม
การเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกั บเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และ
การท่องเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม
๓.๓.๒ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย
และนราธิวาส
แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนจากทั้ง
นักลงทุนไทยและต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะการให้มี
อานาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ กาหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมเป้าหมาย
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการลงทุน และพัฒนาด่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการอานวยความสะดวกในการผ่านแดน รวมทั้งพัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง
๒) สนั บ สนุ น และยกระดั บ การพั ฒ นากิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้ อ มและสอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ โดยพั ฒ นากิ จ กรรมด้ านการผลิ ต การค้ า โลจิ ส ติ ก ส์
การบริ ก าร และการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดรั บ กั บ ความได้ เปรี ย บของแต่ ล ะพื้ น ที่ ทั้ ง ในด้ า นที่ ตั้ ง ทรั พ ยากร
อัตลักษณ์และวัฒ นธรรม และโอกาสจากประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการพัฒ นาฝี มือแรงงาน และการใช้
เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอด และยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการ
๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
และได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นา โดยเน้ น การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในกระบวนการพัฒนา
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรองรับการเติบโตของ
พื้นที่
๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดย “การลดใช้ ใช้ซ้า และแปรรูป
นากลับ มาใช้ใหม่ ” รวมทั้งการจัดตั้งศูน ย์ จัดการขยะมูลฝอยร่ว มกันระหว่างชุมชน และการจัดการน้าเสี ย
ตลอดจนการกาหนดมาตรการควบคุมผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่อาจ
มีต่อพื้นที่รอบนอก

๑๘๓
๕) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง โดยพัฒนาระบบ
สาธารณสุขชายแดนเพื่อให้ประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีระบบรักษาโรค ระบบส่งต่ อ ระบบส่งเสริมสุขภาพ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระบบจ้างงานแรงงานต่างด้าว-การประกันสุขภาพการเข้ าเมื อ ง เป็ น ภารกิ จ ร่ ว มภายใต้ ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็จ ด้ า นแรงงาน จั ด ระบบบั ต รผ่ านแดนหรื อ บั ต ร
ประจ าตั ว ของแรงงานต่ างด้ าวในแบบอิเล็ กทรอนิ ก ส์ โดยให้ มี รูป และลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ เพื่ อสะดวกต่อ การ
เชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับระบบในส่วนกลาง จัด มาตรการและระบบสื่อสารเพื่อดูแลความมั่นคง
และรักษาความปลอดภัยของพื้นที่

๔.

แผนรองรับ

๔.๑ การพัฒ นาภาคและเมืองมีแผนรองรับการดาเนินงานที่สาคัญ คือ แผนพัฒ นาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๔.๒ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ฐ านเศรษฐกิ จ หลั ก มี แ ผนรองรั บ การด าเนิ น งาน อาทิ ๑) แผนพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และ ๒) แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๔.๓ การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดน มี แ ผนรองรั บ การด าเนิ น งาน ได้ แ ก่
๑) แผนบูรณาการงบประมาณเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
๓) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ๔) แผนบริหารจัดการแรงงาน และ ๕) แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๕.

แผนงานและโครงการสาคัญ
ภาคเหนือ
๕.๑

โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

๕.๑.๑ สาระสาคัญ ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
ให้ มีอัตลั กษณ์ และความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒ นาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิ ตภัณ ฑ์และบริการการท่องเที่ยวโดยใช้
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาล้านนาสู่สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๕.๑.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) และสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
๔.๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๒

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง

๕.๒.๑ สาระส าคั ญ พั ฒ นาระบบการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย และได้
มาตรฐานของภาคเหนือตอนล่างเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
๕.๒.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสานักงาน
เกษตรจังหวัด
๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๘๔
๕.๓

โครงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ

๕.๓.๑ สาระสาคัญ พั ฒ นาระบบบริห ารจัดการวัส ดุเหลื อใช้ท างการเกษตรเพื่อป้องกัน
ปั ญ หาหมอกควั น ในภาคเหนื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งเกษตรกรสามารถน าไปปฏิ บั ติ แ ละเพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ
เกษตรกร
๕.๓.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๕.๔ โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๕.๔.๑ สาระสาคัญ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ ยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
ไทยให้ เท่ าเที ย มและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของตลาดต่ างประเทศ สนั บ สนุ น การวิจั ย และพั ฒ นานวัต กรรมใหม่ ๆ
ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก
๕.๔.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๕

โครงการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕.๕.๑ สาระสาคัญ เพิ่มปริมาณการกักเก็บในแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติ พัฒนา
แหล่ งน้ าใหม่ ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าเลย ชี มู ล สร้ างแหล่ งกั ก เก็ บ (แก้ ม ลิ ง) ขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่ ที่ เหมาะสม ฟื้ น ฟู
ทรัพ ยากรป่ าไม้ให้ คงความอุดมสมบู รณ์ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารจัดการทรัพ ยากร
ในพื้นที่ของตนเอง
๕.๕.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ภาคกลาง
๕.๖

โครงการยกระดับกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคกลาง

๕.๖.๑ สาระส าคั ญ ฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวก
กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
๕.๖.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๘๕
๕.๗ โครงการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้า เกษตรให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย
๕.๗.๑ สาระสาคัญ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม ตลอดจนการแปรรูปให้มี
ความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
๕.๗.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๘

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคกลางแบบมีส่วนร่วม

๕.๘.๑ สาระสาคัญ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการบริห ารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ ง รวมทั้ง
การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน
๕.๘.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ภาคใต้
๕.๙

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้

๕.๙.๑ สาระส าคั ญ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างพาราให้ มี รู ป แบบ
ที่ ห ลากหลาย มี มู ล ค่ าเพิ่ ม สู ง และตรงกั บ ความต้ อ งการของตลาด เพื่ อ สร้างรายได้ ให้ กั บ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราอย่างยั่งยืน
๕.๙.๒ หน่ วยงานด าเนิน การหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๑๐ โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามันและพื้นเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๑๐.๑ สาระสาคั ญ พั ฒ นาและส่ งเสริมการการขยายพื้ นที่ ปลู ก ตลอดจนให้ ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี การผลิ ตให้ กับเกษตรกร เพื่ อพั ฒ นาประสิ ทธิภาพและคุ ณภาพผลผลิ ตปาล์ ม น้ ามันและพืชเกษตร
เพื่อเป็นวัตถุดิบ สามารถตอบสนองความต้องการการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๑๐.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย
๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๘๖
๕.๑๑ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
๕.๑๑.๑ สาระสาคัญ ส่ งเสริมและพัฒนาการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ โคเนื้อศรีวิชัยซึ่งเป็นสายพั นธุ์
ประจาถิ่นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้มีคุณภาพสูง เพื่อรองรับตลาดแหล่งท่องเที่ยวของภาคและให้เป็นสินค้าส่งออก
สาคัญของพื้นที่ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวั ตกรรมใหม่ๆ ตั้งแต่เริ่มเพาะเลี้ยงจนถึงกระบวนการแปรรูปและ
จั ด จ าหน่ าย พร้ อ มทั้ งก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Geographical Indication: GI) ให้ เป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากล
๕.๑๑.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงพาณิ ชย์ สถาบั นการศึกษา/วิจัย คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (คณะกรรมการ กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
๕.๑๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๑๒ โครงการพั ฒนาเมืองมรดกโลกและแหล่งท่ องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อารยธรรมศรีวิชั ย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕.๑๒.๑ สาระสาคัญ บูรณะโบราณสถานพระบรมธาตุมหาวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งประวัติ ศาสตร์ รวมทั้ งปรับสภาพภู มิ ทั ศน์ เมื องนครศรีธรรมราชให้
สอดรั บกั บการพั ฒนาเป็ นเมื องมรดกโลกและแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งประวิติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัยเพื่ อดึงดู ด
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับพื้นที่
๕.๑๒.๒ หน่วยงานด าเนิ นการหลัก กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กรมการท่ องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย
๕.๑๒.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๑๓ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๑๓.๑ สาระสาคัญ พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตให้ถูกสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพื้นที่
๕.๑๓.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา
๕.๑๓.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๑๔ โครงการส่งเสริมการท่ องเที่ยวเชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอันดามัน อ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยว
ตอนในที่มีศักยภาพ
๕.๑๔.๑ สาระสาคัญ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณพื้นที่ตอนในและแหล่งท่องเที่ยว
ชุ มชนที่ มี ศั กยภาพ เพื่ อให้ เป็ น เส้ น ทางโครงข่ ายการท่ องเที่ ยวและกลุ่ มพื้ น ที่ แหล่ งท่ องเที่ ยวเชื่ อมโยงกั บ
แหล่ งท่ องเที่ ยวเดิ มที่ มี ชื่ อเสี ยงในจั งหวั ดภู เก็ ต พั งงา กระบี่ และเกาะสมุ ย เกาะพะงัน เกาะเต่ า ในจังหวั ด
สุราษฎร์ธานี และแหล่งท่องเที่ยวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕.๑๔.๒ หน่ วยงานด าเนิ น การหลั ก กรมการท่ องเที่ ยว กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๕.๑๔.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๘๗
๕.๑๕ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๕.๑๕.๑ สาระส าคั ญ พั ฒ นาเพื่ อยกระดั บการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ โดยใช้ ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญหาท้องถิ่น ด้วยการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่ งอานวยความสะดวก ในแหล่ งท่องเที่ ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และชุ มชน ตลอดจนพั ฒ นาความรู้และ
คุณภาพการให้บริการให้สามารถตอบสนองรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๑๕.๒ หน่วยงานดาเนินการหลั ก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย
๕.๑๕.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๑๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคใต้แบบมีส่วนร่วม
๕.๑๖.๑ สาระสาคัญ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการบริห ารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ ง รวมทั้ง
การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน
๕.๑๖.๒ หน่ ว ยงานด าเนิ น การหลั ก กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวง มหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๑๖.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
พื้นที่เมือง
๕.๑๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
๕.๑๗.๑ สาระสาคัญ การจัดสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอื้อต่อคนทุกกลุ่ม การจัด บริการ
ทางสังคม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง การจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสีย การจัดให้มีพื้นที่
สีเขียว การกาหนดมาตรการทางผังเมืองที่มีประสิทธิภ าพ และการจัดระบบความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งจากอาชญากรรม อุบัติภัย และการจราจร
๕.๑๗.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการปกครอง จังหวัด สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนการจราจร
และขนส่ง กรมการขนส่งทางบก กรมอนามัย
๕.๑๗.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
๕.๑๘ โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
๕.๑๘.๑ สาระสาคัญ ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
๕.๑๘.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
๕.๑๘.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๘๘
๕.๑๙ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
๕.๑๙.๑ สาระสาคัญ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๑๙.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก ภาคเอกชน ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๕.๑๙.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
๕.๒๐ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตาก สงขลา และ
หนองคาย
๕.๒๐.๑ สาระส าคั ญ พั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมเพื่ อ รองรับ การลงทุ น ด้ านการผลิ ต และ
โลจิสติกส์
๕.๒๐.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๕.๒๐.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัย การเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัย
ความได้เปรียบพื้นฐานที่มีอยู่ ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีสาเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒ นาโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง ในขั้ น ประยุ ก ต์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ยั งไม่ เพี ย งพอที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นประเทศสู่ สั งคมนวั ต กรรม อี ก ทั้ ง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก
โดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบ
สาคัญที่แสดงให้เห็ นว่า หากต้องการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศจาเป็นต้อง
ปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในระยะต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องปรับรูปแบบการดาเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัย
และพั ฒ นาโดยก าหนดประเด็ น วิ จั ย ของชาติ ที่ ต อบโจทย์ การยกระดั บ ศั ก ยภาพการผลิ ต ของภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมที่ ยกระดั บคุ ณ ภาพสั งคมและการด ารงชี วิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาหน่วยงานทดสอบและ
รับรองมาตรฐานในระดับสากล การดาเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
รวมทั้ งมีระบบบริหารจั ดการทรั พย์ สินทางปัญญาที่มีประสิ ทธิภาพขึ้นมารองรับ เพื่ อให้ ประเทศไทยไม่อยู่ใน
สถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
ในอนาคต
ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต
แนวทางการพั ฒ นาในช่ ว งระยะเวลา ๕ ปี จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การใช้ อ งค์ ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์
ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาค
ธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐาน
ที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว

๑.

วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยกระดั บ ความสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย

๑๖๔
๑.๒ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๑.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

๒.

เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒ นาเพิ่มสู่ ร้อยละ ๑.๕ ของผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมในประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐
ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
: งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น
๕๕ : ๒๕ : ๒๐
ตัวชี้วัด ๑.๔ จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวชี้วัด ๒.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี
จัดโดย IMD อยู่ในลาดับ ๑ ใน ๓๐
ตัวชี้วัด ๒.๒ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่า เชิงพาณิชย์ให้กับภาค
การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของผลงานทั้งหมด
ตัวชี้วัด ๒.๓ มูล ค่าการลดหย่ อ นภาษี เงิน ได้ นิ ติ บุ ค คลส าหรับ ค่ าใช้ จ่ายวิจัยและพั ฒ นา มีจ านวน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี
ตั ว ชี้ วั ด ๒.๔ นวั ต กรรมทางสั ง คมและนวั ต กรรมส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ พิ ก ารที่ ผ ลิ ต ได้ เ อง
ภายในประเทศ มีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ เท่าตัว

๓.

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุน วิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ และ
เชิงสังคม โดย
๓.๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง อาทิ
กลุ่ ม อาหารและเกษตร การแพทย์ สิ่ งแวดล้ อ ม อุต สาหกรรมสร้างสรรค์ แ ละวัฒ นธรรม เพื่ อพั ฒ น าเป็ น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องสาหรับ การต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้าง
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัย และให้ความสาคัญกับการทาวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการ
จัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทาวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนาร่อง เพื่อให้สามารถแปลง
งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

๑๖๕
๓.๑.๒ ลงทุน วิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่
เทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป เชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์
ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิ ทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดยให้
ความส าคั ญ กั บ การร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หรื อ การเข้ า
ครอบครอง/รั บ ช่ ว งต่ อ ในเทคโนโลยี ใ หม่ ที่ มี ค วามน่ า จะเป็ น ไปได้ ในตลาดโลกผ่ า นกลไกกองทุ น เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น และ/หรือภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญ รวมถึงการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ ตลอดจนการกาหนดให้โครงการลงทุนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ของประเทศต้อ งเชื่ อมโยงกับ การส่ งเสริม การใช้วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในประเทศ
๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้า
และยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน
๓.๑.๔ เร่งรัด การถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒ นา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยดาเนินการ
๓.๑.๕ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย โดยใช้กลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิ ษฐ์ ไทยที่ น าไปสู่ ก ารจั ดซื้อ จั ดจ้ างได้ อย่างแท้ จริงเพื่ อเสริม สร้างโอกาสการพั ฒ นาเทคโนโลยีของ
ประเทศและทดแทนการนาเข้า
๓.๑.๖ เสริ ม สร้ า งระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องมาตรฐานสากล สามารถนาไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาที่ ส ะดวกต่ อ การเข้ าถึ ง ใช้ งานง่า ย และสื บ ค้ น ได้ ทั่ ว โลก เพื่ อ ประกอบการวิ เคราะห์ แ ละติ ด ตาม
เทคโนโลยี
๓.๒

พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี

๓.๒.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และร่วมกาหนด
ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับ
กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถสนับสนุน
ทุ น วิจั ย ในภาคเอกชน การส่ งเสริ ม ให้ เอกชนรับ จ้ างท าวิจั ยของภาครัฐ ได้ และการร่ว มทุ น ในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงและร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
๓.๒.๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ อาทิ
กองทุน มาตรการภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่า เพื่อให้ภาคการผลิตและบริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กร
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

๑๖๖
๓.๒.๓ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขานดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือทาธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนักวิจัย
และทรั พ ยากรวิจั ย ของสถาบั น การศึก ษาหรือ สถาบั น วิจั ย รวมทั้ งการเข้าถึ งบริการทางเทคโนโลยีต่ างๆ
ได้โดยง่ายและสะดวก
๓.๒.๔ สร้ า งบรรยากาศและสภาวะที่ เอื้ อ อ านวยต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาความคิ ด
สร้ า งสรรค์ล งสู่พื้ น ที่ แ ละชุ มชน ทั้ งการพั ฒ นาแหล่ งเรียนรู้ การจัด ให้ มี เวที ห รือช่อ งทางการพั ฒ นาและ
แสดงออกของนักคิดและนั กสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่างความสาเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่ อง โดยจูงใจให้มีการนาไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม
๓.๒.๕ รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัย และค่านิยมการเคารพสิทธิ ในทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ ผ่านทางสื่อและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
มีกลไกส่งเสริมการดาเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่
๓.๓

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๓.๓.๑ ด้านบุคลากรวิจัย

๑) เร่ ง การผลิ ต บุ ค ลากรสายวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพและ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิ ท ยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี
(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการ
สร้างสิ่ งจู งใจ สร้ างแรงบั น ดาลใจ สนั บ สนุ นทุ นการศึกษา ฯลฯ เพื่ อเพิ่ มจานวนผู้ ส าเร็จการศึกษาในสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตกาลังคนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
๒) เร่ ง สร้ า งนั ก วิ จั ย มื อ อาชี พ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในสาขาวิ ศ วกรรมการผลิ ต
ขั้นสูง แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้องกับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล และ
บุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่ชัดเจน และพัฒนาตลาด
รองรับ งานสาหรับ บุ คลากรวิจั ย ด้ว ยการกาหนดเป็ นเงื่อนไขให้ โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่
จะต้องมีการทาวิจัยรองรับการดาเนินโครงการ
๓) พั ฒ นาศักยภาพนัก วิจัย ให้ มีทั้ งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจ
ตลาดและรูป แบบการทาธุรกิจ และการบริห ารจัดการทรัพย์สิ นทางปัญ ญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดนางานวิจัย เพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
วิจัย และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
๔) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาทางานในสถาบันวิจัยของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย และพัฒ นาของประเทศและใช้สิ ทธิประโยชน์
ทางภาษี เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

๑๖๗
๓.๓.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑) ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาระบบการวิ จัย เพื่ อ รองรั บ เทคโนโลยี สาคั ญ ๆ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิน (Graphene)๑ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เทคโนโลยีที่รองรับ การเปลี่ ย นแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพิ่มคุณ ภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพื่ อ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ) เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
ด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความ
พร้ อ มสู่ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอวกาศ ตลอดจนมี ก ารพั ฒ นาข้ อ มู ล ดั ช นี วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และฐานข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึง และใช้งานได้ง่าย
๒) ยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ ห้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ
ด้วยการกาหนดเขตพื้นที่การส่งเสริม และมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการ
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานวิจัย/นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิจัย
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการแปลงนิคมอุตสาหกรรมให้เป็น
อุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์ หรือส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และสถาบันวิจัยต่างๆ ให้มีการวิจัย
ที่เข้มแข็งพร้อมเป็นกลไกช่วยแก้ไขปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ และเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่าง
ภาควิชาการกับภาคเอกชน และภาคสังคม
๓) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิ ท ยา
แห่ งชาติ ทั้ งด้ านการวัด การสอบเที ย บ การก าหนดและรับ รองมาตรฐานที่ ส อดคล้ อ งกับ สากล รวมทั้ ง
เร่งยกระดับ และส่ งเสริมการจั ดตั้งศูน ย์ วิเคราะห์ ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้ องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้ ได้
มาตรฐานสากล ผ่านการสนับสนุนทางการเงินและการจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสม
๔) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของ
ภาครัฐ ทั้งการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ
โดยสาธารณะ ตลอดจนการพั ฒ นาแพลตฟอร์ม บริก ารพื้ น ฐาน (Government Service Platform) และ
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภาครัฐที่สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๕) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน
ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ อาทิ ระบบเงินร่วมลงทุน กองทุน
การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
๖) สนับสนุนให้เกิดการร่วมทางานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ
และห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน
๗) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยใน
เชิงพาณิ ชย์ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... เพื่อเปิด
โอกาสให้ ผู้ รับ ทุน สนั บ สนุ น ของรั ฐสามารถได้รับ สิท ธิความเป็น เจ้าของผลงานวิจัยและนาผลงานวิจัย และ
๑ เทคโนโลยีกราฟิน (Graphene) คือ เทคโนโลยีด้านวัสดุ ศาสตร์แห่งอนาคตที่จะมีบทบาทสาคัญต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์

และพลังงาน

๑๖๘
เทคโนโลยี ไปถ่ายทอดสู่ ภ าคการผลิ ตและบริการได้อย่างคล่ องตัว หรือรัฐ สามารถเรียกคืนสิ ท ธิความเป็ น
เจ้าของผลงานวิจัยเพื่อความจาเป็นด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะหากไม่มีการนาไปใช้ประโยชน์
ในระยะเวลาอันสมควร
๓.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ
๑) ส่งเสริ มการปรับ โครงสร้า งและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับ การ
พั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ตกรรมเพื่ อ ให้ เกิด ความเป็ น เอกภาพในการด าเนิ น งาน
ทั้ งหน่ ว ยงานที่ ก าหนดนโยบาย หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ทุ น วิจั ย หน่ ว ยงานวิจั ย หลั ก และหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานจัดการความรู้จากการวิจัย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความทับซ้อนในการดาเนินงาน
สร้างความชัดเจนในอานาจหน้ าที่ และการบริห ารจัดการ รวมทั้งบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
๒) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณจากการจัดสรรตามภารกิจ ไปสู่การ
จัดสรรตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน
ต่ างๆ และพั ฒ นาไปสู่ การจั ด สรรตามผลงาน โดยมี กลยุ ทธ์ ต่ อยอดไปสู่ เป้ าหมายที่ ตั้ งไว้ หรื อกลยุ ทธ์ การยุ ติ
ทีเ่ หมาะสม
๓) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย ทั้งด้านการ
สร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ รวมถึง
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยสาคัญของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
๔) สนับสนุนการจัดทาแผนที่นาทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap)
และแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา เพื่อจัดลาดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาสาหรับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีเป้าหมายที่ต้องพัฒนารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว
สาขากี ฬ าที่ เชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ น าวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปสู่การขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ อย่างเป็ นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
๕) สนั บสนุน ให้มีการทาวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของ
พื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและ
พั ฒ นาของท้ อ งถิ่ น และน างานวิ จั ย ไปช่ ว ยสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ โดยใช้ ป ระโยชน์ จ าก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ และภาคชุมชนและสังคม
๖) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ อาทิ เสริมสร้างศักยภาพของสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้เป็นที่รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ในการให้
คาปรึกษาและข้อแนะนาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศแก่รัฐบาล
และสาธารณะ ส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมทั้งในเชิงนโยบายและการนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ

๑๖๙

๔.

แผนรองรับ
โดยผลักดันประเด็นการพัฒนาตามแผนที่เกี่ยวข้อง อาทิ
๔.๑

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๔.๒

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๔.๓

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

๔.๔

กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

๔.๕

แผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒๕๖๔)

๔.๖ ส่ งเสริม ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้ องจัด ท าแผนปฏิ บั ติก ารวิจัยและนวัต กรรมรายสาขา อาทิ
แผนวิจัยด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการกีฬา เป็นต้น

๕.

แผนงานและโครงการสาคัญ

๕.๑ แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีบทบาทนาและใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้สินค้าและบริการ ประกอบด้วย โครงการย่อย อาทิ โครงการร่วมทุนเพื่อสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
นาไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดในการดาเนินธุรกิจ
๕.๑.๑ หน่วยงานดาเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงการคลัง
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๑.๒ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๒ แผนงานส่ งเสริ ม ผู้ ป ระกอบการไทยให้ เป็ น เจ้ า ของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า เพิ่ ม สู งในตลาดโลก
ในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
๕.๒.๑ หน่ วยงานด าเนิ น การ กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่ว มกับ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๒.๒ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๓ โครงการส่งเสริม การจั ด ทามาตรฐานนวัต กรรมและสิ่งประดิษ ฐ์ไทย เพื่ อน าขึ้ น บัญ ชี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๕.๓.๑ หน่ วยงานด าเนิ น การ กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่ว มกับ ส านัก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๓.๒ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนเศรษฐิจและสังคม
การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิ ตของประชาชน อย่างไร
ก็ตาม ที่ผ่านมาการพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่อง
ในการดาเนิ น การ และปั ญ หาเชิงปริ มาณ คุ ณ ภาพ และการบริห ารจัด การการให้ บ ริก ารที่ ส อดคล้ องกั บ
มาตรฐานสากล ทาให้ มีข้อจากัดในการสนั บสนุนการพัฒ นาประเทศให้ มีประสิทธิภ าพ ดังนั้น การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง
ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒ นา
พื้น ที่ตามแนวระเบี ยงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและการกากับดูแลให้ ส อดคล้อง
กับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพการดาเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และ
การคุ้ม ครองผู้ บ ริ โภค การพั ฒ นาอุต สาหกรรมต่อเนื่อ งเพื่ อ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ กับ ประเทศ และ
การพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในต่างประเทศ

๑.

วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก
ก ากั บ ดู แ ล การประกอบกิ จ การขนส่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและโปร่ ง ใสให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
๑.๒ เพื่อสร้ างความมั่น คงทางพลั งงาน เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้พ ลั งงาน และส่ งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
๑.๓ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพและขยายการให้ บ ริก ารด้ านโครงสร้ างพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล อย่ างทั่ ว ถึ ง
ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ
๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้าประปาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้าประปาในภาพรวมของประเทศ
๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการนาเข้าจาก
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

๒.

เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ ๑ การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานและระบบโลจิ สติ กส์ ในภาพรวม มี เป้ าหมายเพื่ อ
ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ

๑๔๕
ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก ๘.๒๒
เป็น ๗.๗๐ พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔ เป็นร้อยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุน ค่าขนส่ งสิ นค้าต่ากว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี
๒๕๖๔
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานด้านระบบขนส่ง เพื่อเพิ่ม ปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางรางและทางน้ า และเพิ่ ม ปริ ม าณการเดิ น ทางด้ ว ยระบบขนส่ งสาธารณะในเขตเมื อ ง รวมทั้ ง ขยาย
ขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค
ให้เพียงพอกับความต้องการ
ตัวชี้วัด ๒.๑ สั ด ส่ ว นปริ ม าณ การขนส่ ง สิ น ค้ า ทางรางต่ อ ปริ ม าณ การขนส่ ง สิ น ค้ า ทั้ ง หมด
ภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑.๔ เป็นร้อยละ ๔ และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้าต่อปริมาณ
การขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่ วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๒.๓ ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณผู้ โ ดยสารโดยรวมของท่ า อากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภ าค เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒๐ และ ๕๕ ล้านคนต่อปี ตามล าดับ ในปี
๒๕๖๔
เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
โลจิสติกส์ และการอานวยความสะดวกทางการค้า มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระบบ National Single Window
(NSW) สามารถเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กระบวนการน าเข้ า ส่ ง ออกและโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒ นาให้ มีผลิตภาพสูงขึ้น
รวมทั้ ง การขนส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นเข้ า -ออก ณ ด่ า นการค้ า ชายแดนส าคั ญ ที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ โครงข่ า ยทางหลั ก
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๑ อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพการอานวย
ความสะดวกทางการค้าดีขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๒ จ านวนธุรกรรมการให้ บริการการนาเข้าและส่ งออกด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ เป็ น
ร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๓.๓ ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า -ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ สาคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ต่อปี
เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
ตัวชี้วัด ๔.๑ สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั งงานทดแทนต่ อ ปริม าณการใช้ พ ลั งงานขั้ น สุ ด ท้ า ยเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ร้อยละ ๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๔.๒ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ ๖๕ เป็นร้อยละ ๔๗ ใน
ปี ๒๕๖๔

๑๔๖
เป้าหมายที่ ๕ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ขยายโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ ว สู ง ให้
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์
ตัวชี้วัด ๕.๑ อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness
Index: NRI) ดีขึ้น
ตัวชี้วัด ๕.๒ จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๐ เป็นมากกว่า
ร้อยละ ๘๕ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๕.๓ จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๕.๔ จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
๔๗ เป็นมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๔
เป้าหมายที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้้าประปา) เพื่อขยายกาลังการผลิตน้าประปาและ
กระจายโครงข่ายการให้บริการน้าประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และบริหารจัดการลดน้าสูญเสี ยใน
ระบบส่งน้าและระบบจาหน่ายน้า
ตัวชี้วัด ๖.๑ จ านวนครั ว เรื อ นในเขตนครหลวงได้ รั บ บริก ารน้ าประปาร้อ ยละ ๑๐๐ ภายในปี
๒๕๖๑ และจานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๐
ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๖.๒ จานวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้าสะอาดร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๖.๓ อัตราน้าสูญเสียในระบบส่งและจาหน่ายน้าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และ
ในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๖๔

๓.

แนวทางการพัฒนา
๓.๑

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
๓.๑.๑ พัฒนาระบบขนส่งทางราง โดย
๑) พัฒ นาและปรับ ปรุงโครงข่ายรถไฟขนาดทาง ๑ เมตร ให้ เป็นโครงข่ายหลั ก
ในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ ด้วยการเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบ
โทรคมนาคมและอาณัติสัญญาณ รถจักรและล้อเลื่อน และเริ่มก่อสร้างทางคู่ในแนวเส้นทางรถไฟที่อยู่ภายใน
รัศมี ๕๐๐ กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร อาทิ ช่วงปากน้าโพ - เด่นชัย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี ช่วงชุมพร สุราษฎร์ธานี รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสิ นค้าในระบบรถไฟ (Feeder Line)
จากพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดต่างๆ เข้ากับโครงข่ายรถไฟหลักของประเทศ ตลอดจนพัฒนา
ความร่วมมือในการให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ
๒) ศึกษาแผนที่นาทาง (Road map) ของการปรับเปลี่ยนไปใช้รถจักรที่ขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
การให้ บ ริ การและบริ หารจั ดการรถไฟ รวมทั้ งเพิ่ มขีดความสามารถในการให้ บริการระบบรถไฟขนาดทาง
๑ เมตร ให้สามารถรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

๑๔๗
๓) พั ฒ นาโครงข่ า ยรถไฟความเร็ ว สู ง ขนาดทางมาตรฐาน เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ น
โครงข่ายหลักในการขนส่งผู้โดยสาร ในขณะที่โครงข่ายทางรถไฟขนาด ๑ เมตรจะทาหน้าที่ในการรวบรวม
ปริมาณผู้โดยสารเข้าสู่โครงข่ายรถไฟขนาดทางมาตรฐาน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ควรเริ่มพัฒนา
โครงข่ายรถไฟขนาดทางมาตรฐานอย่างน้อย ๑ เส้นทาง และเตรียมแผนการพัฒนาพื้นที่เมืองตามแนวเส้นทาง
โครงการ เพื่อให้เกิดกระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองหลักในภูมิภาค ช่วยยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ระบบรถไฟชั้นสูงให้แก่คนไทย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศในระยะต่อไป
๔) จัดทามาตรฐานระบบรถไฟทั้งขนาดทาง ๑ เมตร (Meter Gauge) และขนาด
ทางมาตรฐาน (Standard Gauge) และมาตรฐานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อยกระดับ
การพั ฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานระบบรางของประเทศ และลดข้อจากัดในการกาหนดคุณ สมบั ติทางเทคนิ ค
ในขั้นตอนการประกวดราคา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการซ่อมบารุงระบบรถไฟและรถไฟฟ้า
๕) พัฒ นาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าและเดินทาง หรือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้า สถานีขนส่งสินค้า รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์การยกขนตู้สินค้าทางรถไฟ ในแนวเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศไปยังประตูการค้า
หลักของประเทศโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือระหว่างประเทศและด่านการค้าที่สาคัญ
๓.๑.๒ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โดย
๑) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจ
และสังคมของเมืองที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บ ทระบบขนส่ งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่เมืองหลักในเขตภูมิภาคที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
เมือง อาทิ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit :
BRT) และรถราง โดยเน้นการพัฒนาในเมืองหลักที่สาคัญเป็นลาดับแรกก่อน อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา
หาดใหญ่ และภูเก็ต
๒) เร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสาร
สาธารณะ เพื่อทาหน้าที่ป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นโครงข่ายหลักของเมือง และสนับสนุน
ให้ ป ระชาชนหั น มาเดิน ทางด้ วยระบบขนส่ งสาธารณะเพิ่ มขึ้น ตลอดจนส่ งเสริม และสนับ สนุน ให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในภูมิภาค
๓) พั ฒ นาสิ่ งอ านวยความสะดวกภายในสถานี ให้ เชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่
เพื่ อให้ เกิดการใช้ป ระโยชน์ จากโครงข่ายระบบขนส่ งสาธารณะในเขตเมืองอย่างเต็มประสิ ทธิภ าพ โดยให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง การสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ และการพัฒนา
พื้น ที่ร อบสถานี ระบบขนส่ งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ตามระดับ การพั ฒ นาและ
ความสามารถในการบริหารจัดการของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๑๔๘
๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการเดินทาง
ที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาทางข้าม
ทางเท้า และทางจักรยานในพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ
การสร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้สัญจรทางเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในเขตเมือง เพื่อเพิ่ม
สัดส่วนของการเดินทางที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ในภาพรวม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานในระยะต่อไปต้องคานึงถึงการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บ ริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ มผู้พิการและผู้สู งอายุ โดยออกแบบพัฒ นาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณะของภาครัฐให้สามารถอานวยความสะดวกและรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้อย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
๓.๑.๓ พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดย
๑) บารุงรักษาและยกระดับคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของโครงข่ ายถนนที่มี
อยู่ในปั จจุบั น และขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมของแต่ล ะพื้นที่
รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริเวณด่านการค้าและประตูการค้าที่สาคัญ
เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ
ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านพุน้าร้อน รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังฐานการผลิต และ
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ
๒) น าเทคโนโลยี ร ะบบการขนสงและจราจรอั จ ฉริ ย ะ (Intelligent Transport
Systems) มาใช้ในการควบคุมและสั่งการจราจร โดยให้มีการบูรณาการข้อมูลการเดินทางทุกรูปแบบในพื้นที่
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจควบคุม และสั่ งการจราจรที่ ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ และสามารถให้ ข้อมูล แก่ผู้สั ญจรเพื่ อประกอบการตัดสิ นใจวางแผนการเดินทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพในการบริ ห ารจั ด การจราจร เพิ่ ม ความปลอดภั ยในการใช้รถใช้ถนน และช่ ว ยให้ ห น่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแนวทางการพัฒนาระบบขนส่ง รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๔ พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดย
๑) เร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองตามแผนแม่บท
ให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในช่ว งระยะเวลาของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ ศึก ษาทางเลื อกและความเหมาะสมของ
การขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานเพื่อเตรียมความพร้อมภายหลั งจากที่ปริมาณความต้องการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าเต็มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
จัดทาแผนการใช้ประโยชน์และแผนการบารุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาคเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
ของภาครัฐ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพแห่งอื่น อาทิ ท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
๒) ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การท่ า อากาศยานเพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพความ
ปลอดภัย ความเชี่ยวชาญของบุ คลากร ความพร้อมของอุปกรณ์ การอานวยความสะดวกต่อผู้โดยสารและ
สินค้า และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับข้ อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
อาทิ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) องค์กร
ความร่วมมือด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) สานักงานบริหาร
การบิ นแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) และส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น
(Japan Civil Aviation Bureau: JCAB)

๑๔๙
๓) พั ฒ นาโครงสร้างและการจั ด การห้ ว งอากาศ (Airspace Organization and
Management) ให้มีความสามารถเพียงพอในการรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความล่าช้า และทาให้เกิดความคล่องตัวของเที่ยวบิน รวมทั้งให้
อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ทั้งนี้ การพัฒ นาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และแผนการพัฒ นา
ทางการบินของประชาคมโลก ภายใต้การกากับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization: ICAO) โดยบูรณาการการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงคมนาคม
กระทรวงกลาโหม รวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๕ พัฒนาระบบขนส่งทางน้า โดย
๑) ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยกรมเจ้าท่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาด
การพัฒ นาด้านอุปสงค์ของท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือแม่น้าที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการใช้ประโยชน์
โครงสร้ างพื้น ฐานที่ ได้ล งทุ น ไปให้ ส ามารถสนั บสนุน การเดิน ทางและขนส่ ง เชื่อมโยงทางน้าภายในประเทศ
รวมทั้งสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่ งทางน้าระหว่างท่ าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒) กากับดูแลการให้บริการของภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง
ให้ เป็ นไปตามสัญ ญาสัมปทาน และยกระดั บมาตรฐานการให้บริการให้ ทัดเทียมกับท่าเรือชั้นนาในภูมิภาค
รวมทั้ งเตรี ย มการพั ฒ นาขยายขี ด ความสามารถการให้ บ ริ ก ารท่ า เรื อ น้ าลึ ก แหลมฉบั ง บนพื้ น ฐานของ
กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
๓.๒

การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง

๓.๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย
๑) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมและ
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของ
บุคลากรในระบบขนส่งให้มีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
การบิ น จะต้ อ งวางแผนพั ฒ นาก าลั งคนร่ ว มกั น ระหว่างหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องและสถาบั น การศึ กษาที่ ได้
มาตรฐานสากลด้านการบิน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการ
สอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้สอดคล้องตามข้อกาหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
องค์กรความร่วมมือด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรป สานักงานบริห ารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และ
สานักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น
๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทางราง โดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งรถไฟฟ้า และรถจักรให้ เอื้อต่อการสนับสนุนให้ เกิดการพัฒ นา
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมทั้งกาหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งสถาบันศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งในระดับผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดย่อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ภายในประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดการนาเข้าจากต่างประเทศ และสร้ างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ

๑๕๐
๓) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒ นาอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
โดยสนั บสนุ นให้มีการจัดตั้งนิ คมศูน ย์ซ่อมบารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การปรับปรุงกฎหมายและการกาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามา
ตั้ ง ฐานการผลิ ต ภายในประเทศไทย การพั ฒ นาบุ ค ลากรและนวั ต กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเป็ น
นิคมอุตสาหกรรมการบินและการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว
๓.๒.๒ พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง โดย
๑) เร่ งจั ด ตั้งกรมการขนส่ งทางรางเพื่ อ ท าหน้าที่ ก ากั บ ดูแ ล (Regulatory Unit)
ผู้ให้บริการในสาขาการขนส่งทางราง กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางราง กาหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการและระดับคุณภาพการให้บริการ กาหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่ม
บทบาทของภาคเอกชนในกิจการระบบรางของประเทศ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้าง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
๒) เร่งพัฒ นาขีดความสามารถขององค์กรกากับดูแลการขนส่ งทางอากาศ และ
การขนส่ งทางน้ า โดยการพั ฒ นาขีดความสามารถของบุ คลากร อุปกรณ์ ปรับปรุงและพัฒ นากฎระเบี ยบ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขนส่ ง ทางอากาศและทางน้ าให้ ส อดคล้ อ งกั บ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารและเทคโนโลยี
ที่ เปลี่ ย นแปลงไป การก ากั บ ดู แ ลอั ต ราค่ า บริ ก าร คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค และ
ความปลอดภัย รวมทั้งพั ฒ นาความสามารถในการกู้ภัยและการสื บ สวนกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน และกาหนด
มาตรการและแนวทางป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเตรียมการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพื่อรักษาคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากลตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
๓) พิจารณากาหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ในระบบ
ขนส่งสาธารณะ เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น รวมถึงการพิจารณากลไกการ
สนั บ สนุ น ทางการเงิน เพื่ อ ชดเชยผลการด าเนิ น งานขาดทุ น ของผู้ ให้ บ ริ ก าร (Operator) ในระบบขนส่ ง
สาธารณะที่เป็นธรรมระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ โดยอาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนระบบขนส่ งสาธารณะแทน
การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation: PSO) เพื่อให้สามารถนาค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ให้บริการในเส้นทางหรือโครงการที่มีกาไรไปชดเชยการให้บริการในเส้นทางหรือโครงการที่มีผลขาดทุน ซึ่งจะ
นาไปสู่การปฏิรูปการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองได้อย่างยั่งยืน
๔) ปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งให้ทันสมัย
และลดความซ้ าซ้ อ น รวมทั้ งบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ระบบขนส่ งทางรางเป็ น โครงข่ า ยหลั ก
ในการเดิ น ทางและขนส่ งของประเทศ โดยพิ จ ารณาก าหนดมาตรการการลดปริม าณการใช้ ยานพาหนะ
ส่วนบุคคลในเขตเมือง (Demand Management) เพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะเพิ่ ม ขึ้น และการเก็บ ค่าธรรมเนี ยมการใช้ถนน เพื่ อลดภาระค่าใช้ จ่ายการบารุงรัก ษาโครงข่าย
ถนนของภาครัฐ
๓.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๓.๓.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้
มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย
๑) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม
ให้ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล สร้างความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็นอุตสาหกรรมระดับ

๑๕๑
มาตรฐานสากล ธุรกิจ สมัย ใหม่ และเป็ น มิ ตรต่อ สิ่ งแวดล้ อม ส่ งเสริม การพั ฒ นาเชิงพื้ น ที่ ด้านการจัด การ
โลจิ ส ติ ก ส์ ด้ ว ยการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการเชื่ อ มโยงแหล่ งวั ต ถุ ดิ บ แหล่ งผลิ ต และตลาด เพื่ อ สนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมที่เกี่ย วข้องทั้ งด้านการผลิ ตและการท่อ งเที่ยว รวมทั้งส่ งเสริมการเตรียมแผนบริห ารจัดการ
โลจิสติกส์เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร โดยสนับสนุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริ หารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร สร้างโซ่คุณค่าให้แก่เกษตรกร
สถาบั น เกษตรกร และผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ตั้ งแต่ ระดั บ ฟาร์ม จนส่ งมอบสิ น ค้ าเกษตรถึ งผู้ บ ริโ ภค (Logistic
Management from Farm to Fork) ปรั บ ปรุงโครงสร้างพื้ น ฐานด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารเกษตรให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ในชุมชนหรือระหว่างผู้ ที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่การผลิ ต อาทิ การสร้างศูนย์รวบรวมคัดแยก
ตกแต่งคุณภาพ แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และกระจายผลผลิตของชุมชน
๓) พัฒ นาศักยภาพผู้ ให้ บ ริการโลจิส ติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs)
ให้สามารถแข่งขันได้ โดยยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ให้เทียบเคียงผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้า การประกันภัย และพัฒ นาให้ บริการโลจิสติกส์
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการขนส่ง ระบบการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่า และระบบ
ตรวจสอบติดตามสินค้า ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรหรือความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจ ให้บริการโลจิสติกส์ และสนับสนุนมาตรการ
ทางภาษี มาตรการทางการเงิน ให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยในการลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจในอนุภูมิภาค
รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษานักลงทุนไทยในต่างประเทศเพื่อให้บริการข้อมูลและคาแนะนา
แก่ภาคเอกชนไทยในการลงทุนและการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
๔) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารลงทุ น อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์
และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์ โดยใช้มาตรการทางการเงิ นหรือมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการและติดตามการ
ขนส่งสินค้า อุปกรณ์ยกขน และอุปกรณ์ซ่อมบารุงที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์
๓.๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการค้าโลก โดยการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ NSW ทาหน้าที่พัฒนา บริหาร
จัดการ และดูแลระบบส่วนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาครัฐและเอกชน
(G2B) โดยเร็ว สนั บ สนุ น การปรั บ ลดขั้น ตอนกระบวนการนาเข้าส่ งออก ขั้นตอนกระบวนการท างานของ
หน่ วยงานภาครั ฐที่ เกี่ย วกับ การน าเข้าส่ งออก การออกใบอนุ ญ าตและใบรับ รอง โดยเฉพาะสิ น ค้าน าร่อ ง
๕ ชนิ ด ได้แก่ น้ าตาล ข้าว ยางพารา สิ น ค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย และเร่งรัดการพัฒ นาระบบ NSW
ให้ สมบู รณ์ สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการนาเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ครอบคลุมทั้งหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (G2B) รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบและกลไกขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องในการอานวยความสะดวกทางการค้าและ
สนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะที่ประตูการค้าสาคัญ อาทิ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และด่านชายแดน
และผลักดันการออกกฎหมายบังคับใช้ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
๓.๓.๓ พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของภาคธุร กิ จ โดยเน้ น การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานโดยหน่ ว ยงานภาครัฐ ร่ว มด าเนิ น การกั บ
ภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชี วะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรม
วิช าชี พ เฉพาะหรื อ เทคนิ ค เฉพาะด้ าน และส่ งเสริม ความร่ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนในการฝึ ก อบรมในระดั บ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้กาลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ

๑๕๒
๓.๓.๔ บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดย
เน้ น การติดตามประเมิน ผลการดาเนิ น งานของหน่ว ยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาระบบโลจิส ติกส์
ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคีในภูมิภาค
และนานาชาติที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ อาทิ ความตกลงด้ านการอานวยความสะดวกทางการค้า
ขององค์ ก ารการค้ า โลก (WTO Trade Facilitation Agreement) และข้ อ ตกลงหุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ
ภาคพื้ น แปซิ ฟิ ค (Trans-Pacific Partnership: TPP) เพื่ อเป็ น ข้อ มู ล ส าคั ญ ในการเตรีย มการปรับ ปรุงและ
วางแผนการพั ฒ นา รวมทั้ ง การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล และระบบตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ ฐานข้ อ มู ล
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือพาณิชย์
๓.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน
๓.๔.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย
๑) พั ฒ นามาตรการสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น และสร้ า งแรงจู ง ใจในการส่ ง เสริ ม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน อาทิ มาตรการหรือ
โครงการเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบรางที่มี
อยู่ในปัจจุบันให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
๒) ปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เป็นธรรม และพัฒนา
กลไกด้านภาษี เพื่ อน ามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้ ป ระชาชนปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการใช้พ ลั งงานอย่าง
ประหยัด
๓) บั งคับ ใช้ กฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับ การอนุ รัก ษ์ พ ลั งงาน และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (Building
Energy Code: BEC) สาหรับอาคารใหม่ และเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานสาหรับผู้ผลิตและจาหน่าย
พลั ง งาน (Energy Efficiency Resources Standard: EERS) รวมทั้ ง ก าหนดนโยบ ายและมาตรการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้ าที่ชัดเจนในการสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้ า เพื่อเตรียม
ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวางในอนาคต
๔) ส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สาหรับเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต การดาเนินธุรกิจ
และการดารงชีวิต เพื่อพัฒนาไปสู่การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ครอบคลุมทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
และภาคครัวเรือน และส่งเสริมให้เกิดการนาไปใช้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งกาหนดมาตรการควบคุมการใช้งาน
เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจาหน่าย และ
ผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถนาผลการดาเนินการไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์
๓.๔.๒ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน โดย
๑) จัดหากาลังผลิตไฟฟ้าให้มีการกระจายประเภทเชื้อเพลิง (Fuel Diversification)
ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยตามศักยภาพเชิงพื้นที่ พัฒนาระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้มีขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามศักยภาพและสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่ รวมถึง
สอดคล้องกับปริมาณไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วในระบบ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
รายพื้นที่ เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงโดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

๑๕๓
๒) ส ารวจและพั ฒ นาแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย มใหม่ และผลั ก ดั น การใช้ ป ระโยชน์
ก๊ า ซธรรมชาติ ในอ่ า วไทยให้ คุ้ ม ค่ าเต็ ม ศั ก ยภาพ รวมทั้ งพั ฒ นาโครงข่ า ยท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ท่ าเรื อ รั บ
ก๊าซธรรมชาติ เหลว (LNG Terminal) อย่ างเหมาะสมและรองรับ นโยบายส่ งเสริม การแข่ งขั น ตลอดจน
ส่งเสริม ให้ เกิดการให้ บริการขนส่ งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่ สาม (Third Party Access: TPA) ในราคา
ที่เป็นธรรม และเพิ่มการลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐานน้ามันเชื้อเพลิงโดยการพัฒนาระบบการขนสงน้ามัน
ทางทอ
๓.๔.๓ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด โดย
๑) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพื่อนามาใช้
ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางในอนาคต โดยคานึงถึงการสร้างมาตรฐานและกากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงาน ตลอดจน
การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
๒) ประเมิน มาตรการและกลไกการส่ งเสริมการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลั งงานทดแทน
ในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) เพื่อพัฒ นาและปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมอื่นๆ โดยคานึงถึงการกาหนด
ต้นทุนที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างกลไกในการวางแผนร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อสนั บ สนุ น ให้ เกิดการผลิ ตและใช้พลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อกตามเป้าหมาย
แผนพัฒ นาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตั้งแต่ขั้นการจัดหา การเตรียมวัตถุดิบ การขนส่ง ระบบ
การจัดการ จนถึงการผลิตพลังงานขั้นสุดท้าย
๓) ส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในภาคการขนส่ง โดยใช้
กลไกตลาดในการผลักดันให้เชื้อเพลิงชีวภาพมีราคาที่แข่งขันได้กับเชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
พลั งงานทดแทนทั้ งการผลิ ตไฟฟ้ าและความร้อนเพื่ อ ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และ
ครัวเรือน
๔) วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี พ ลั ง งานทดแทนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน และขยะ ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและ
มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์
๓.๔.๔ ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการก ากั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การพลั งงานให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายและระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาด
พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่
การเปิดเสรีในภาคพลังงาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานจาก
แหล่งต่าง ๆ และการกาหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุน และเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ
พลังงานและผู้บริโภค
๓.๔.๕ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการ
พัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดย
๑) พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานทางพลั งงานในประเทศ ทั้ งในด้ านคุ ณ ภาพ ความ
เชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงานกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ให้ สามารถรองรับการเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานในภูมิภาค
อาเซียน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของไทย

๑๕๔
๒) ผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคให้สามารถพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าและกาหนดคุณ ภาพน้ามันส าเร็จรูป ร่วมกัน เพื่อขยายโอกาสในการลงทุน รวมถึงให้ ความช่วยเหลื อ
แก่ประเทศเพื่อนบ้านในการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน โดยพิจารณาให้ ความช่วยเหลื อ
ด้านพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างประเทศ
๓) ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ า นพลั ง งานของไทยน าความรู้ แ ละ
ความเชี่ยวชาญไปลงทุน ขยายศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน
ภายในประเทศบู รณาการการท างานร่ว มกัน เพื่ อขยายช่องทางธุรกิจในประเทศเพื่ อนบ้านและสนับ สนุ น
การเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
๓.๕

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

๓.๕.๑ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ ทั่ ว ถึ ง และ
มีประสิทธิภาพ โดย
๑) พัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงทั้งระบบสายและไร้สายให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ และจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
๒) พั ฒ นาโครงข่ า ยวงจรสื่ อ สารระหว่ า งประเทศทั้ ง ภาคพื้ น ดิ น เคเบิ ล ใต้ น้ า
ดาวเทียม และพัฒ นาโครงข่ายเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน รวมทั้งบริห ารจัดการการใช้ประโยชน์
ตาแหน่งวงโคจรและคลื่นความถี่ทั้งในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ เพื่อสร้างมั่นคงและประสิทธิภาพให้แก่
ระบบการเชื่อมสัญญาณระหว่างประเทศ
๓) บริหารจัดการเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและสื่อสารมวลชน
ให้มีการบูรณาการใช้โครงข่ายและอุปกรณ์ร่วมกัน และจัดทาแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ไม่ ได้ใช้งานและ
ใกล้ สิ้น สุ ดสัญ ญาสัมปทานให้ ชัดเจน เพื่อให้ การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด และลด
ความซ้าซ้อนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน
๓.๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดย
๑) ส่งเสริม การพัฒ นาผู้ ประกอบการให้ ป รับเปลี่ ยนรูปแบบการทาธุรกิจให้ เป็ น
ระบบดิ จิ ทั ล โดยจั ด ท าแพลตฟอร์ ม (Platform) ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce)
ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของ
ผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Start up) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
๒) พั ฒ นาระบบมาตรฐานรหั ส ของสิ น ค้ า และบริ ก ารของประเทศไทยให้ เกิ ด
ความน่ าเชื่อถือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับการทาธุรกรรมพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิกส์
(e-Commerce) การบริ ห ารห่ ว งโซ่อุ ป ทานทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Supply Chain) และการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
๓.๕.๓ ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒ นาอุตสาหกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีอวกาศ
ของไทย โดย

๑๕๕
๑) สนั บ สนุ น การวิจัยและพั ฒ นาด้านโทรคมนาคม ให้ ส ามารถน าไปต่อ ยอดใน
เชิ งพาณิ ช ย์ โดยเฉพาะนวัต กรรมด้ านเทคโนโลยี ดิ จิทั ล เทคโนโลยี ก ารสื่ อสารไร้ส ายความเร็ว สู ง ระบบ
ซอฟต์แวร์ (Software) อุป กรณ์ รับ ส่ งสัญ ญาณ ระบบสื่ อสารความเร็ว สูง ระบบดาวเทียม และเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
๒) พัฒ นาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถรองรับ ต่อการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุต สาหกรรม
ในอนาคต
๓.๕.๔ สร้างความมั่น คงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ เพื่อดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
โดยเฉพาะความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
๓.๕.๕ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
อาทิ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การกาหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทางออนไลน์
ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กร
ภาคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัล เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในส่วนของภาคเอกชน
ที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ
๓.๖ การพัฒนาระบบน้้าประปา
๓.๖.๑ พัฒนาระบบน้าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย
๑) จัดให้มีแผนแม่บทการให้บริการน้าประปาระดับภาคในระยะยาวทั้งในด้านการ
พัฒนาแหล่งน้าดิบ ระบบผลิต ระบบท่อส่งน้า ระบบจาหน่ายน้า และประมาณการความต้องการใช้น้า เพื่อใช้
เป็นกรอบในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ และเป็นแนวทางการ
ดาเนินงานในการจัดหาน้าประปาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
๒) ขยายกาลังการผลิต โครงข่ายท่อส่งน้าและจาหน่ายน้า ให้สามารถรองรับกับ
ปริมาณความต้องการใช้น้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยให้ความสาคัญกับพื้นที่ในเขตภูมิภาคที่มีความพร้อม
ด้านแหล่งน้า แต่ประชาชนยังไม่ได้รับบริการน้าประปาสาหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ พื้นที่ท่องเที่ยว
และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๓) จัดหาน้าสะอาดและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความจาเป็น
ขั้น พื้ น ฐานให้ ครอบคลุ มทุกหมู่บ้ าน โดยให้ ความส าคัญ กับหมู่บ้านในชนบทที่ยังไม่มีน้าสะอาดหรือระบบ
ประปาสาหรับใช้อุปโภคบริโภคและมีความพร้อมดาเนินการเป็นลาดับแรก
๓.๖.๒ การบริหารจัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม โดย
๑) จัดทาแผนบริห ารจัดการด้านการใช้น้าของกลุ่มผู้ใช้น้าประปาประเภทต่างๆ
และใช้มาตรการ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) และการจัดเก็บค่าน้าเสีย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสร้างจิตสานึกให้มีการใช้น้าอย่างประหยัดในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
๒) ส่งเสริมให้ ภ าคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐดาเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตน้า โดยเฉพาะการใช้น้าทะเลผลิตน้าประปาด้วยต้นทุนที่ต่าลง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบส่งน้า การสร้างนวัตกรรมใหม่หรืออุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้าในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในกิจการประปาทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

๑๕๖
๓.๖.๓ ลดอั ตราน้ าสู ญเสี ยในเชิงรุกควบคู่ กับการบ ารุงรักษาเชิงป้ องกันของระบบประปา
ทั่วประเทศ โดย
๑) จัดท าแผนลดอัตราน้าสู ญ เสี ย ในพื้น ที่เขตภูมิภ าคที่ ระบบประปามี อัตราน้ า
สูญเสียสูง โดยกาหนดพื้นที่ดาเนินการ เป้าหมายการลดน้าสูญเสีย ดัชนีชี้วัด ขอบเขตของแผนงาน แผนการ
ลงทุนรายปีให้มีความชัดเจนและตรวจสอบได้ รวมทั้งศึกษาระดับอัตราน้าสูญเสียที่เหมาะสมกับประเทศไทย
โดยศึกษาวิธีการลดน้าสูญเสียในเชิงกายภาพควบคู่กับต้นทุนการผลิตน้าประปา เพื่อให้การบริหารจัดการน้า
สูญเสียอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
๒) สนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนเข้ามาร่ว มดาเนิ น การลดน้ าสู ญ เสี ย กับ ภาครัฐ และ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระหว่างบุ คลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในเขตภูมิภาคเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งในระดับวิชาการและระดับปฏิบัติการในการลดน้าสูญเสีย
๓) พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การจั ด การลดน้ าสู ญ เสี ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากลสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแรงดันน้าคู่ขนานไปกับการลดน้าสูญเสียให้อยู่ใน
ระดับตามเป้าหมายที่กาหนด
๓.๖.๔ ปรับปรุ งโครงสร้ างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่ วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแลการประกอบกิจการประปาที่เป็น
เอกภาพ และหน่ ว ยงานให้ บ ริก าร ควบคู่กับ การออกกฎหมายการจัดตั้ งองค์ กรกากั บดู แลกิจการประปา
ในภาพรวมของประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ เพื่อนาไปสู่การให้การบริการน้าประปาที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านการกระจายบริการไปยังประชาชนทุกระดับ คุณภาพน้าที่เชื่อถือได้ และการกาหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าน้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

๔.

แผนรองรับ
๔.๑ แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานด้านคมนาคมขนส่ งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๕ ของกระทรวงคมนาคม
๔.๒ แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๔.๓ แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Power Development
Plan 2015: PDP 2015)
๔.๔ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan 2015: EEP 2015)
๔.๕ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Alternative Energy Development Plan
2015: AEDP 2015)
๔.๖ แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Oil Plan 2015) และแผนบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Gas Plan 2015)
๔.๗ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔.๘ แผนแม่ บ ทปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบประปาการประปานครหลวง
(ปี ๒๕๖๑-๒๕๙๐)
๔.๙ แผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๓) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๑๕๗

๕.

แผนงานและโครงการส้าคัญ
๕.๑

แผนงานและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
๕.๑.๑ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง มีการลงทุนที่สาคัญ ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ขนาดทาง ๑ เมตร จานวน ๑๔ เส้นทาง ระยะทาง
๒,๕๐๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้แก่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย
ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ช่วงประจวบคีรีขันธ์- ชุมพร ช่วงลพบุรี –
ปากน้ าโพ ช่ ว งนครปฐม - หั ว หิ น ช่ ว งหั ว หิ น - ประจวบคี รี ขั น ธ์ และโครงการที่ อ ยู่ ระหว่ างการศึ ก ษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ได้แก่ ช่วงปากน้าโพ – เด่นชัย ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี
ช่วงขอนแก่น - หนองคาย ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา ช่วงหาดใหญ่ –
ปาดั งเบซาร์ (ขับ เคลื่ อนด้ วยพลั งงานไฟฟ้ า) และช่ วงเด่ นชั ย – เชี ยงใหม่ หน่ วยงานด าเนิ นงานหลั ก ได้ แก่
การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๒) โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร อย่างน้อย
๑ เส้นทาง หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ
๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๔)
๓) โครงการพั ฒ นาเส้ น ทางรถไฟสายใหม่ในแนวระเบีย งเศรษฐกิจ ที่ ส าคั ญ ของ
ประเทศ ช่วงกาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ และกาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง ช่วงเด่นชัย –
เชียงราย – เชียงของ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๑.๒ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
๑) โครงการก่ อ สร้ างรถไฟฟ้ า ๑๐ เส้ น ทางในกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
ระยะทาง ๓๘๔ กิโลเมตร ประกอบด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้แก่ สายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง –
บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
และช่วงแบริ่ง –สมุทรปราการ สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี – สุวินทวงศ์ สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว
– ส าโรง สายสี ชมพู ช่วงแคราย – มีนบุ รี และสายสี แดงช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสั น – หั วหมาก และ
ช่วงบางซื่อ – หัวลาโพง และโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอี ยด ได้แก่
สายสีน้าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย ๔ สายสีแดง ช่วงรังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต สายสีม่วง ช่วงเตาปูน –
ราษฎร์บูรณะ สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรม สายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ – บางปู และสายสีเขียว
ช่วงคูคต – ลาลูกกา หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔)
๒) โครงการพัฒ นาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภ าค อาทิ ขอนแก่น
เชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ ภูเก็ต หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ระยะเวลาดาเนินการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๕.๑.๓ การพัฒนาโครงข่ายทางถนน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
เพื่อเชื่อมการเดินทางในพื้นที่ด่านการค้าชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และประตูการค้าหลักที่สาคั ญ
ของประเทศ อาทิ ช่วงสงขลา – ชายแดนไทย (มาเลเซีย) ช่วงกาญจนบุรี – ด่านบ้านพุน้าร้อน และ โครงการ

๑๕๘
ก่อสร้างขยายถนนจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าใน
พื้นที่ อาทิ ทล.๓๓ แยกปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี ทล.๔๐๘ สงขลา – สามแยกทุ่งหวัง หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก ได้แก่ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ระยะเวลาดาเนินการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๕.๑.๔ การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ ได้แก่
๑) แผนพั ฒ นาท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก ได้ แ ก่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) และ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒) แผนพัฒ นาท่าอากาศยานดอนเมือง หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓) แผนพั ฒ นาท่ า อากาศยานแม่ ส อด หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก ได้ แ ก่
กรมท่าอากาศยาน ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๔) แผนพัฒนาท่าอากาศยานเบตง หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ กรมท่าอากาศ
ยาน ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
๕) แผนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ กองทัพเรือ
และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๑.๕ การพัฒนาระบบขนส่งทางน้า ได้แก่
๑) โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
๒) โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ก ารขนส่ ง ตู้ สิ น ค้ า ทางรถไฟ (Single Rail Transfer
Operator : SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๑ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)
๓) โครงการพัฒ นาท่าเรือ แหลมฉบัง ขั้นที่ ๓ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๔) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสาราญขนาดใหญ่ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่
กรมเจ้าท่า ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๕.๒ แผนงานและโครงการพั ฒ นาสิ่ งอ้ า นวยความสะดวกเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นรู ป แบบ
การขนส่งสินค้า ได้แก่ การก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า สถานีขนส่งสินค้า ลานกองเก็บ
ตู้สินค้า ในบริเวณพื้นที่ประตูการค้าหลักของประเทศ และตามแนวเส้นทางที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งสินค้าทางถนนสู่ระบบรางและทางน้า และการพัฒนาจุดพักรถตามเส้นทางขนส่งหลัก เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน หน่ วยงานดาเนินงานหลั ก ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง ระยะเวลา
ดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๓ แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
๕.๓.๑ แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร หน่ วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๓.๒ แผนพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๕๙
๕.๓.๓ แผนพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้ า
หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงการคลัง ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๓.๔ แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคธุรกิจ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๓.๕ แผนพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล และตั ว ชี้ วั ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
โซ่อุป ทาน และระบบติดตามการเปลี่ ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศ หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะเวลาดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๔ แผนงานและโครงการพัฒนาด้านพลังงาน
๕.๔.๑ โครงการโรงไฟฟ้ าเพื่ อทดแทนโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔ – ๗ ของการไฟฟ้ า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
๕.๔.๒ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๕)
๕.๔.๓ แผนงานและมาตรการการจัดการพลังงานโรงงานและอาคารควบคุม หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๔.๔ แผนงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๔.๕ โครงการนาร่องด้านระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร Demand Response
ระบบ Micro Grid และระบบกัก เก็บ พลั งงาน หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก ได้ แ ก่ กระทรวงพลั งงาน และ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๔.๖ โครงการเพื่อพัฒ นากาลังผลิ ตไฟฟ้ า หน่ว ยงานดาเนิน งานหลั ก ได้แก่ กระทรวง
พลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๔.๗ โครงการเพื่อพัฒ นาระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้ า หน่วยงานดาเนินงานหลั ก
ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย
ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๔.๘ โครงการส่ งเสริ ม การติ ด ตั้ งโซล่ า รูฟ อย่ างเสรี หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก ได้ แ ก่
กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๔.๙ โครงการน าเข้ าก๊ าซธรรมชาติ เหลว (Floating Storage & Regasification Unit:
FSRU) หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๕ แผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๕.๕.๑ โครงการขยายโครงข่ ายเคเบิ ล ใยแก้ ว APG (Asia Pacific Gateway) หน่ ว ยงาน
ดาเนินการหลัก ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดาเนินการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๖๒)
๕.๕.๒ โครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยงานดาเนินการหลัก ได้แก่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดาเนินการ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๘)

๑๖๐
๕.๕.๓ โครงการระบบเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศ หน่ ว ยงานด าเนิ น การหลั ก ได้ แ ก่ บริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนิ น การ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
๕.๕.๔ โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง ๑.๖ ล้านพอร์ต หน่วยงานดาเนินการหลัก ได้แก่
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
๕.๕.๕ แผนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๕.๖ แผนพั ฒ นาและส่ งเสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) หน่ ว ยงาน
ดาเนิ นงานหลั ก ได้ แก่ ส านั กงานเศรษฐกิจ ดิจิทั ล และส านักงานส่ งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๕.๗ แผนพัฒนากาลังคนและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔)
๕.๕.๘ แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๖ แผนงานและโครงการพัฒนาสาธารณูปการด้านน้้าประปา
๕.๖.๑ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่
การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)
๕.๖.๒ โครงการปรับ ปรุงกิจการประปาแผนหลั ก ครั้งที่ ๑๐ หน่วยงานดาเนินงานหลั ก
ได้แก่ การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๕.๖.๓ โครงการเพื่ อการพั ฒ นาปี ๒๕๕๘ หน่ วยงานดาเนิ นงานหลั ก ได้แก่ การประปา
ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
๕.๖.๔ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๘
หน่ วยงานดาเนิ นงานหลัก ได้แก่ การประปาส่ วนภูมิภ าค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
๕.๖.๕ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภู มิภาคสาขาเพขรบุรี ปี ๒๕๕๘ หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๐)
๕.๖.๖ โครงการเพื่ อการพั ฒ นาปี ๒๕๕๙ หน่ วยงานดาเนิ นงานหลั ก ได้แก่ การประปา
ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
๕.๖.๗ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น -น้าพอง (ระยะที่ ๑)
ปี ๒๕๕๙ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
๕.๖.๘ โครงการปรับ ปรุงขยายการประปาส่ว นภูมิภ าคสาขาพัท ยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา
ปี ๒๕๕๙ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)

๑๖๑
๕.๖.๙ โครงการเพื่ อการพั ฒ นาปี ๒๕๖๐ หน่ วยงานดาเนิ นงานหลั ก ได้แก่ การประปา
ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
๕.๖.๑๐ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น - น้าพอง (ระยะที่
๒-๓) ปี ๒๕๖๐ หน่ วยงานดาเนิ นงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลา
ดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
๕.๖.๑๑ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)(ท่าบุญมี) (ระยะที่ ๑) ปี ๒๕๖๐ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
๕.๖.๑๒ โครงการปรับ ปรุงขยายการประปาส่ วนภูมิภ าคสาขาภูเก็ต ปี ๒๕๖๐ หน่วยงาน
ด าเนิ น งานหลั ก ได้ แ ก่ การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนิ น การ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
๕.๖.๑๓ โครงการเพื่ อการพั ฒ นาปี ๒๕๖๑ หน่ วยงานดาเนิ นงานหลั ก ได้แก่ การประปา
ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
๕.๖.๑๔ โครงการปรับ ปรุงขยายการประปาส่ ว นภูมิภ าคสาขาสมุทรสาคร (ระยะที่ ๑-๔)
ปี ๒๕๖๑ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
๕.๖.๑๕ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ปี ๒๕๖๑ หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๓)
๕.๖.๑๖ โครงการเพื่ อการพั ฒ นาปี ๒๕๖๒ หน่ วยงานดาเนิ นงานหลั ก ได้แก่ การประปา
ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
๕.๖.๑๗ โครงการปรับ ปรุงขยายการประปาส่ ว นภูมิภ าคสาขาสมุทรสาคร (ระยะที่ ๕-๗)
ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
๕.๖.๑๘ โครงการปรั บ ปรุ ง ขยายการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาอุ ด รธานี - หนองคาย
ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
๕.๖.๑๙ โครงการเพื่ อการพั ฒ นาปี ๒๕๖๓ หน่ วยงานดาเนิ นงานหลั ก ได้แก่ การประปา
ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
๕.๖.๒๐ โครงการปรั บ ปรุ ง ขยายการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาพนมสารคาม -บางคล้ า แปลงยาว-คลองนา-เทพราช ปี ๒๕๖๓ หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก ได้ แ ก่ การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
๕.๖.๒๑ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๓ หน่วยงาน
ด าเนิ น งานหลั ก ได้ แ ก่ การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค กระท รวงมหาดไทย ระยะเวลาด าเนิ น การ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)

๑๖๒
๕.๖.๒๒ โครงการปรั บ ปรุ ง ขยายการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาเกาะสมุ ย (ระยะที่ ๒)
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
๕.๖.๒๓ โครงการเพื่ อการพั ฒ นาปี ๒๕๖๔ หน่ วยงานดาเนิ นงานหลั ก ได้แก่ การประปา
ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)
๕.๖.๒๔ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา
ปี ๒๕๖๔ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ระบบการบริ ห ารจั ดการในภาครัฐ ที่ ขาดประสิ ท ธิภ าพเป็ น อุ ป สรรคต่ อการพั ฒ นาประเทศที่ ส าคั ญ
ประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้
การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฏหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
และการให้บ ริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอานวย
ความยุติธ รรมได้อย่างเสมอภาคและเป็น ธรรม รวมทั้ง การขาดธรรมาภิบ าลในสังคมไทยทาให้ก ารทุจ ริต
ประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป
การบริห ารจัดการภาครัฐให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้ เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญ ที่จะช่วยส่งเสริม
การพั ฒ นาประเทศในทุ กด้ านให้ ป ระสบผลส าเร็จบรรลุ เป้าหมายที่ วางไว้ในช่ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๒
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน
มีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี ๒๕๗๙

๑.

วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
๑.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
๑.๓ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
๑.๔ เพื่อพัฒ นาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้ ส ามารถอานวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน

๒.

เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ตัวชี้วัด ๑.๒ อัน ดับ ความยากง่ายในการดาเนิน ธุรกิจ จัดทาโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจาปีลดลง

๑๓๐

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒.๒ ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
เป้าหมายที่ ๔ ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
ตัวชี้วัด จานวนคดีที่รัฐดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิดซึง่ ต้องชดเชยความเสียหายลดลง

๓.

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณ ภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่ งใส ทั น สมั ย คล่ อ งตั ว มี ข นาดที่ เ หมาะสม เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า สามารถให้ บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมี
ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ โดย
๓.๑.๑ กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน โดยให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดาเนินภารกิจเกี่ยวกับการกาหนด
นโยบาย วางแผนระดับ ประเทศ กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญ าต การส่ งเสริมสนับสนุน
การวิจัยและพัฒ นา การบริการวิชาการ การกากับการดาเนินงาน และภารกิจที่มีพื้นที่ครอบคลุมหลายเขต
การปกครอง โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและให้บริการสาธารณะเท่าที่จาเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น
ดาเนินภารกิจให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ ตามขีดความสามารถและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม
และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ในระดับ
ชุมชน รวมทั้งจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะให้มากที่สุด
๓.๑.๒ ปรับ ปรุงกลไกการปฏิบั ติงานของภาครัฐให้ มีลั กษณะบู รณาการ สามารถส่ งเสริม
กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว โดยการใช้กลไกภาครัฐที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ บริโภค การสนั บ สนุ นเงินทุนหรืองบประมาณแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งการกาหนดกฎ
ระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคหรือเอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนกลไกการร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน
ประชาชน และประชาสังคม ในแบบประชารัฐให้เป็นจุดเชื่อมต่อในการพัฒนาประเทศอย่างสมบูรณ์
๓.๑.๓ กาหนดหลั กการและแนวทางในการยุบเลิ กภารกิจหรือปรับ ลดหน่ว ยงานบริห าร
ราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคให้เหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ไม่อาจมอบให้ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคดาเนินการแทนหรือไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ธุรกิจเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปดาเนินการแทนได้ พร้อมกับเกลี่ยหรือ

๑๓๑

โอนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนไป โดยแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิน ให้ ครอบคลุ มทุ กประเภทของระบบการบริห ารราชการแผ่ นดิน ตลอดจนกาหนดแนวทาง
ที่เหมาะสมในการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่นให้คล่องตัวมากขึ้น
๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดย
๑) กาหนดให้ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีความสาคัญสูงกับ การพัฒนาประเทศ
ในวงกว้างหรือมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ให้สามารถสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารราชการได้
๒) สรรหาคนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและสมรรถนะสู งเข้ ามาสู่ ร ะบบ
ราชการ โดยให้คานึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
๓) น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาทดแทนก าลั ง คนภาครั ฐ ควบคู่ กั บ การศึ ก ษา
แนวทางการจ้างงานผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ
๔) วางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งในส่วนราชการ หน่วยงานในกากับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญ
สมรรถนะ ความสลับซับซ้อนของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด
๕) กาหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ การพิจารณา
บาเหน็จความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษ์ความเป็นธรรม ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความ
เป็นกลางทางการเมือง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ
๖) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา
นักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริ หารราชการอย่างแท้จริง รวมทั้ง ให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ
๗) วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐทั้งในส่วนข้าราชการประจา
และบุคลากรจากภายนอกที่ผ่านการสรรหาเข้ามาดารงตาแหน่งระดับสูงได้อย่างจริงจังมากขึ้น โดยให้สามารถ
วัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
๓.๑.๕ จัดทายุทธศาสตร์การพัฒ นารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติได้ พร้อมทั้งทบทวนบทบาทให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความจาเป็นของรัฐวิสาหกิจ
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดย
๑) ยุ บ เลิ ก ควบรวม ถ่ ายโอน หรือ ปรับ รูป แบบรัฐ วิส าหกิ จ ในกรณี เป็ น กิ จ การ
ที่เอกชนสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีหน่วยงานของรัฐดาเนินการอยู่แล้ว
๒) ปรับ ปรุงโครงสร้างองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้ สามารถดาเนินการตามบทบาท
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่โปร่งใส
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๓) พั ฒ นากลไกการก ากั บ ดู แ ลรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ เ ข้ ม แข็ ง สอดคล้ อ งกั บ สภาพ
อุตสาหกรรมที่รัฐวิสาหกิจดาเนินกิจการอยู่ รวมทั้งแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานระหว่างการทาหน้าที่
เป็ น หน่ ว ยงานก าหนดนโยบาย การกากั บ และควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐาน (Regulator) และการท าหน้ าที่
ผู้ให้บริการของรัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพื่อให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิ ทธิภ าพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค ลดความ
เหลื่ อมล้ า มี กลไกและช่องทางให้ ป ระชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการ
ดาเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น โดย
๓.๒.๑ แก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ ส่ ง เสริ ม การจั ด สรร
งบประมาณแบบบูรณาการ และงบประมาณเชิงพื้นที่ ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
เป็ น หน่ วยรับ การจั ดสรรงบประมาณได้ ให้ ภ าคประชาชนเข้ามามีส่ วนร่ว มในการตัดสินใจในกระบวนการ
งบประมาณ ตั้งแต่การเสนอโครงการตามแผนพัฒ นาชุมชนที่ส ามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒ นาท้องถิ่นและ
แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงพื้นที่ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ งให้ ส อดคล้ อง อาทิ พระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บบริห ารราชการแผ่ น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.๒.๒ ปรั บ ปรุงกระบวนการจัด ทาแผนพั ฒ นาระดับ พื้ นที่ ให้ เชื่อมโยงตั้ งแต่ระดับ ชุมชน
ถึงระดับจังหวัด โดย
๑) ระดั บหมู่บ้ าน จัดทาแผนชุมชนที่ใช้ข้อมูล และการมีส่ว นร่วมของประชาชน
ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ
๒) ระดั บ ต าบล เปิ ด เวที ป ระชาคมระดั บ ต าบลโดยใช้ ค ณะกรรมการหมู่ บ้ า น
สภาองค์กรชุมชน เข้ามาเป็นกลไกในการให้คาปรึกษาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงตาบล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาตาบล
และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาท้องถิ่นระดับตาบล
๓) ระดั บ อ าเภอ เป็ น หน่ ว ยบู ร ณาการแผนพั ฒ นาต าบลให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทาง
ที่สอดคล้องกับหลักการจัดทาแผนและงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
๔) ระดับจังหวัด จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้อ งการของประชาชนอย่ างแท้ จ ริง มี ข้ อมู ล ที่ โปร่งใสชั ดเจนตรวจสอบได้ มี กระบวนการที่ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง บูรณาการข้อเสนอแผนงานโครงการตามความต้องการของประชาชน
ที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่ากว่าจังหวัด ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วน
ราชการในพื้นที่ และยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล โดยแผนพัฒนา
จังหวัดควรมีกรอบวงเงินที่ชัดเจนว่าเป็นกรอบวงเงินตามภารกิจจากกระทรวง และกรอบวงเงินตามคาขอของ
จังหวัด
๓.๒.๓ กาหนดโครงสร้างและลาดับความสาคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล โดย
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ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการ
รายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่างๆ
๓.๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และผลกระทบของการดาเนินงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และ
สามารถนามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไป รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชนเพิ่มขึ้น และมีการเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณะชนโดยมีกาหนดเวลา
การเปิดเผยที่แน่นอน
๓.๓ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะให้ ได้ ม าตรฐานสากล เพื่ อ ให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนและภาคธุรกิจ โดย
๓.๓.๑ ปรับรูปแบบและวิธีการดาเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน
ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ
๓.๓.๒ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานภายนอก ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน โดยมี
การกาหนดกฏ กติกา และสิ่งจูงใจให้ชัดเจน รวมทั้งมีการกากับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความพร้อม
ของผู้รับงานแทนภาครัฐ
๓.๓.๓ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้
รั บ ทราบและเข้ า ใจถึ ง สิ่ ง ที่ รั ฐ ก าลั ง จะด าเนิ น การ และด าเนิ น การอยู่ พร้ อ มทั้ งรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
๓.๓.๔ ปรั บ ปรุ งระบบการบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก ร โดยการวางระบบสารสนเทศ
การจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริหาร และเปิดเผยให้ผู้มีส่ว นได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการ
รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง
๓.๓.๕ ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการดาเนินงาน ให้ สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต และความต้องการ
ของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐที่อานวย
ความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
และการใช้บ ริการผ่ านเครื่องให้ บ ริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งกาหนดค่าธรรมเนียมการให้ บริการของรัฐ
ที่เหมาะสมระหว่างประชาชนทั่วไปกับ นิติบุคคลที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และ
ติดตามการดาเนินงานของรัฐได้
๓.๓.๖ สร้ า งระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานกลางของศู น ย์ ข้ อ มู ล ภาครั ฐ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงการทางานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลทีร่ องรับการทางานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓๔

๓.๓.๗ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง นาไปใช้ประโยชน์
และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม
๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพึ่งพิง
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พึ่งตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถ
จัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
๓.๔.๑ ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ ายโอนภารกิจ ให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ให้ ชัด เจนตาม
ศักยภาพและความพร้อมของท้ องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและสาธารณสุ ข และจัดให้ มี การประเมิน
ศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นให้ถูกต้องและชัดเจนจากหน่วยงานประเมิน ที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งกาหนดกลไกและ
มาตรการกากับติดตามการดาเนินการกระจายอานาจให้ชัดเจน
๓.๔.๒ สนับ สนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ พัฒ นารูปแบบการจัดบริการสาธารณะให้
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคมให้มากขึ้น
๓.๔.๓ กาหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ดารงตาแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็น
มาตรฐาน รวมทั้งระบบการตรวจสอบก่อนดารงตาแหน่ง ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในอานาจหน้าที่และบทบาทความ
เป็ น นั ก บริ ห าร นั ก การเมื อ ง และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและเปิ ด รั บ การตรวจสอบอย่ า งโปร่ ง ใส
ให้ความสาคัญกับกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการเพิ่ม
ศักยภาพในการแสวงหาแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีประเภทใหม่ๆ
๓.๔.๔ เพิ่ มความคล่ องตัวให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ทั้ งในเรื่องการกาหนดนโยบาย
การบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ และปรับกระบวนการทางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอื่นๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบการกากับ
ดูแลโดยภาคประชาชนและชุมชน
๓.๔.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น โดย
๑) ปรับโครงสร้างรายได้ระหว่างรัฐและท้องถิ่น รวมถึงโครงสร้างภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และพิจารณาการกระจายอานาจ
การจัดเก็บภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงเป้าหมายในการลดช่องว่าง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะทางการคลังแตกต่างกัน การดาเนินการตามนโยบายของรัฐ หรือ
การดาเนินการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นซึ่งเกินขีดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
๒) พั ฒนากฎหมายและแนวทางการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นควบคู่ กั บการยกระดั บมาตรฐานการให้ บริ การสาธารณะ อาทิ ค่ าธรรมเนี ยม หรื อรายได้ อั นเกิ ดจาก
การประกอบกิ จการพาณิ ชย์ วิสาหกิ จเพื่ อสั งคม การพั ฒ นาพื้ นที่ หรือการหารายได้ที่ ไม่ ใช่ ภาษี ประเภทอื่ นๆ
ในอนาคต
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๓) วางมาตรฐานการบริหารจัดการการเงินการคลังของท้องถิ่น กาหนดมาตรการ
กากับดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จั ดทา
แนวทางในการวิเคราะห์ โครงการ หลั กเกณฑ์ การตั ดสิ น ใจด าเนิ น โครงการลงทุ นหรือ โครงการกู้เงิน และ
การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการก่อหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายจ่ ายและหนี้ ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ให้ ถู กต้ องและเป็ นปั จ จุบั น รวมทั้ งวางระบบการติ ดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และกาหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างชัดเจน
๓.๔.๖ สร้างความโปร่งใสในการจัดทาและบริหารงบประมาณของท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
มีส่ วนร่ วมของภาคประชาชน สถาบั น อุด มศึ กษา และหน่ ว ยงานวิช าการในพื้ น ที่ โดยเปิ ดให้ ส าธารณชน
ตรวจสอบ ทั้งข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรายละเอียดโครงการและราคากลาง
๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น
ในความซื่อสั ตย์ สุจ ริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ ครอบคลุ ม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒ นาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต โดย
๓.๕.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
๑) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมุ่ งสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการรั ก ษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มใน
สังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับ
การปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและ
การรู้เท่าทัน การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือ
ผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒) พั ฒ นากลไกและระบบการด าเนิ น งานที่ ท าให้ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ และผู้ ด ารง
ตาแหน่งทางการเมืองปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกาหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางการเมือง ผ่านกลไกการบริหารพรรคการเมือง และการตรวจสอบที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน
๔) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจเพื่อการต่อต้านการทุจริต ผ่านกลไก
บรรษัทภิบาล การบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต การสร้างความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคมและ
ผู้บริโภคให้แก่องค์กร ตลอดจนกาหนดแนวทางการจัดทาข้อตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสนับสนุนการกากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก
๕) รณรงค์การปลูกฝังจิตสานึกของการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
ผ่ านสมาคมวิช าชี พ และให้ มี การควบคุม กั น เอง รวมทั้ งสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ว มของภาคประชาสั งคมใน
การตรวจสอบพฤติกรรมของสื่อมวลชนทุกประเภท
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๖) ส่ งเสริมความร่ว มมือระหว่างองค์กรอิส ระตามรัฐ ธรรมนูญ ที่ มี ห น้าที่ ต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบและภาคประชาสังคมเป็นภาคีร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ
รวมทั้งพัฒนากลไกตรวจสอบธรรมาภิบาลในทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
๗) พั ฒ นาสร้างเครือข่ ายและคุ้ ม ครองการแจ้ งเบาะแสการทุ จ ริต และประพฤติ
มิชอบในกลุ่มประชาชน
๓.๕.๒ ป้องกันการทุจริต
๑) ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มี
ระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการทาสัญญาอื่นๆ ที่ภาคเอกชนทาสัญญากับรัฐ ให้มกี ฎหมายห้ามมิให้นางบประมาณแผ่นดินไปใช้
ประชาสัมพันธ์ตนเองในเชิงหาเสียง ไม่ให้มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในขณะดารง
ตาแหน่งที่สามารถใช้อานาจรัฐได้ และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสาธารณะ รวมทั้งการลดการใช้
ดุล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ รัฐ โดยให้ มี การก าหนดขั้น ตอนการด าเนิ น งาน กระบวนการและ
แนวทางการตัดสิ น ระยะเวลาแล้ วเสร็จ และเอกสารที่ใช้ในการขออนุญ าตหรืออนุมั ติจากทางราชการให้
ระบบงานทั้งระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตให้มีการจัดทาสัญญา
คุณธรรม และเพิ่มบทลงโทษภาคเอกชนด้วย
๒) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การคุ้มครองพยานในคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ กลไกการทุจริตและวิธีการเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึง
แนวทางการสนั บ สนุ น การสร้างกิจ กรรมการป้องกันการทุจริตของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
พิ จ ารณารู ป แบบการจั ดสรรงบประมาณด้ านการป้ อ งกัน ปราบปรามการทุ จริตประพฤติมิ ช อบให้ มีค วาม
เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานและสถานการณ์การคลังของประเทศ
๓) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่ างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
๔) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่บูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
๓.๕.๓ ปราบปรามการทุจริต
๑) ปฏิ รู ป โครงสร้ า งองค์ ก รอิ ส ระและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดย
(๑) พิ จารณ าให้ องค์ ป ระกอบของคณ ะกรรมการองค์ ก รอิ ส ระ อาทิ
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน (คตง.)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) มีความหลากหลาย ยึดมั่นธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน และดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
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(๒) สร้างกลไกการปฏิบัติงานให้เป็นเอกภาพระหว่างองค์กรด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยควรควบรวมองค์กรตรวจสอบการใช้อานาจรัฐด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้ากับคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
(๓) จั ด ให้ มี ก ลไกที่ ท าหน้ า ที่ บู ร ณาการความร่ว มมื อ เรื่ อ งข้ อ มู ล ข่ าวสาร
กิจกรรมปราบปรามและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ทั้งในภาครัฐ
เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
๒) ปฏิรูป บทบาทอานาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ให้มีอานาจหน้าที่เฉพาะการวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่มี
มูล คดี เป็ น การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ ส่ ว นอ านาจหน้ าที่ สื บ สวนสอบสวนให้ เป็ นความรับ ผิ ด ชอบของ
สานักงานที่อยู่ในรูปของ “คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน”
๓) เพิ่มอัตราโทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใกล้เคียงกันระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับสินบน โดยเฉพาะการเพิ่มโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาความผิดในกรณีรับสินบนหรือใช้ตาแหน่งหน้าที่
ในการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) เพิ่มมาตรการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงและเพียงพอที่จะทาให้เกิดความยั้งคิด
ต่อการกระทาการทุจริต รวมทั้งสร้างแนวร่วมการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงต่อผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
การใช้สื่อทุกรูปแบบ
๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็ นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอื้อต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดาเนินธุรกิจ
ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่ อมล้า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน
มีการบั งคั บ ใช้กฎหมายอย่ างเคร่งครัด และมีป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ งการวินิ จฉัยคดีมีค วามถู กต้อง รวดเร็ว
โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระทาผิดในที่ควบคุม โดย
๓.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย
๑) เร่งรัดให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และความ
พร้อมของการนาไปปฏิบั ติ เป็นอุป สรรคต่อการดารงชีวิต ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และเป็น
อุปสรรคต่อการยกระดับสู่ประเทศที่มีรายได้สูงตามข้อกาหนดในพระราชกฤษฏีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) น าเครื่ อ งมื อ การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory
Impact Assessment: RIA) มาใช้ตรวจสอบความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายเดิม และการออกกฎหมาย
ใหม่ทุกครั้งก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในลักษณะสหวิชาให้สามารถ
พัฒนาและใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายตั้งแต่ก่อนออก ระหว่างบังคับใช้ และภายหลัง
การบังคับใช้ไประยะหนึ่ง
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๓) เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานทางกฎหมายให้สามารถเข้ามา
มีส่วนให้ความรู้และเสริมศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย และ
การตีความกฎหมาย
๔) พัฒนาและตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่ศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่ อพัฒ นาหรือปรับปรุง
กฎเกณฑ์หรือประเภทของกฎหมายที่ต้องทาการประเมินผลกระทบก่อนประกาศใช้ ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการประเมินผลกระทบกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคุณ ภาพรายงานผลกระทบของการออก
กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการร่างกฎหมาย
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๑) ปฏิ รู ป องค์กรศาล องค์ก รอัยการ องค์กรทนายความ และหน่ ว ยงานต ารวจ
ให้สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดย
(๑) องค์กรศาล ปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรศาล พัฒนาระบบวิธีพิจารณา
คดีและระบบองค์คณะในองค์กรศาล แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละองค์กรศาล และ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรศาล
(๒) องค์กรอัยการ กาหนดองค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นทนายแผ่นดิน มีอานาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้อัยการมีอานาจพิจารณาคดีให้เป็นไปตาม
หลั กกฎหมายได้ โดยอิ สระ ปราศจากการแทรกแซง รวมทั้ งต้ องพิ จารณาความเหมาะสมในการเข้ าร่วมเป็ น
กรรมการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอย่างอื่นของรัฐ
(๓) องค์กรทนายความและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ขยายขอบเขตการทา
หน้ าที่ให้ครอบคลุมการให้ บ ริการทางกฎหมายอื่นๆ อาทิ การให้ คาปรึกษากฎหมาย การควบคุมที่ปรึกษา
กฎหมายต่างประเทศ กาหนดให้การประกอบวิชาชีพทนายความมีมาตรฐานขั้นสูง ยกเลิกใบอนุญาตว่าความ
ตลอดชีพ และให้ทนายความสามารถเป็นทนายแก้ต่างให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
(๔) หน่ ว ยงานต ารวจ สร้ า งความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงาน ปราศจาก
การแทรกแซงทางการเมือ ง ถ่ ายโอนภารกิจที่ มิ ใช่ ภ ารกิ จหลั กของตารวจกลั บ ไปให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ด าเนิ น การ สร้ า งกลไกการตรวจสอบ ถ่ ว งดุ ล การใช้ อ านาจของต ารวจ รวมทั้ งสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชนในกิจการของตารวจ และมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติห น้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
๒) พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณภาพ
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ และมีกระบวนการกาหนดตัวชี้วัดเป็นระบบเปิด ให้สามารถเป็นเครื่องมือให้
รัฐบาลและประชาชนติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมได้ทั้งในระยะกลาง
และระยะยาว
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๓) เร่งรัดดาเนินการคดีในกระบวนการยุติธรรม และพิจารณานามาตรการลงโทษ
ระยะปานกลางมาใช้
๔) ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง
ความเป็ น ธรรม โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ กับ ประชาชน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
๕) พัฒนากลไกการกากับดูแลและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนของประเทศ
๖) พัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร โดยพัฒนาการ
สืบสวน สอบสวนและดาเนินคดีต่อผู้กระทาผิด พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและ
อาญาเพื่อเป็ น ช่องทาง (Platform) รองรับการเข้าถึงของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งพัฒ นา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางของกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญา

๔.

๕.

แผนรองรับ
๔.๑

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑)

๔.๒

ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๑)

๔.๓

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. (๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๓)

๔.๔

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
พ.ศ. ๒๕๖๔)

แผนงานและโครงการสาคัญ

๕.๑ การปรับโครงสร้างอานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไขกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
๕.๑.๑ สาระสาคัญ
๑) กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของการบริหารราชการแผ่นดินทุกประเภท โดย
จัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน
๒) ทบทวนบทบาทภารกิ จของภาครัฐ ที่ แท้ จริงให้ ชั ด เจน โดยทบทวนบทบาท
ภารกิจและโครงสร้างของทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้สอดคล้องกับขอบเขตอานาจ พิจารณายุบเลิกหน่วยงาน
ของรัฐที่หมดภารกิจแล้ว รวมทั้งลดจานวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคและปรับปรุงแนวทางการจัดส่วน
ราชการในภูมิภาค
๓) แก้ ไขกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และรวบรวมกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นหมวดหมู่ กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ให้เหมาะสม สอดคล้องกั บ
ภารกิจภาครัฐที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป

๑๔๐

๕.๑.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก สานักงาน ก.พ.ร.
๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒ การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ
๕.๒.๑ สาระสาคัญ
๑) วิเคราะห์ ประสิทธิภ าพของการพัฒ นาผู้ บริห ารส่วนราชการในภาพรวม โดย
คานึงถึงคุณภาพ ความทันการณ์ และความซ้าซ้อนของหลักสูตรต่างๆ
๒) ปรับ ปรุงประสิทธิภ าพของระบบการพัฒ นาและเตรียมผู้บริห ารภาคราชการ
ในภาพรวม โดยวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ จากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ตลอดจนลดเงื่อนไขอันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายชนชั้นนา การเรี่ ยไรรับบริจาค ซึ่งเป็นปัญหาต่อ
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
๕.๒.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก สานักงาน ก.พ.
๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)
๕.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ
๕.๓.๑ สาระสาคัญ
๑) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ในการพั ฒ นาระบบการให้ บ ริก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีสมรรถนะองค์การและกลไกภาครัฐที่จาเป็นต่อการแข่งขันของประเทศ
ให้สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ
๒) อานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
และมีการให้บริการสาธารณะทั้งระบบดีขึ้น ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
๕.๓.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก สานักงาน ก.พ.ร.
๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๓)
๕.๔ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่
๕.๔.๑ สาระสาคัญ
๑) แก้ไขพระราชบัญ ญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ส่ งเสริมการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพื้นที่ ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่ วยรั บ การจั ด สรรงบประมาณได้ ให้ ภ าคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจในกระบวนการ
งบประมาณ ตั้ งแต่ ก ารเสนอโครงการตามแผนพั ฒ นาชุ มชนที่ สามารถเชื่ อมโยงกั บแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นและ
แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงพื้นที่
๒) แก้ ไขกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องให้ สอดคล้ อง อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ . ๒๕๕๑
๕.๔.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก สานักงบประมาณ
๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

๑๔๑

๕.๕ การบู ร ณาการโครงสร้ า งพื้ น ฐานกลางด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
(Information and Communication Technology / ICT) ส าห รั บ บ ริ ก ารภ าค รั ฐ (Government
Shared Infrastructure)
๕.๕.๑ สาระสาคัญ บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ของภาครัฐให้ครอบคลุมและ
มีป ระสิทธิภาพ เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล อาทิ Government Information Network (GIN), Government
Cloud (G-Cloud) และ Government Common Services (G-SaaS)
๕.๕.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
๕.๖ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการของภาครัฐ
๕.๖.๑ สาระสาคัญ
๑) บูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง
๒) ยื น ยั น ตั ว ตนและบริห ารจัด การสิ ท ธิโดยใช้ Smart Card หรือ ผ่ านบั ญ ชี ผู้ ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง
๓) ให้ข้อมูลทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
๔) รับฟังความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก
๕) จัดโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และแผนงานยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน ๒ ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานโดยการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
๕.๖.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๑)
๕.๗ การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
๕.๗.๑ สาระสาคัญ
๑) ส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่วมระหว่างภาครัฐกั บภาคเอกชนด้ านกระบวนการยุ ติธรรม
ทางเลือก
๒) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
๓) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรม
เบื้องต้นแก่ประชาชน
๔) ให้ความช่วยเหลื อทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมอย่าง
ทั่วถึง
๕.๗.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงยุติธรรม
๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๑)

๑๔๒

๕.๘

การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
๕.๘.๑ สาระสาคัญ

๑) ศึกษาวิจัยแนวทางการปฏิรูปองค์กรและการทางานให้กระบวนการยุติธรรมให้
สามารถอ านวยความยุ ติ ธรรมได้ อย่ างมี ประสิ ทธิภาพ ถู กต้ อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรมตามหลั กนิ ติ ธรรม อาทิ
การปฏิ รู ปโครงสร้ า งขององค์ ก รศาล การพั ฒ นาระบบวิ ธีพิ จ ารณาคดี แ ละระบบองค์ ค ณะในองค์ ก รศาล
การกาหนดองค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ การมีอานาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน และ
การขยายขอบเขตอานาจองค์ก รทนายความและพั ฒ นามาตรฐานวิช าชีพ ให้ ครอบคลุ มการให้ บริการทาง
กฎหมายมากขึ้น
๒) ส่ งเสริ ม ความรู้ ค วามเข้ าใจทางด้ า นกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมแก่
ประชาชนของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค
๓) พัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศในการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
การดาเนิ นงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานคดีและคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพของประชาชนทาง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมทั้ งทางแพ่งและอาญาเพื่อเป็น
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
๕.๘.๒ หน่วยงานด าเนิน การหลัก กระทรวงยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม ส านักงาน
อัยการสูงสุด สานักงานตารวจแห่งชาติ และสภาทนายความ
๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๑)
๕.๙

การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต
๕.๙.๑ สาระสาคัญ

๑) ตรวจสอบ เฝ้ าระวัง และการวางระบบการจัดการความเสี่ ยงจากการทุจริต
ทั้งในกระบวนการในการวิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริตให้มาก
ที่สุด การจัดให้มีระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่ทันสมัย รัดกุม เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
๒) เผยแพร่/ให้ความรู้ในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมและการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการเสริมที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
๓) พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต โดยการสร้างเครือข่าย
และอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาสังคมของส่วนราชการและเอกชน เพื่อส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม/
ภาคีเครือข่ายทาหน้าที่ป้องกันเฝ้าระวัง (Watch Dogs)
๔) เสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบ
แนวคิ ด “โรงเรี ย นสุ จ ริ ต ” เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เท่ า ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ปลูกจิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ

๑๔๓

๕) รณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อปลุก-ปลูกจิตสานึกประชาชน/
สร้างความตระหนักถึงโทษภัย/ผลกระทบของการทุจริต และการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใช้ Social Media รณรงค์ในรูปแบบที่ เข้าใจง่าย โดนใจ
๕.๙.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริต (ศปท.) ของทุกหน่วย
ราชการ
๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
๕.๑๐ การพัฒนากระบวนการจัดทานโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้มีคุณภาพ
และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๕.๑๐.๑ สาระสาคัญ
๑) พั ฒ นาคู่ มื อ ในการประเมิ นนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และคู่ มื อการสร้ าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทานโยบาย รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
๒) เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในทุกภาคส่วนให้สามารถประเมินนโยบาย กฎหมาย
กฎ ระเบียบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยงานปฏิรูปนโยบายและกฎหมายภายในกระทรวง
๓) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของการประเมินผลนโยบาย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแก่ประชาชน
๔) จั ดให้ มี การฝึ กอบรมการใช้คู่ มื อในการประเมิ นนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ
รวมทั้งคู่มือกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทานโยบาย
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีคุณภาพ
๕.๑๐.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลาย
มิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ความขั ดแย้ ง ด้ านอาณาเขตแบบรัฐ ต่ อ รัฐ อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่ อการร้าย และ
ภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็ นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิ จ
โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในระยะ ๕ ปีต่อไปซึ่งเป็นช่ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความสาคัญ
ต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษัต ริย์เป็น ประมุข และการเตรียมการรับ มือกับ
ภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า

๑.

วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
๑.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลั งของทุกภาคส่ วน ให้ มีขีดความสามารถในการบริห าร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง
ทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
๑.๓ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อ ด้ านความมั่ น คงกั บ มิ ต รประเทศในการสนั บ สนุ น การรัก ษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
๑.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ

๒.

เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๑ จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๒ จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น

๑๒๒
เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ตัวชี้วัด ๒.๑ ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute for
Economics and Peace: IEP)
ตัวชี้วัด ๒.๒ จานวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก)
ตัวชี้วัด ๒.๓ จานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๑ มูลค่าความเสียหายและจานวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง
ตัวชี้วัด ๓.๒ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๓ จานวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมดาเนินการเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพัน ธ์และความร่วมมือด้านความมั่น คงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชี้วัด ๔.๑ ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น (ดัชนีสันติภาพโลก)
ตัวชี้วัด ๔.๒ จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๓ จานวนเหตุการณ์การกระทาผิดกฎหมายทางทะเลลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๔ จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
เป้าหมายที่ ๕ ประเทศไทยมี ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ
ภัยคุกคามอื่นๆ
ตัวชี้วัด ๕.๑ ระยะเวลาในการระดมสรรพกาลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม
ตัวชี้วัด ๕.๒ อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของ
โลกของ WEF)
ตั ว ชี้ วั ด ๕.๓ อั น ดั บ ความเสี่ ย งจากการโจมตี ด้ า นไซเบอร์ / ต่ ากว่ า อั น ดั บ ที่ ๑๐ ของโลก (ดั ช นี
ความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU)
เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้ า นความมั่ น คงมี ก ารบู ร ณาการสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั ว ชี้ วั ด จ านวนแผนงานด้ า นความมั่ น คงที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

๑๒๓

๓.

แนวทางการพัฒนา

จากปัจจัยดังกล่าวได้กาหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านความมั่นคงที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคงของประเทศที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศ ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก
ในระยะ ๕ ปี ได้แก่
๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
๓.๑.๑ สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ มีการนาแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่
และพัฒนา พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและป้องกันการกระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ
สถาบันหลักของชาติ
๓.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒ นา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุด มการณ์ ท างการเมือ ง ภายใต้ สิ ท ธิและหน้าที่ ตามระบอบประชาธิป ไตยและค านึ งถึ ง
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
๓.๑.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สั น ติสุ ขแนวทางสั น ติวิธี แ ละกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในพื้ น ที่ บ นพื้ น ฐานความแตกต่ างทาง
อัตตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
๓.๒.๑ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์
ของประเทศ โดยพัฒ นากาลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์
มีอาวุธ ยุท โธปกรณ์ ยุ ทธภัณ ฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพี ยงพอ พร้อมสนั บสนุนการพั ฒ นา
ประเทศ การช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาสาธารณภั ย และการแก้ ไขปั ญ หาส าคั ญ อื่ น ๆ ของชาติ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ พั ฒ นาระบบงานด้ านการข่ าวที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ก ลไกเสริม สร้างความร่ว มมื อ
พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัด ทาฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้ มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูล
เพื่อเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
๓.๒.๓ มีร ะบบเตรีย มพร้อมและกลไกเผชิญ เหตุที่มีป ระสิ ท ธิภ าพให้ พ ร้อมในการปฏิบั ติ
ทั้งในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ่
ที่กลไกปกติไม่สามารถรองรับได้ โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม
๓.๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย พร้อมทั้งจัดทาระบบ
การจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน

๑๒๔
๓.๒.๕ พัฒ นาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การก่อการร้ายและภัย คุกคามความมั่น คง ควบคู่กับการพัฒ นาแนวทางที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภ าพและ
รองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน
๓.๒.๖ พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับ
การสร้ างความร่ ว มมื อ ระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิ ต รประเทศในการสร้างองค์ ค วามรู้แ ละแลกเปลี่ ย น
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ
๓.๒.๗ ดาเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภ าคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ ยน
และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ
ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้าน
ไซเบอร์ ภั ย พิ บั ติ โรคระบาดโรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรง โรคอุ บั ติ ใหม่ โรคอุ บั ติ ซ้ า และสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ทาง
สาธารณสุขอื่นๆ
๓.๒.๘ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดน
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าชายแดนระหว่างประเทศ เป็นต้น
๓.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่ อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
๓.๓.๑ ดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่ อนบ้าน
อาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันดาเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกัน
แก้ไขปั ญ หาและลดผลกระทบจากภั ย คุก คาม ทั้ งปัญ หาข้ามชาติ ปั ญ หาท้ าทายด้ านความมั่น คงระหว่าง
ประเทศ และสาธารณภัยขนาดใหญ่
๓.๓.๒ เสริมสร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้ าน และส่ งเสริมความร่วมมือใน
การบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพื้นที่
ชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และการ
สร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน
๓.๓.๓ พัฒ นาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
และกากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๓.๓.๔ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการ
วางระบบเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุ ม โรคและภั ยสุ ขภาพที่ ได้ มาตรฐานสากล มีค วามพร้อ มในการติ ดตาม
วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือ การจัดระบบบริหารจัดการป้องกันไม่ให้โรค
และภัยสุขภาพมีการแพร่ระบาด ตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

๑๒๕
๓.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
๓.๔.๑ เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒ นาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภั ยและเอื้อ
ต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๓.๔.๒ แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมทางทะเล คุ้มครอง ปกป้ อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระทาผิ ด
กฎหมายในทะเลและวิกฤตทางทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบการ
บริหารจัดการที่ดีในการดาเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวม
ของประเทศ รวมทั้งบู รณาการการใช้ทรัพ ยากรและการขับเคลื่ อนนโยบายไปสู่ การปฏิบัติให้ ได้อย่างเป็ น
รูปธรรม
๓.๔.๓ พั ฒ นาสร้ างการรับ รู้และความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ คุ ณ ค่าของทะเล การใช้ ป ระโยชน์
จากทะเลอย่างมีจิตสานึกรับผิดชอบ และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
ทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ในอนาคต
๓.๕ การบริห ารจั ด การความมั่น คงเพื่ อการพั ฒ นา เพื่ อให้ เกิดความสอดคล้องกัน ระหว่า ง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๕.๑ ปรับ ปรุงระบบติด ตาม เฝ้ าระวัง ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ ด้าน
ความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัย
คุ ก คาม เพื่ อ เสนอแนะแผนป้ อ งกั น ความเสี ย หายและการเตื อ นภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพ
การดาเนินงาน และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงกลไกอื่นๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่า
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้สามารถกาหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๒ พัฒ นากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย องค์ความรู้และ
การสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
โดยให้มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรร
งบประมาณด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน (ประชารัฐ) ในการกาหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคง

๔.

แผนรองรับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนงานรองรับ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่
๔.๑ แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาทิ (๑) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ฉบับ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) (๒) ยุ ทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
(๓) ยุทธศาสตร์สานั กงาน กปร. ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (๔) แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑

๑๒๖
๔.๒ แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๔.๓ แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๔.๔ ด้านการแก้ปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ อาทิ (๑) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการป้ องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๓ (๒) ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล
พ.ศ. .... (๓) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ –
๒๕๖๔ (๔) แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (๕) แผนปฏิบัติการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
๔.๕ แผนความมั่นคงด้านสาธารณสุข ได้แก่ (๑) แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) (๒) กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔
๔.๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้แก่ (๑) กรอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (๒) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (๓) ยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๔.๗ ด้านความมั่น คงและผลประโยชน์ ของชาติท างทะเล ประกอบด้ว ย (๑) แผนความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ (๒) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในด้านพาณิชย์นาวี (๓) แผนจัดการ
คุณ ภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔ (๔) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๔ และ (๕) แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ระยะที่สอง ๕ ปี (ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
๔.๘ ด้านการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ได้แก่ (๑) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (๓) ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ (๔) ยุทธศาสตร์กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕.

แผนงานและโครงการสาคัญ
๕.๑

การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

๕.๑.๑ สาระสาคัญ การเสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของ
ชาติ เป็นแนวทางสาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการในระยะเร่งด่วน เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก โดยการสร้าง
จิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อนาไปสู่
การเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยลดความขัดแย้งและการยอมรับในความเห็นต่างทางความคิด
บนพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
๕.๑.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงกลาโหม สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๑๒๗
๕.๒

การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๒.๑ สาระสาคัญ การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน้าที่ของทุก
ส่วนราชการและคนไทยทั้งชาติที่จะต้องช่วยกันระดมความคิดเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งตาม
แนวทางสันติวิธี คือ ต้องเร่งค้นหาเงื่อนไขของความขัดแย้งในทุกมิติ ค้นหาแนวทางที่จะหยุดความรุนแรงและ
แก้ปั ญ หาในแนวทางสัน ติวิธีด้ว ยการขจัดเงื่อนไขต่างๆ ที่ เป็ นสาเหตุของความขัดแย้ง เพื่อมิให้ ประชาชน
ในพื้นที่เกิดความรู้สึกว่า ได้รับการปฏิบัติและการดูแลจากรัฐอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกับประชาชน
ส่วนอื่นของประเทศ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่า สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขภายใต้อัตลักษณ์ของตนโดยไม่มี
การกดทับหรือผสมกลมกลืน พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่
๕.๒.๒ หน่ ว ยงานด าเนิ น การหลั ก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านั ก งาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ และทุกหน่วยงาน
๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๕.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ
๕.๓.๑ สาระส าคั ญ สร้ า งความร่ ว มมื อ ภายในและระหว่ างประเทศในทุ ก ระดั บ และ
ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา โดยพัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองและกลไก
ที่ พ ร้ อมเผชิ ญ เหตุ พร้ อ มทั้ งส่ งเสริ ม การพั ฒ นาก าลั งพลและยุ ท โธปกรณ์ ให้ มี ค วามพร้อ มและทั น สมั ย มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น ยาเสพติด และการค้ามนุษย์
กับมิตรประเทศให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน
๕.๓.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก ๑) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๒) กระทรวงกลาโหม
๓) กระทรวงการต่างประเทศ ๔) กระทรวงมหาดไทย ๕) กระทรวงยุติธรรม ๖) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ๗) สานักงานตารวจแห่งชาติ ๘) สานักข่าวกรองแห่งชาติ ๙) สานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ๑๐) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๕.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
๕.๔.๑ สาระส าคั ญ ให้ มี ค วามพร้ อ มในการติ ด ตาม วิ เคราะห์ และประเมิ น แนวโน้ ม
สถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือ รวมทั้งการดาเนินการต่างๆ เพื่อหยุดภาวะฉุกเฉินหรือกู้สถานการณ์ที่รุนแรง
เกี่ยวกับโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ ให้กลับสู่ภาวะปกติภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันยับยั้งไม่ให้โรคและภัยสุขภาพแพร่กระจายออกไป
ในวงกว้าง และไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์ให้กลับสู่
สภาวะปกติ
๕.๔.๒ หน่ ว ยงานด าเนิ น การหลั ก ๑) กระทรวงสาธารณสุ ข ๒) กระทรวงมหาดไทย
๓) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๑๒๘
๕.๕

การป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
๕.๕.๑ สาระสาคัญ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เพิ่มระดับความรุนแรงและมีความซับซ้อนใน
การโจมตีมากขึ้น ความเสียหายที่เกิดจากการอาชญากรรมและการโจมตีทางไซเบอร์จะมีผลอย่างร้ายแรง
ซึ่ งต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ และมี ม าตรการป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ให้ ส อดรับ กั บ การเปลี่ ย นแปลงท าง
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการกาหนดกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้รัดกุม
มากยิ่งขึ้นตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับบุคคล
๕.๕.๒ หน่ วยงานด าเนิ น การหลั ก กระทรวงดิจิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคม กระทรวง
กลาโหม และสานักงานตารวจแห่งชาติ
๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๕.๖ การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล
๕.๖.๑ สาระสาคัญ เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและพัฒนาให้มีการจัดระเบียบที่ดีใน
ทะเล โดยแก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล คุ้มครอง ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระทาผิดกฎหมายในทะเล รวมทั้ง
พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในทะเล ระบบการช่วยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและ
เป็นสากล
๕.๖.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก ๑) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๒) กองทัพเรือ
๓) สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๕.๗

การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศ

๕.๗.๑ สาระสาคัญ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของประเทศรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ อป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย ดิ น แดนและภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ให้ พ ร้ อมต่ อ สาธารณภั ยทั้ งทางบกและทางทะเล
โดยกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ให้พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตั้งแต่ในภาวะปกติ ในระหว่างเกิดเหตุการณ์ จนถึงภายหลังเหตุการณ์ โดยประสานและผนึกกาลังของทุกฝ่าย
ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์
๕.๗.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก ๑) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๒) กระทรวงกลาโหม
๓) กระทรวงมหาดไทย ๔) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปัจจุบั น สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมกาลั งเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษา
ฐานการผลิตและให้ บ ริการ รวมทั้งการดารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพ ยากรธรรมชาติถูกนาไปใช้ในการพั ฒ นา
จ านวนมากก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ล ดลง ทรั พ ยากรดิ น เสื่ อ มโทรม
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ และ
มีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขั ดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
จากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพชีวิตของประชาชนและ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุ น แรงมากขึ้ น โดยเฉพาะอุ ท กภั ย และภั ย แล้ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคเศรษฐกิ จ และห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต
ภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้น
ทาให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า ขณะที่วาระการพัฒ นาที่ยั่งยื นของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒ นา
ที่ยั่งยืนของโลกในอีก ๑๕ ปี ข้างหน้า (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ การสร้างความมั่นคง
ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิ ษที่เกิดจากการผลิต
และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น วงกว้ า งมากขึ้ น ต้ อ งเร่ ง เตรี ย มความพร้ อ มในลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกและ
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ

๑.

วัตถุประสงค์
๑.๑

รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

๑.๒

สร้างความมั่นคงด้านน้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ

๑.๓

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น

๑.๔ พัฒ นาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ

๒.

เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ ๑ รั ก ษา และฟื้ น ฟู ฐ านทรั พ ยากรธรรมชาติ เพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ไม้ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
และจัดที่ดินทากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม

๑๐๘
ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ ล้านไร่
เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๒ จานวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์
ตัวชี้วัด ๑.๓ แผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และ
จานวนพื้นที่จัดที่ดินทากินให้ชุมชน
เป้าหมายที่ ๒ สร้ า งความมั่ น คงด้ า นน้้ า และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้้ า ทั้ ง น้้ า ผิ ว ดิ น และ
น้้าใต้ ดิ น ให้มีประสิทธิ ภ าพ บริห ารจั ดการน้าในระดับลุ่มน้าให้ มีความสมดุล ระหว่างความต้องการใช้น้า
ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้าต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า และลดจานวนประชาชนที่ประสบปัญหา
จากการขาดแคลนน้า ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและ
ลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง
ตัวชี้วัด ๒.๑ มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด ๒.๒ ลุ่ มน้ าส าคัญ ของประเทศ ๒๕ ลุ่ มน้ า มี แผนบริห ารจัดการทรัพ ยากรน้าอย่างสมดุ ล
ระหว่างความต้องการใช้น้ากับปริมาณน้าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด ๒.๓ ประสิทธิภาพการใช้น้าในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒.๔ ประสิทธิภาพการใช้น้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒.๕ พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง
ตัวชี้วัด ๒.๖ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่
เป้าหมายที่ ๓ สร้ า งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ลดมลพิ ษ และลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูก ต้องและนาไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัด อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในด้านต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง
ตัวชี้วัด ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด ๔.๒ ต้นทุน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง

๑๐๙
ตัวชี้วัด ๔.๓ แผนปฏิบั ติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขา
ที่จาเป็น เช่น การจัดการน้า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้
ตัวชี้วัด ๔.๔ การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้าง
ศักยภาพ
เป้าหมายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
ตั ว ชี้ วั ด ๕.๑ ระบบพยากรณ์ แ ละเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ าส าหรับ ภาคเกษตรและการจั ด การภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย
ตัวชี้วัด ๕.๒ สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
ตัวชี้วัด ๕.๓ จานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้าซากลดลง

๓.

แนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ

๓.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน และเป็น ธรรม ใช้ป ระโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
๓.๑.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หยุดยั้งการทาลายป่า เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ ๑๐๒.๓
ล้านไร่ให้ คงอยู่ โดยสนธิกาลั งของทุกภาคส่ว น นาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริห ารจัดการ บังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปั ญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ
โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว สนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยประยุกต์ความสาเร็จ
จากโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการปลูกป่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ไปพร้อมกัน ส่งเสริมการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ว่างของรัฐตามแนวกันชนและการเชื่อมต่อผืนป่า ส่งเสริมการ
จัดการป่าชุมชน และป่าครัวเรือน สนับสนุนกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูและดูแลผืนป่า เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเกษตรกรรายย่อยในการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว
อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง หรือปรับเปลี่ยนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจระยะสั้นมาเป็นไม้มีค่าระยะยาว
จัดตั้งตลาดกลางค้าไม้ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการค้าและขนส่งไม้ สนับสนุนกลไกทางการเงินเพื่อการปลูกป่า
อาทิ การออกพัน ธบั ตรป่ าไม้ ธนาคารต้น ไม้ หรือกองทุ นส่ งเสริมการปลู กป่า ส่ งเสริมการวิจัยและพัฒ นา
การปลูกพืชแซมในสวนป่า การทาวนเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรระหว่างที่ไม้ยังไม่เติบโต และส่งเสริม
การวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ รวมทั้งพัฒนาสนับสนุนแนวทางการสร้างรายได้จากการ
อนุ รักษ์ อาทิ การพั ฒ นาระบบการจั ดการพื้ น ที่อนุ รักษ์ เพื่ อส่ งเสริม การท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยืน หรือพัฒ นา
ท่องเที่ยวของชุมชนที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการอนุรักษ์

๑๑๐
๓.๑.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ปกป้องและ
อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์พัน ธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมที่มีการ
ดาเนินการอยู่แล้วอย่างเป็นระบบ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ทรัพยากรชีวภาพ และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดทาชุดการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มีการนางานวิจัยที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สมุนไพรที่เป็นยาและเครื่องสาอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพใหม่ กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพ
ที่แท้จริงของทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและ
มีมูลค่าสูง
๓.๑.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดทาหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทให้ครบถ้วนชัดเจน
ปรั บ ปรุ งกลไกการบริ ห ารจั ดการที่ ดิน ให้ มีเอกภาพเพื่ อ ทาหน้าที่ กาหนดภาพรวมนโยบายด้ านที่ ดิน และ
กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยใช้กลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ สนับสนุนการจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชนโดยให้สิทธิในลักษณะแปลงรวมและการรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการสร้างรายได้ของ
ชุมชน พัฒนาระบบเช่าที่ดินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน จัดเก็บ
ภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร
ดินและที่ดินให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
๓.๑.๔ ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง พัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระยะยาว ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน โดยการจาแนกแนวเขตการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ตัดสินใจ และจัดการร่วมของภาคี
ที่เกี่ยวข้อง พัฒ นาระบบบริห ารจัดการ และการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล
หมู่เกาะ และชายหาด เพื่อนามาใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์และ
สวยงามตลอดไป ปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล กาหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง กาหนด
มาตรการควบคุมการจับสัตว์น้า ห้ามการจับสัตว์น้าวัยอ่อน ควบคุมเครื่องมือทาประมงที่ผิดกฎหมาย คุ้มครอง
ประมงพื้นบ้าน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้าและชายฝั่งโดยคานึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบชายหาด ใช้แนวคิดการจัดการระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) โดยจาแนกชายหาดตามลักษณะธรณี
สัณฐาน และออกแบบระบบป้องกันและการลดพลังงานคลื่นลมอย่างบูรณาการภายในกลุ่มหาดนั้น เพื่อมิให้
การก่อสร้างในพื้นที่ชายฝั่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง
๓.๑.๕ วางแผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรแร่ เพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน กาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนาแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึ ง
ความจาเป็นและมูลค่าในอนาคต จากัดการส่งออกทรัพยากรแร่ในรูปวัตถุดิบ หวงห้ามการทาเหมืองแร่ในพื้นที่
ลุ่ ม น้ าชั้ น ๑ และเขตอนุ รั ก ษ์ ข องกรมศิ ล ปากร ควบคุ ม ผลกระทบจากการท าเหมื อ งแร่ ที่ ก่ อ มลพิ ษ ต่ อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเข้มงวด จัดทายุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่ อบริหารจัดการ
แร่ที่มีมูลค่าสูง โดยเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ทางด้านสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้ประกอบการจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ พัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ จัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการเหมืองแร่
โดยคานึงถึงสิทธิชุมชนและความเป็นธรรมทางสังคม

๑๑๑
๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้า เพื่อกาหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดินและ
น้าใต้ดินในทุกมิติ โดยคานึงถึงศักยภาพ และข้อจากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพื้นที่ลุ่มน้า ดังนี้
๓.๒.๑ เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมาย
หลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เป็นกลไก
หลั กในการกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจั ดการทรัพยากรน้ าแห่ งชาติ การบริหาร
จัดการภาวะวิกฤตน้าแห่งชาติ ทั้งน้าแล้ง น้าท่วม และน้าเสีย จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรน้าแห่งชาติ และจัดทา
แผนงบประมาณด้านน้ าแบบบู รณาการประจาปี โดยกลั่ นกรองจากแผนงานหรือโครงการที่ เกี่ย วข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการลุ่มน้า
๓.๒.๒ เร่งรัด ให้ มีแ ผนบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรน้้ า ในระดับ ลุ่ม น้้ าอย่างบู รณาการทั้ ง
๒๕ ลุ่มน้้า โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้าซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อน
หลักในระดับ พื้นที่ ทาหน้าที่กาหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒ นา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าของ
ลุ่มน้าและจัดทาแผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านน้า ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเสริมสร้างเครือข่ายการ
ประสานงานและการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคประชาชนในพื้นที่ องค์กรพัฒ นาเอกชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการ
๓.๒.๓ ผลั ก ดั น กระบวนการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment : SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือน้าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย
แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้้า เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระดับลุ่มน้า
คานึงถึงความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้า
๓.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้าของแหล่งน้้าต้ นทุนและระบบกระจายน้้าให้ดีขึ้น
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพื้นที่ โดยให้ความสาคัญกับพื้นที่ชนบท
ซึ่งประชาชนยังขาดแคลนน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยใช้ทั้งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน และการจัดทาฝาย
โดยชุมชน ตลอดจนศึกษาทางเลื อกที่เหมาะสมและมีความคุ้มทุนในการพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์
เพื่ อ การบรรเทาการขาดแคลนน้ าอุ ป โภคบริโภค และน้ าเพื่ อ การเกษตรในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย แล้ ง ร่ว มกั บ
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการผันน้าระหว่างลุ่มน้าภายในและระหว่างประเทศ โดยยึดหลัก
ความสมดุล ยั่งยืนของพื้นทีล่ ุ่มน้าและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า และการจัดสรรน้้าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น ทั้งในและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการ
ปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้าเก็บกัก และศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของตลาด (Zoning)
ส่งเสริมการทาเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง ร่วมกับการบาบัดและการนาน้ากลับมาใช้ซ้าในภาคอุตสาหกรรม
และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ และสร้ างหลั กประกัน ว่าจะมี การใช้น้ าและจัดหาน้าที่ ยั่งยืน เพื่ อแก้ไขปั ญ หาการ
ขาดแคลนน้า และลดจานวนประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้า
๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย
และของเสี ย อั น ตรายที่ เกิด จากการผลิ ตและบริโภค สร้างเมื องที่ เป็น มิต รกับ สิ่ งแวดล้ อ มหรือเมื องสี เขีย ว
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้

๑๑๒
๓.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฏหมาย
และกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิด
การลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจั ดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเร่งกาจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันการจัดทาแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับ
ท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่ มขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณ
การผลิตขยะ และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการแปรรูป
ขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิต เป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับ พื้นที่ ผลักดัน การออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสี ยอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุม
การนาเข้า จัดให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ พัฒนา
ระบบควบคุ ม การขนส่ งของเสี ย อั น ตรายจากอุ ต สาหกรรมให้ ได้ ม าตรฐาน สร้างวิ นั ย ของคนในชาติ มุ่ งสู่
การจัดการที่ยั่ งยื น โดยให้ความรู้ ปลูกจิตสานึก และสร้างความตระหนัก ให้ ประชาชน นักเรียน เยาวชน
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหาร
จั ด การขยะ โดยใช้ ห ลั ก การผู้ ก่ อ มลพิ ษ เป็ น ผู้ จ่ า ย ทบทวนเกณฑ์ ก ารเก็ บ ค่ าธรรมเนี ย มการจั ด การขยะ
ที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
๓.๓.๒ เพิ่ มประสิทธิภ าพการจัดการคุณ ภาพน้้าในพื้น ที่ลุ่มน้้าวิกฤตและลุ่มน้้าส้าคัญ
อย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิด โดยเร่งแก้ไขปัญหาน้าเสียจากชุมชนและน้าเสียจาก
อุตสาหกรรม ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าวิกฤตและลุ่มน้าสาคัญ รวมทั้งพื้นที่ชุ่มน้า ด้วยการ
ลดปริมาณน้าเสียจากแหล่งกาเนิด พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมของ
ชุมชน บริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียอย่างครบวงจร โดยนาน้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบาบัดแล้วกลับมาใช้
ประโยชน์ด้านอื่น สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชนและ
เมือง การจั ดเก็บ ค่าธรรมเนี ย มในการบ าบั ดน้ าเสี ย รวมถึงการดู แลรักษาและซ่ อมบ ารุง การติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสีย การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบาบัด
น้าเสีย การเฝ้าระวังคุณภาพน้าบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้ กฎหมาย
ควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกาเนิดน้าเสีย กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับการอนุญาตให้ระบาย
มลพิษที่คานึงถึงปริมาณมลพิษสะสมรวมในแหล่งรองรับน้าเสีย
๓.๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ เร่งแก้ไขปัญหา
วิกฤตหมอกควันไฟป่ าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ โดยส่งเสริมทุกภาคส่ วนเข้าร่วมดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามข้อกาหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษ
จากหมอกควัน ข้ามแดน ดาเนิ น การบั งคั บ ใช้กฎหมายอย่างเข้ มงวดและเป็ น ธรรม ส าหรับการแก้ ปั ญ หา
หมอกควัน จากการเผาเศษวัส ดุ ท างการเกษตร เช่น ข้าวโพด ควรมีม าตรการสร้างแรงจู งใจให้ เกษตรกร
ประกอบกับเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร อาทิ การหมักตอซัง รวมไปถึงศึกษาวิจัย
พืชทดแทนที่เหมาะสม มีตลาดรองรับ และต้นทุนต่ากว่า ตลอดจนสร้างอาชีพทดแทน อาทิ การท่องเที่ยว
ชุมชน เป็นต้น

๑๑๓
๓.๓.๔ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเมื อ งเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทาผังเมืองที่คานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่นรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร และมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนั บ สนุ น มาตรการก าหนดฉลากแสดงประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั งงานกั บ อุ ป กรณ์ ต่ างๆ รวมทั้ งสนั บ สนุ น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความต้านทานภัยพิบัติ ตลอดจนขยายผล
การพัฒ นาเมืองสีเขียวในมิติต่างๆ ที่ดาเนินการอยู่แล้วในลักษณะนาร่อง อาทิ เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่า
เมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรูปแบบเมืองสีเขียว
ที่กล่าวถึงนี้ จะช่วยสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเมืองให้พัฒนาสู่มาตรฐานของเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๓.๔ ส่งเสริม การผลิต และการบริ โภคที่ เป็ น มิต รกับ สิ่ งแวดล้อ ม โดยเน้ น การบริห ารจัด การ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักร
ชีวิต ดังนี้
๓.๔.๑ ส่งเสริมการผลิต และการลงทุน ในภาคอุตสาหกรรมที่ เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยใช้มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อ สนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานการลดมลพิษ และ
การใช้ ท รั พ ยากรให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ส่ งเสริม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยี ที่ ส ะอาด
พัฒนาการจัดระบบข้อมูลและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิต
และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกชีวภาพ สนับสนุนแนวทาง
การจัดการเชิงรุก เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการ
ลดก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดทาบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า
สนั บ สนุ น การออกฉลากคาร์บ อนฟุ ตพริ น ต์ ส่ งเสริม สิ น ค้าฉลากเขียว และฉลากสิ่ งแวดล้ อมอื่ น ๆ พั ฒ นา
ฐานข้อมูลการประเมิน วัฏ จั กรชีวิตผลิตภัณ ฑ์ของภาคการผลิ ตและภาคการขนส่ ง เพื่ อนาไปสู่การกาหนด
มาตรฐานฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อย
คาร์บอนต่า
๓.๔.๒ สนั บ สนุ น การผลิ ต ภาคการเกษตรไปสู่ เ กษตรกรรมที่ ยั่ ง ยื น โดยสนั บ สนุ น
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน
เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วัสดุอินทรีย์และการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีการเกษตร เช่น การทาเกษตรโดยลดการใช้สารเคมีที่อาเภอดาเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี สนับสนุนงานวิจัยและจัดทาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดให้มีแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการ
ทาการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรเหล่านี้ให้เป็นมาตรการเชิงบังคับ ขยายผลแนวคิดการทาเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและผลักดันสู่กระบวนการทาเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
๓.๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของไทยสู่สากล โดย
ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและบาบัดน้าเสีย ปรับใช้มาตรการจากัดจานวนนักท่องที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
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ระบบนิ เวศเปราะบาง พัฒ นาระบบการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล หมู่เกาะ
รวมทั้งอุทยานแห่งชาติ ให้เหมาะสมสาหรับใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ โดยพัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
และการท่องเที่ยวธรรมชาติกับการอนุรักษ์ทรัพยากร การสืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น รว มทั้ง
การสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพของท้องถิ่นด้วย
๓.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้
ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดารงชีวิต ให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและ
ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
สนั บ สนุ นการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่ งแวดล้อม และการพั ฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนั ก ด้ า นการผลิ ต และบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ที่ เข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภค เลื อ กใช้ มาตรการจู ง ใจ
ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การคิดราคาสิ นค้าโดยรวม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งค่ากาจัดซากผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้ อมในระยะยาว รวมทั้ ง ส่ งเสริ มให้ ใช้ บ รรจุภั ณ ฑ์ จากวัส ดุ ธ รรมชาติ เพื่ อทดแทนการใช้ พ ลาสติ ก
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ห้ างสรรพสิน ค้ าในเมือง และตลาดในท้องถิ่น นอกจากนี้ ควรขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งขยายประเภทของสินค้า
ให้มากขึ้นและให้ครอบคลุมสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์
๓.๕ สนับสนุน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่ มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๕.๑ จั ด ท้า และปรับ ปรุ งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างบูรณาการและ
ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนระบบการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการภายใต้มาตรการการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ อีกทั้งเอื้ออานวยต่อการจัดตั้งกลไกใหม่ๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๒ พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร โดย
ลดการผลิตและใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน การผลิต
พลังงานทดแทนจากของเสีย พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ สนับสนุน
ระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้ง
กลไกทางการเงินที่สนับ สนุน การดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ กลไกตลาดคาร์บอนเครดิต ภาษีคาร์บอน รวมทั้งสนับสนุนให้ ภาคเอกชน
ลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น
๓.๕.๓ ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บ
และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มต้นจากข้อมูลการใช้พลังงาน และให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ด้านการเก็บรวบรวมและจัดทาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ฐานข้ อ มู ล การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของประเทศที่ เป็ น ปั จ จุ บั น การขึ้ น ทะเบี ย นกิ จ กรรมการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจก และการประเมินแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
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๓.๕.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับ การศึกษาและประยุ กต์ใช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นด้านการ
ปรับตัวในการจัดหาเทคโนโลยีที่จาเป็นสาหรับภาคเกษตร รวมทั้ง มีมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน
ในกลุ่ มเปราะบาง มีความเสี่ ยงสู ง และมี ความสามารถในการปรับตัวต่า วางแผนป้องกันเมืองที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล และอาจเผชิญกับฤดูกาลที่รุนแรงและแปรปรวน โดยวางผังเมือง
บนพื้นฐานการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทายุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิ บั ติการการปรั บ ตัวเพื่ อรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ ประเทศ รายสาขา และ
ระดับพื้นที่ ซึ่งมีความเสี่ยงเฉพาะ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การดาเนินการในระดับท้องถิ่น
๓.๕.๕ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่วยงาน
ในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ปล่อยคาร์บอนต่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พัฒ นาหลักสูตรสิ่งแวดล้ อมตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยควบคู่กับหลักสู ตรเศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ในระบบ
การศึกษาภาคบังคับ
๓.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและนาไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
๓.๖.๑ บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ
ระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและ
จัดทาแผนที่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพื้นที่และภาคการผลิตที่มีลาดับความสาคัญสูง
๓.๖.๒ เสริ ม สร้ างขี ด ความสามารถในการเตรี ยมความพร้ อมและการรับ มื อภั ยพิ บั ติ
สนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ในระดั บ พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม แนวทางการจั ด การภั ย พิ บั ติ โ ดยมี ชุ ม ชน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ส่ ง เสริ ม ภาคเอกชนในการจั ด ท าแผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งของธุ ร กิ จ สร้ า งจิ ต ส านึ ก
ความปลอดภัยสาธารณะ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการร่วมกันดาเนินการป้องกัน
และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
๓.๖.๓ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความ
แม่นยา น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อให้ สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ได้พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการ
ภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
๓.๖.๔ พั ฒ นาระบบการฟื้ น ฟู บู ร ณะหลั งการเกิ ด ภั ย ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลัง
การเกิดภัยพิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง พัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่จะสร้างขึ้นให้สามารถรองรับภัยพิบัติรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๓.๖.๕ ส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด การภั ย พิ บั ติ โดยจั ด ท าหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ วางระบบเพื่อสร้างความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถขของเครือข่าย
อาสาสมัคร และเชื่อมโยงการทางานกับภาครัฐ เพื่อให้มีบทบาทร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน

๑๑๖
๓.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๓.๗.๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทา การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการ
ติด ตามตรวจสอบ โดยผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานซึ่ งมี ห น้ าที่ ในการอนุ ญ าต ติ ด ตามตรวจสอบการด าเนิ น งาน
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีบทลงโทษ
ที่ เหมาะสม พิ จ ารณาแนวทางในการน าเรื่อ งการติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มากาหนดเป็นเงื่อนไขในการขอต่อใบอนุญาต การขอเปลี่ยนแปลงหรือ
ก่อสร้างเพิ่มเติมของโครงการ นอกจากนี้ ควรลดขั้นตอนและระยะเวลาของระบบ EIA รวมทั้งทบทวนรูปแบบ
และกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทา
รายงานและกระบวนการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกลไกการติดตามตรวจสอบ
๓.๗.๒ ผลักดัน การน้า แนวทางการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment: SEA) ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต ามกฎหมายเพื่ อ น้ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือสาคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณาที่ คานึงถึง
ผลกระทบอย่ างรอบด้าน โดยดาเนิ น การน าร่องในพื้นที่ระดับลุ่ มน้า สนับสนุนการบริห ารจัดการเชิงพื้นที่
ทั้งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่สาคัญ
๓.๗.๓ สร้างจิตส้านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยไม่จากัดแค่เพียงการรับ ฟังความคิดเห็ น แต่ควรสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดทาโครงการ
เพื่อสร้างการยอมรับ และลดความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้ กับทุกภาคส่ วน
ในการลงทุน เพื่อการพัฒ นาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแล รั กษา ติดตาม และตรวจสอบการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มร่ว มกั บ
หน่วยงานภาครัฐมากขึ้น สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น งบประมาณ และสามารถ
น างบประมาณที่ ได้จ ากการระดมทุ น มาจั ด การแก้ ไขปั ญ หา รวมทั้ งพั ฒ นากระบวนการติ ดตามโครงการ
ที่ดาเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
กลไกเพื่ อ เสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ใช้ประโยชน์จากสื่อสารมวลชนในการรณรงค์ เผยแพร่แนวคิดและการปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กาหนดช่วงเวลาบังคับการออกอากาศ เพื่อ รณรงค์
ปลูกป่า ยุติการเผาป่า และการคัดแยกขยะ เป็นต้น
๓.๗.๔ ทบทวนแก้ ไขกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบั ญ ญั ติ ป่ าชุม ชน เพื่ อ ให้ มี ส าระ
คุ้มครองสิทธิชุมชน วิถีชีวิต วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาท้องถิ่น รวมทั้งวิถีชี วิตของกลุ่ มชาติพั นธุ์ที่อยู่อาศัย
บนพื้ น ที่ ต้ น น้ า หรื อพื้ น ที่ อนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ให้ ค นอยู่ร่ว มกับ ป่ าได้ อ ย่างยั่งยืน กาหนดมาตรการชดเชยผู้ ได้ รับ
ผลกระทบจากการดาเนินนโยบายของรัฐ เช่น พื้นที่น้าท่วม พื้นที่เวนคืนที่ดินเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ
๓.๗.๕ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม ในการดาเนินงานร่วมกับ
ภาครัฐ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีโอกาสเข้ามาร่วมดาเนินงานกับภาครัฐ
และชุมชน สนั บ สนุ นการจัดตั้งกลไกและกองทุน เพื่อการฟื้นฟู เยียวยา และชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งการเยียวยาในระยะสั้น และระยะยาว ร่วมกับการศึกษาและกาหนดใช้มาตรการทางการคลังที่เหมาะสม

๑๑๗
เป็ น ธรรม และเป็ น ไปตามหลั กการผู้ ก่อมลพิ ษเป็ นผู้ จ่าย รวมทั้งปรับ ปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ ส ามารถ
เรี ย กเก็ บ ค่าเสี ย หายจากผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ รับ ผิ ด ชอบต่อ ความเสี ยหายที่ เกิด ขึ้น ในระยะยาวได้ พั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพิสูจน์ความเสียหาย รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๓.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดทาแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
และข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เพื่อป้องกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธิ์ทางการค้า อาทิ ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ติดตามและเฝ้าระวัง
มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและการลงทุน ตลอดจน
สนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

๔.

แผนรองรับ แผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

๔.๑ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๔.๒ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
๔.๓ แผนงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐
๔.๔ แผนแม่บทในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้าลาธาร
๔.๕ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙
๔.๖ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๗๔
๔.๗ กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔.๘ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓
๔.๙ แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๖
๔.๑๐ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔
๔.๑๑ แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)
๔.๑๒ โรดแมปการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
๔.๑๓ ร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕.

แผนงานและโครงการส้าคัญ

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ จึงได้กาหนดโครงการที่มีความสาคัญที่จะตอบสนองโดยตรง
ต่อเป้าหมาย และตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ฯ โดยพิจารณาจากโครงการที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดประโยชน์ร่วมและสนับสนุ นเป้าหมายหลายด้านพร้อมกัน
ทั้งในมิติด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน และการรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อมและทุน ทางธรรมชาติ โครงการส าคัญ ภายใต้ ยุท ธศาสตร์การเติบ โตที่ เป็น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อ ม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยโครงการที่สาคัญ ดังนี้

๑๑๘
๕.๑

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะยาว
๕.๑.๑ สาระส้าคัญ ส่งเสริมการปลูกป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว พัฒ นาการปลู ก
สร้างสวนป่าและระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และพัฒนาอุตสาหกรรรมไม้มีค่าตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต
โดยรั ฐมี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น และกาหนดมาตรการจูงใจ กาหนดเขตพื้ นที่ ที่เหมาะสมและมีศักยภาพ
เชิงภูมินิเวศ พัฒนาตลาดกลางค้าไม้ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่งไม้ สนับสนุนกลไกทางการเงิน อาทิ
พันธบัตรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ หรือกองทุนส่งเสริมการปลูกป่า และสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทั้งด้านการพัฒนา
คุณภาพสายพันธุ์ และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ รื้อฟื้นการใช้ประโยชน์จากไม้ในงาน
ด้านการอนุรักษ์ การสร้างบ้านเรือน วัด และสถานที่สาคัญ และผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักที่เป็นศิลปะประจาชาติ
โครงการมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ
โดยมี พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ ร้ อ ยละ ๒๕ การปลู ก สร้ า งสวนป่ า เศรษฐกิ จ ซึ่ ง เป็ น ไม้ ที่ มี ร อบตั ด ฟั น ระยะยาว
เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม ทั้งด้านการสร้างรายได้ การฟื้นฟูระบบนิเวศ และการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
จึงถือเป็นการดาเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อการเติบโตสีเขียวทั้งระดับโลกและระดับประเทศ
๕.๑.๒ หน่ ว ยงานด้ า เนิ น งานหลั ก เนื่ อ งจากแนวทางดั งกล่ า วจ าเป็ น ต้ อ งบู รณาการ
ดาเนินงานร่วมกันหลายภาคส่วน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อัน เนื่ อ งมากจากพระราชด าริ (โครงการมเหสั ก ข์ สั กสยามิ น ทร์) ส านั ก งานปฏิ รูป ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม
สถาบัน การศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ดาเนินการในรูปคณะทางาน เพื่อ
จัดทายุท ธศาสตร์การพัฒ นาการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้ งระบบและขับ เคลื่อนการดาเนิน งานตามยุทธศาสตร์
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๕.๒ แผนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน ๕ พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง
๕.๒.๑ สาระส้ า คั ญ น ากระบวนการเชิ ง ระบบด้ า นการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทั้งในรายสาขาและใน
เชิงพื้นที่ระดับลุ่มน้า มาใช้ประกอบการตัดสินใจดาเนินนโยบาย แผน และแผนงานในรายสาขา หรือในเชิงพื้นที่
ลุ่ ม น้ า เพื่ อ สร้ า งความสมดุ ล ที่ ยั่ งยื น ระหว่ า งการอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรน้ า
ในทิ ศทางที่ ส อดคล้ องกั บ ศักยภาพของลุ่ ม น้ าใน ๕ พื้ นที่ ลุ่ มน้าน าร่องที่ การพั ฒ นามีแนวโน้ มส่ งผลกระทบ
ต่อความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดารงชีพ
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง
๕.๒.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้าหลักทั้ง ๒๕ ลุ่มน้าของประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการ
นโยบายน้าแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้า ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของภาคีการพัฒ นา
ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย
๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๑๙
๕.๓ แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
๕.๓.๑ สาระส้าคัญ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยถูกกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ จั ด ท า Roadmap การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย
ของประเทศ ซึ่งได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)
และจัดท าเป็ นแผนแม่บทการบริหารจั ดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยจะใช้ เป็ น
แนวทางการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดาเนินงาน
มีกรอบทิศทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ
และบู รณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่ส ามารถ
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยให้สอดคล้ องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ และสามารถดาเนินการจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด มาตรการ
เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ย อั น ตราย แผนแม่ บ ทฯ ได้ ล าดั บ ความส าคั ญ ของพื้ น ที่ ในการด าเนิ น การจั ด การขยะมู ล ฝอย
เพื่อเร่งดาเนิ นการ (๑) จัดตั้งศูนย์ กาจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ กลุ่มพื้นที่ขนาด
กลาง กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (๒) สร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย และ (๓) สนับสนุนให้มีการจัดการขยะมูลฝอย
ของตนเองภายในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๓๔๙ กลุ่มพื้นที่ โดยในระยะแรก (ปี ๒๕๕๙) ดาเนินการใน ๖๗ กลุ่มพื้นที่
และดาเนินการต่อเนื่องอีก ๒๘๒ พื้นที่ ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๕.๓.๒ หน่วยงานด้าเนิน งานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการกากับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัด การ
ขยะมูลฝอยของประเทศและคณะกรรมการกากับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัด
๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๔ โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
๕.๔.๑ สาระส้ า คั ญ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พ ยากรและพลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตลอดจนควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ ลดลง โดยผลักดันแนวทางการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน ผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ทั้งผู้ผลิตรายเล็กและรายใหญ่ โดยส่งเสริมการพัฒ นาอุตสาหกรรม
สีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
เข้าร่วมการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่า หรือใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจูงใจในการผลิตและการขอรับรองฉลากเขียว เพื่อเพิ่มจานวนสินค้าและบริการ
สี เขีย วในตลาด ส่ งเสริ ม การจั ด ซื้ อจั ด จ้ างสิ น ค้ าและบริการที่ เป็ น มิต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มของภาครัฐ เอกชน
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาเกณฑ์และข้อกาหนดเฉพาะของสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมสินค้าและบริการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างปริมาณสูง ตลอดจนเร่งสร้าง
ความตระหนักรู้ และความเข้าใจให้กับภาคประชาชนให้เห็นถึงความสาคัญของการเลือกซื้อสินค้า และบริการ
จากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑๒๐
๕.๔.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๕ โครงการเมืองสีเขียว (Green City)
๕.๕.๑ สาระส้าคัญ สนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายการเติบโตสีเขียวของเมือง
ไว้ ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และขับ เคลื่ อนการด าเนิ น งาน ทั้ งด้ านการจัด การของเสี ย การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย ว
ของเมื อ ง การวางผั งเมื อ งเพื่ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาเมื อ งสี เขี ย ว การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมืองทั้งในภาคการคมนาคมขนส่ง อาคาร และบ้านเรือน สนับสนุนให้ท้องถิ่น
มีการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้จ ากตัว อย่ างที่ ดีๆ ของเมืองที่ มีการดาเนิ นงานด้านการเติบโตสี เขียวเพื่อขยายผล
การดาเนินงาน พัฒนาต่อยอดเมืองที่มีการดาเนินงานที่ดีด้านการเติบโตสีเขียวในบางมิติให้ครอบคลุมครบถ้วน
ทุกมิติ สร้างมาตรการทางการเงิน การคลั งใหม่ที่ส นับสนุน การเติบโตสี เขียวของเมือง ปรับปรุงและปฏิรูป
กฎหมายที่จาเป็น สนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดตั้งกลไกเพื่อทาหน้าที่ ประสานงานระหว่างเทศบาลกับชุมชน และ
ปลูกจิตสานึกของคนในชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการ
ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว
๕.๕.๒ หน่วยงานด้าเนินงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๖ แผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA Roadmap) และ
แผนงานด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๕.๖.๑ สาระส้าคัญ (๑) สนับสนุนการดาเนินงานแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศ (NAMAs Roadmap) ร้ อ ยละ ๗ เที ย บกั บ การปล่ อ ยในกรณี ป กติ (Business As
Usual) ภายในปี ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) บนพื้นฐานการดาเนินการโดยสมัครใจของภาคพลังงานและคมนาคม
ขนส่ง ด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ
การใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ และมาตรการด้านคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลด้าน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ตลอดจนการพัฒนา
กลไกทางการเงิน และการตลาดเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก และ (๒) ส่งเสริมแผนงาน
ด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินความเปราะบาง จัดทาแผนที่
พื้นที่ที่มีความเปราะบาง พัฒนาทางเลือกในการปรับตัวที่เหมาะสมในสาขาหรือพื้นที่ที่มีความสาคัญหรือเป็น
กลุ่มเสี่ยง ให้ความสาคัญกับแผนการปรับตัวภาคการเกษตรและเมือง การป้องกันพื้นที่เมืองและชายฝั่ง การ
ป้องกันน้าท่วม ภาคสาธารณสุข รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
๕.๖.๒ หน่ ว ยงานด้ า เนิ น งานหลั ก กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ในช่ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๒ เศรษฐกิจ โลกยังอยู่ในช่ว งของการฟื้นตัว จากปัญ หาวิกฤตต่างๆ
การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการนานวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ในขณะที่ เศรษฐกิจ ไทยขยายตั วต่ ากว่าศัก ยภาพมาต่อ เนื่ องหลายปี ทั้ งจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันรวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟู
เศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ตาม
แผนที่วางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา
เป้าหมายสาคัญ และขณะเดียวกัน ๕ ปีต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพื่อวางพื้นฐาน
ให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็น ประเทศรายได้สู งได้ภายในปี ๒๕๗๐ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี โดยการใช้นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัย
นาในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนให้ความสาคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเงิน และดูแล
วินัย ทางการเงิน การคลัง ควบคู่กับ การดาเนิน ยุท ธศาสตร์ส ร้างความเข้ม แข็ง ให้กับ เศ รษฐกิจ รายสาขา
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ สาหรับ
อนาคต
การขั บ เคลื่ อ นให้ เศรษฐกิ จ เจริ ญ เติ บ โตในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ จะเน้ น การพั ฒ นาและ
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่
กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิ ทัล
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความสาคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม
การเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนว
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ การผสมผสานภาคบริ ก ารเข้ า กั บ การค้ า และการเตรีย มความพร้ อ มของภาคบริ ก าร
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ผู้ บ ริโภคอย่างรวดเร็ว และมาตรฐานสากลของสิ น ค้าและบริการที่สู งขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้ อ ม
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ
ท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ

๑.

วัตถุประสงค์
๑.๑

สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้
๑.๑.๑ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ งของแรงขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ ให้ ส นั บ สนุ น เป้ า หมาย
การเพิ่มรายได้ต่อหัว
๑.๑.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ
รายได้ใหม่

๘๓
๑.๑.๓ เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๑.๔ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้
๑.๒.๑ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
สินค้าและบริการ
๑.๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สาคัญ พัฒนาระบบ
การบริหารจั ดการความเสี่ ยงและมี การปรั บตัวให้ พร้อมรับ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศเพื่อให้ ฐาน
การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง
๑.๒.๓ เพื่ อเร่ งผลั กดันให้ สิ นค้าเกษตรและอาหารของไทยมี ความโดดเด่นในด้านคุ ณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก
๑.๒.๔ เพื่ อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมแห่ ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๕ เพื่ อ เพิ่ ม ศั กยภาพของฐานบริ การเดิ ม และขยายฐานบริ ก ารใหม่ ในการปรั บ ตั ว สู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑.๒.๖ เพื่ อพั ฒ นาปั จจั ย สนั บสนุ นและอ านวยความสะดวกทางการค้ าและการลงทุ น ให้
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ
๑.๒.๗ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการเงิ น ของประเทศให้ ส นั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน
๑.๒.๘ เพื่ อสร้ างความเข้ มแข็ งขององค์ กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ ให้ สนับสนุ น
บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย

๒.

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒.๑

ที่ดีขึ้น
ร้อยละ ๕

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่ต่ากว่า

ตัวชี้วัด ๑.๒ รายได้ต่อหั วไม่ต่ากว่า ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
(ปี ๒๕๖๔) และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๙.๐
เป้าหมายที่ ๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี

๘๔

เศรษฐกิจไทย

ตัวชี้วัด ๒.๒ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
เป้าหมายที่ ๓ พั ฒ นาภาคส่ ง ออกให้ ข ยายตั ว และเป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น

ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐
เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
เป้าหมายที่ ๕ รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด ๕.๑ อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕
ตัวชี้วัด ๕.๒ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่เกินร้อยละ ๕๕ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ตัวชี้วัด ๕.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เป้าหมายที่ ๖ เพิ่ ม การลงทุ น จากความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัวชี้วัด ๖.๑ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท
เป้าหมายที่ ๗ ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
ตัวชี้วัด ๗.๑ จานวนการยื่นแบบเพื่อชาระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้อง
เสียภาษีเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้น
ไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด
๒.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิ จ รายสาขาเติ บ โตอย่ างเข้ ม แข็ งและเป็ น ฐานในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจาก
บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามลาดับ
เป้าหมายที่ ๒ เกษตรกรมี ร ายได้ เงิ น สดสุ ท ธิ ท างการเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น และพื้ น ที่ ก ารท า
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด ๒.๑ รายได้ เงิน สดสุ ท ธิ ท างการเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ๕๙,๔๖๐ บาทต่ อ ครั ว เรื อ น
ในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๒.๒ พื้นที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๔

๘๕
เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาพื้นทีไ่ ปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
ตัวชี้วัด ๓.๑ จานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจานวน ๑๕ พื้นที่
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมี รายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีขีด ความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
ตัวชี้วัด ๔.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า ๓ ล้านล้านบาท
ตัวชี้วัด ๔.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism
Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ากว่าอันดับที่ ๓๐
เป้าหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด ๕.๑ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
เป้าหมายที่ ๖ เพิ่ มประสิท ธิภ าพของภาคการเงินเพื่อให้ เป็นกลไกสนั บสนุ น การพัฒ นา
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด ๖.๑ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น
ตัวชี้วัด ๖.๒ คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก
ตัวชี้วัด ๖.๓ สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง
ตัวชี้วัด ๖.๔ เพิ่มปริมาณการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น ๒๐๐ ครั้ง/ปี/คน

๓.

แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ

๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ จาเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้น โดยไม่สร้างแรงกดดัน
ให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาวะเงินเฟ้อ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควร มีการกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง โดย
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร
และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ เพื่อให้งบประมาณภาครัฐสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ โดยให้มีการกาหนด
กรอบการจั ดสรรงบประมาณในระยะปานกลางที่มีความชัดเจน การจัดทางบประมาณเชิงบูรณาการและ
เชิงพื้น ที่ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง ปรับปรุงกลไกการจัดทา
งบประมาณที่มีการถ่วงดุลอานาจและระบบการพิจารณาอย่างรอบคอบครบถ้วน ซึ่งจะทาให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติเพื่อให้งบประมาณสามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติต่างๆ
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุม
ผู้มีงานทาในระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพื่อชาระภาษีที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยควรเร่งรัดการ
ใช้ประโยชน์ จากการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ภ าครัฐเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้เสียภาษีทั้ง
บุคคลและผู้ประกอบการที่ได้มีการลงทะเบียนในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และเร่งรัด ระบบการให้ความ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางตรง (Negative Income Tax) ซึ่งเป็นการ
คัดกรองเป้าหมายผู้ได้รับการช่วยเหลือโดยใช้ระดับรายได้เป็นตัวกาหนด

๘๖
๓) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิต รกั บ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ งเพื่ อเป็ น ช่ องทางการเพิ่ ม รายได้ภ าครัฐ โดยเร่งรัด ให้ มี การจัดเก็บภาษี ห รือ
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมถึงการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ
๔) เพิ่ มประสิทธิภ าพการจัดเก็บ รายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลด
ภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล เร่งถ่ายโอนภารกิจการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบางประเภทที่รัฐบาล
จัดเก็บให้แก่ท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกาหนดอัตราภาษีและวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ท้องถิ่นให้มี
ความพร้อมในการดาเนินภารกิจเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ
ที่มีปัญหาฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชนได้ รั บ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน และเป็ น ธรรม ส่ งเสริ ม ความร่ว มมื อ ระหว่ างภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทั้ งในด้ านการลงทุ น และการบริห ารจัด การเพื่ อสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม ในทรัพ ย์สิ น ของรัฐ รวมทั้ งใช้
เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังของรัฐบาล
๓.๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน โดย
๑) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงิน และ
ตลาดทุน ให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการให้บริการ และช่วยสนับสนุนการดาเนิน
มาตรการทางการคลังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มี การแข่งขันในระบบสถาบัน
การเงินให้มากขึ้น ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money/E-Payment)
และบริ ก ารทางการเงิน ที่ เป็ น นวัต กรรมและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ (FinTech) ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งเร่ง พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน อาทิ การปรับปรุงกฎหมายทางด้านการเงิน การคุ้มครองผู้ใช้บริการ ระบบการ
กากับดูแล และพัฒ นาบุคลากรทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั งคม ทั้ งนี้ จะต้ อ งเร่งประชาสั ม พั น ธ์ สร้างความเข้าใจ เพื่ อ สร้างความเชื่ อ มั่น ในการใช้บ ริก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้กบั ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปควบคู่กันไป
๒) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของ
ระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ ทั้งสถาบันการเงินเอกชน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และองค์กรการเงินฐานราก
เพื่ อให้ ป ระชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั่วถึงในต้น ทุนที่เหมาะสมทั้ งด้าน
การออม การลงทุน สินเชื่อ ประกันภัย การชาระเงินและการโอนเงิน ทั้งนี้ จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่ ม องค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน โดยให้ ส ถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ และสหกรณ์ เข้ า มามี บ ทบาทในการพั ฒ นา
ความสามารถในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้บริการเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน และยกระดับองค์กรการเงินชุมชนที่มีศักยภาพให้มีฐานะทางกฎหมายเพื่อให้องค์กรการเงิน
ชุมชนเป็นกลไกสาคัญในการสนับสนุนการออมเงิน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนในชุมชน ขณะเดียวกันภาครัฐต้องให้ความสาคัญกับการให้ความรู้ทางการเงิน
และสร้างวินัยทางการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทัน และมี
ทักษะในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้ โดยไม่จาเป็นต้องพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบ ควรมีการจัดทา

๘๗
แผนแม่บทในการสร้างความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนที่กาหนดแนวทางดาเนินการอย่างชัดเจนและเป็น
ระบบ และมี การบูรณาการดาเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
สถาบั น การเงิน สถาบั นการศึกษา และสื่อมวลชน นอกจากนี้ ควรกาหนดให้ สถาบันการเงินทุกแห่งจัดทา
แผนงานโครงการสร้างความรู้และวินัยทางการเงินให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้ใช้บริการ
๓) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีความกว้างและความลึกมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศโดยการสนับสนุนให้สถาบันการเงินออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละกลุ่ ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ต้องการหลักประกันการดารงชีวิตหลังเกษียณ กลุ่ มเกษตรกร
ที่ต้องการเครื่องมือในการประกันความเสียหายพืชผลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความต้องการเงินทุนในลักษณะการร่วมทุน อาทิ กองทุนร่วมลงทุน
หรือการระดมทุนผ่านระบบออนไลน์ (Crowd Funding)
๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้เป็นกลไก
ที่สนับสนุนดาเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง โดยการกาหนด
บทบาทภารกิจของสถาบั นการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ งให้ ชัดเจน ปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีและระบบ
ประเมิน ผลระหว่างภารกิ จปกติและภารกิ จตามนโยบายรัฐ ทั้ งนี้ ให้ คานึ งถึ งเป้ าหมายหรือผลสั มฤทธิ์ของ
การดาเนินนโยบายเป็นสาคัญ และปรับปรุงระบบการบริหารภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเพื่อรองรับบริบททาง
การเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง
อัน จะนามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒ นาที่ยั่งยืน
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย
๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย (๑) พัฒนาและ
บารุ งรักษาแหล่งน้าเพื่ อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพื ชให้ สอดคล้องปริ มาณน้ าที่ หาได้ โดยให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้า แหล่งน้าในไร่นา อ่างน้าขนาดเล็กและ
ขนาดกลางให้กระจายตัวตามศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้า และมีการผันน้า
จากแหล่งน้าที่มีปริมาณน้าเกินความต้องการเข้ามาเติมในเขื่อนหรือในแหล่งน้าที่มีปริมาณน้าน้อยให้เพียงพอกับ
การทาการเกษตร การจัดทาแผนบริหารจัดการน้าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า
เพื่อการเกษตร (๒) คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทากินของ
เกษตรกรให้มากขึ้น โดยผลักดันการจัดทาพระราชบัญญัติคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมการบริหารจัดการที่ดินเพื่อ
การเกษตรอย่างเป็นระบบ การรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นคง
รวมถึงการกาหนดเขตการใช้พื้นที่ทาการเกษตรที่เหมาะสม และการสนับสนุนให้ทาการเกษตรที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นที่ ปริมาณน้า และความต้องการของตลาดในพื้นที่ รวมทั้งการเร่ง ฟื้นฟูและปรับปรุงบารุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ การฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราคา
ที่เป็นธรรม อาทิ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย และ (๓) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และ
ปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น

๘๘
๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) และการปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่ อ สร้ างมูล ค่ าเพิ่ ม ให้ สิ น ค้าเกษตรมี ความปลอดภั ย และตอบสนองต่ อความต้อ งการของกลุ่ ม ผู้ บ ริโภคที่
หลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ทางเลือกและกาหนดกระบวนการในการศึกษา วิจัย พั ฒ นา และกลไกการกากับ ดูแลอย่างเคร่งครัดและ
เหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับ (๑) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต ด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้า
เทคโนโลยีการเพาะปลูก และการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศและเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ งขัน (๒) วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และรู ป แบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกษตรแปรรู ป ใหม่ ๆ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และความหลากหลายของสิ น ค้ า ที่ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ และ (๓) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการ
ผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
อาทิ การจัดทาแปลงต้นแบบผ่านศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่
๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของตลาดและการบริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาวะ โดย (๑) พั ฒ นาระบบมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง
คุ ณ ภาพและระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ ของตลาดภายในและ
ต่างประเทศอย่างทั่วถึง และการกากับดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง (๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุ ณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน
อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารสาหรับผู้บริโภคเฉพาะ
กลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การกาหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุงการผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้ง
ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอสาหรับเด็กในวัยเรียนเพื่อเพิ่มสุขภาวะและศักยภาพการเรียนรู้
และสร้างความตระหนักในการบริโภคอาหารและโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาวะ และ (๓) ขับเคลื่อนการผลิต
สิน ค้าเกษตรอิน ทรีย์อย่างจริงจัง โดยการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ ยนเข้าสู่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง การส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจาก
สินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการตลาด และแนวทางอื่นๆ เช่น การใช้หลักการคาร์บอน
เครดิต เป็นต้น การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
และการพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม
รวมทั้งการจัดทาโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนาร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม
และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้
๔) เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถการผลิ ต ในห่ ว งโซ่ อุ ต สาหกรรมเกษตร โดย
(๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอด
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัย แนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพื้นที่และขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต
การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ตั้ง แต่
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ระดับท้องถิ่นถึงระดับ ชาติ ร่วมกับ การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ
การลงทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน และการทาเกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีความเป็นธรรม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทาประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นที่และความต้องการของตลาด (Zoning) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริม
การทาเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรรมแม่นยาสูงในพื้นที่ที่เหมาะสม การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิต และ
เครื่องจั กรกลการเกษตร การสนั บ สนุ น การเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุน เพื่อการปรับปรุงการผลิ ต และการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานจาเป็นด้านการเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการ
ผลิตตลอดห่วงโซ่ ตลอดจนส่งเสริมการทาเกษตรแบบประณีต ที่ต้องใช้องค์ความรู้ ควบคู่กับการวางแผนและ
การจัดการอย่างเป็นระบบ มีความเอาใจใส่ และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งคานึงถึง
ระบบนิเวศ การพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่
ที่ไม่เหมาะสมไปสู่ การทาเกษตรทางเลื อกอื่นๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเลี้ ยงปศุสั ตว์และการท า
ประมงอย่างยั่งยืน (๓) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต ทั้งก่อน
การเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและในกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ตลอดห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต (๔) สนั บ สนุ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้ า เกษตร และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยนาผลการวิจัยและพัฒนามาใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดบนพื้นฐานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ
(๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เพื่อ
สร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงการผลิต
ภาคเกษตรกับภาคการผลิตอื่น เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยวเพื่อลดการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าเกษต ร
และเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดซื้อ
ขายสิ น ค้าเกษตรล่ วงหน้ า การจั ดตั้งกองทุ นประกันภั ยพืช ผลทางการเกษตร รวมทั้ งสร้างระบบเตือนภั ย
ทางการเกษตรล่วงหน้า และ (๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้ าน ในการเป็นแหล่ง
ผลิตวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าและโอกาสในด้านการตลาดจากการส่งออกทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
๕) ส่งเสริ ม และเร่ งขยายผลแนวคิ ด การท าการเกษตรตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการเกษตร มีส่วนร่วมคิด
ร่วมทาและเป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตนโดยภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นและ
เชื่อมโยงการดาเนิ น การกับ ศูน ย์ เรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่ (๒) ส่งเสริม ขยายผลและพัฒ นาการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้ งในรู ป แบบเกษตรทฤษฏี ใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอิน ทรีย์ เกษตร
ธรรมชาติ รวมถึงการทาเกษตรกรรมตามหลัก การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อน และการปรับกลไกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่จาเป็นในการทา
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้ างองค์ความรู้การสนับสนุนเงินทุนใน
ลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด และ (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพทดแทนสารเคมี การเกษตรให้ เพิ่ มขึ้ น อย่างต่ อเนื่ อง รวมทั้ งใช้ ส ารเคมีก ารเกษตรอย่ าง
เหมาะสมตามหลักวิช าการเพื่อลดผลกระทบด้านสุ ขภาพและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนกาหนดมาตรการทาง
การเงินการคลังในการกากับดูแลการผลิต การนาเข้าและการใช้สารเคมีการเกษตร
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๖) พั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารจั ด การภาคเกษตรและสนั บ สนุ น
เกษตรกรรุ่ น ใหม่ โดย (๑) พั ฒ นาฐานข้ อมู ลด้า นอุป สงค์แ ละอุป ทานด้า นการเกษตรให้ มีความถูกต้อ ง
แม่นยา เชื่อถือได้และสามารถนามาใช้ประโยชน์สาหรับการวางแผนด้านการเกษตรโดยใช้การตลาดนา รวมถึง
การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนา
ระบบเตือนภัยการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ (๒) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่
หรือดาเนิ น นโยบายบั ณ ฑิตคืน ถิ่น การจัดทาหลั กสู ตรการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ เพื่อสร้าง
เกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริห ารจัดการ
ที่ส ามารถปรั บ ตัว ได้ทั น ตามการเปลี่ ย นแปลงของโลก การสนั บสนุ นการสร้างและการรวมกลุ่ ม เกษตรกร
ปราดเปรื่องให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้าถึงการแปรรูป และการตลาด และเปิดโอกาสให้
บุตรของเกษตรกรที่มีพื้นที่ทาการเกษตร มีทัศนคติและความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นลาดับ
แรก ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการ
ดูแลสวัสดิการชาวนา ควบคู่กับการสนับสนุนการเพิ่มรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร รวมถึงการสร้างองค์
ความรู้และเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และ (๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย เช่น
กฎหมายด้านสารเคมี กฎหมายด้านสหกรณ์ กฎหมายด้านปฏิรูปที่ดิน กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น
๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จาเป็นต้องมีการกาหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้ง
กาหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่
สั ง คมผู้ สู ง อายุ การเปลี่ ย นแปลงสภาวะภู มิ อ ากาศ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี การปรั บ ตั ว เข้ า สุ่ ยุ ค
อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทั ล และนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น
พิจ ารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ ยนแปลงในบริบ ทต่ างๆ ในโลกและศัก ยภาพใน
การแข่งขัน ที่ แท้จ ริ งของประเทศไทยในปั จจุบัน ซึ่ งแบ่ งกลุ่มอุต สาหกรรมเป้ า หมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คื อ
(๑) กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี พื้ น ฐานที่ เข้ ม แข็ ง ที่ จ ะต่ อ ยอดไปสู่ อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก
ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้
๑) พั ฒ นาต่ อ ยอดความเข้ ม แข็ ง ของอุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพปั จ จุ บั น เพื่ อ
ยกระดั บ ไปสู่ อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง โดยการพั ฒ นานวั ต กรรม เทคโนโลยี และความคิ ด
สร้า งสรรค์ บ นพื ้น ฐานของการผลิต ที ่เ ป็น มิต รต่อ สิ ่ง แวดล้อ ม โดยมีอ ุต สาหกรรมเป้า หมาย ได้แ ก่
(๑) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒนาไปสู่ยานยนต์ในอนาคต อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (๒) อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพัฒนาไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๓) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถต่อ
ยอดการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (๔) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ที่พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารสาหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกทั้งยังเป็นพื้นฐาน
ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพต่างๆ (๕) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซึ่งมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางล้อ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และ (๖) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุน
มนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๙๑
๑.๑) ยกระดั บ ศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น ฐานรายได้ ส าคั ญ ของ
ประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้บริโภค โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมให้ มีทั กษะขั้น ก้าวหน้ าเพื่ อต่อยอดฐานองค์ค วามรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่ การใช้ และพัฒ นา
เทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการ
ผลิตมากขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
และพื้น ฐานทางวัฒ นธรรมและภูมิปั ญ ญาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมของ
บุ ค ลากรที่ จ ะเข้า สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรม โดยผ่ า นระบบการศึ ก ษาทวิ ภ าคี แ ละสหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ ระบบอื่ น ที่
เหมาะสม และด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและ
สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบันได้
๑.๒) สร้า งระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิ ภ าพในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และ
ทาการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเป็นกลไก
หลักในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้ง
การสร้างกลไกและระบบมาตรฐานที่มีการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
วัตถุดิบต้นน้าภาคเกษตรจนถึงบริการขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์
หรือความต้องการของตลาดเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต
๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน และ
ขยายโอกาสของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก
โดยการอานวยความสะดวกทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของ
ไทยใช้ป ระโยชน์ จ ากการลงทุน ในพื้ น ที่ เป้ าหมายในประเทศและประเทศอื่นในภูมิภ าคอาเซียนทั้งในด้าน
วัตถุดิบ แรงงาน ตลาด สิทธิประโยชน์ด้านการผลิตและการค้าการลงทุน ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ สร้าง
โอกาสการขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคในพื้นที่เป้าหมายและระหว่างประเทศด้วย
๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
ตลาดในประเทศโดยสนั บ สนุ น การจั ดซื้อวัตถุดิบและสิ นค้าที่ผ ลิ ตภายในประเทศที่ มีมาตรฐาน ควบคู่กั บ
การยกระดั บ มาตรฐานบั งคั บ ขั้ น พื้ น ฐานทั้ งสิ น ค้ าที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศและสิ น ค้าน าเข้าเพื่ อสร้างปั จจั ย
แวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดการแข่งขั นที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของสินค้า พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในประเทศในการให้ความสาคัญกับการบริโภค
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
มากขึ้น เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ให้ความสาคัญ
กับสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม สินค้าที่รองรับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อสูง เป็นต้น

๙๒
๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต โดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่ ที่ ผสานโอกาสจากแนวโน้ มบริ บ ทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ ยนเข้ าสู่ การใช้ เทคโนโลยี ขั้น สู งเพื่ อ
ตอบสนองต่ อความต้ องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่ รองรับความต้ องการรูปแบบใหม่ในอนาคต โดยให้
ความสาคัญในลาดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพใน
ปั จจุบั น ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมหุ่ นยนต์อัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิ ทธิภาพของภาคการผลิ ตและ
บริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่ งเสริมให้ ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ เกิดอุปสงค์ใน
ประเทศที่เพียงพอเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
สาหรับการผลิตและธุรกิจบริการในอนาคต (๒) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยระยะแรกอาจเน้นด้านการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และขณะเดียวกันควร
เร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อรองรับธุรกิจการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานในระยะต่อไป (๓) อุตสาหกรรมการผลิ ตเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ โดยใน
ระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงและใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่สูงนักก่อน
เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกัน
ต้องเร่ งวิจั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส าหรั บ การผลิ ตเครื่องมื อและอุ ปกรณ์ ที่ มี ระดับความซับซ้ อนมากยิ่ งขึ้ น
และ (๔) อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ และสร้าง
มู ล ค่ าเพิ่ ม ของสิ น ค้ าเกษตรและวัต ถุ ดิ บ ชี วมวล ซึ่ งต้ องให้ ความส าคั ญ กั บการพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น เพื่ อ
วางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
๒.๑) วางแผนและพัฒนากาลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้องมีการ
กาหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนากาลังคนเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายทั้งระยะเร่งรัดและ
ระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการทางานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา
และสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคต
อย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการกาหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะกาลัง
แรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่กาลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มีทักษะพื้นฐานที่สาคัญ
ส าหรับ อุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่ งเสริ มให้ ภ าคเอกชนเป็นผู้ ลงทุ นพัฒ นาหลั กสู ตรฝึ กอบรมและระบบ
การศึกษาเร่งรัดเพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์
สาหรับการวางแผนพัฒนากาลังคนในระยะต่อไป ต้องกาหนดกลุ่มกาลังคนเป้าหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่จาเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพื่อวางระบบ
การพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง
๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต
โดยมุ่ งเน้ น การลงทุ น เพื่ อ สร้างความพร้ อมของโครงสร้างพื้ นฐานทางกายภาพทั้ งด้านการคมนาคมขนส่ ง
การบริหารจัดการน้า ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบและ
การบริหารจัดการ อาทิ ระบบการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงสู่ผู้ประกอบการไทย การสร้างและ
พั ฒ นาศู น ย์ วิ จั ย และทดสอบกลางส าหรั บ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาและการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต
๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและนาไป
ปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ใช้ ในการตั ด สิ น ใจ “สร้างหรือ ซื้ อ ” (Make or Buy) เทคโนโลยี ส าหรั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไทยยังไม่มีศักยภาพ
ด้ า นเทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง เพื่ อ ให้ มี ก ารก าหนดแนวทางและวางระบบการพั ฒ นาที่ ชั ด เจนและปฏิ บั ติ ได้
ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเจ้าของเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการ

๙๓
ไทยอย่างจริงจังทั้งโดยมาตรการภาคบังคับและภาคสมัครใจ เช่น การกาหนดมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ไทยรายใหญ่หรือผู้ประกอบการต่างชาติ ที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยร่วมทุน หรือร่วมวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย และการอานวยความสะดวกและจูงใจ
ให้มีการจ้างงานบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีเป้าหมาย เป็นต้น
๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต
อาทิ ด้านการส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรม ด้านการนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ ด้านการให้การรับรอง
และทดสอบมาตรฐาน ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยต้องให้ความสาคัญกับการอานวย
ความสะดวกและความสอดคล้องกันของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อ ง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสนับสนุนให้เกิดการเกื้อกูลกันเพื่อความสมดุล
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย
๑) เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ของภาคบริ ก ารที่ มี
ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑.๑) พั ฒ นาศั ก ยภาพของฐานบริ ก ารเดิ ม ให้ เติ บ โตอย่ า งเข้ ม แข็ ง เช่ น
การท่องเที่ย ว บริการขนส่งและโลจิส ติกส์ การค้าส่งค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการก่อสร้าง ต่อเรือและ
ซ่อมเรือ และบริการสาธารณูปโภค ธุรกิจด้านการกีฬา บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ (MICE) เป็นต้น โดยส่งเสริมการลงทุนเพื่อ ยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน ของธุรกิจ
บริการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยให้ สามารถปรับตัวได้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิ ดขึ้ น อย่ างเป็ น พลวัต พั ฒ นาระบบรั บ รองมาตรฐานและกาหนดให้ มี ม าตรฐานธุรกิ จภาคบริการตาม
มาตรฐานสากล ยกระดับคุณ ภาพให้ส นองตอบต่อความต้องการของตลาด และพัฒ นายกระดับโครงสร้าง
พื้น ฐานให้ เกิด ความเชื่อมโยงกัน ทั้งภายในและระหว่างประเทศเพื่ ออานวยความสะดวกแก่ธุรกิจ รวมทั้ ง
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมเพื่อขยาย
ตลาดสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
๑.๒) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพใน
การเติบโต อาทิ ธุรกิจบริการดิจิทัล การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ และบริการวิชาชีพ
ให้ก้าวไปสู่บริการที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ เช่น กิจการ Cloud Service แอพพลิเคชั่น
ทางการเงิน การเรีย นรู้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างบูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและ
กระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
๑.๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็น เอกภาพ โดยกาหนดให้ มี
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคบริการของประเทศทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบั ติการ บู รณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการทั้งระบบ ควบคู่กับการกากับ ดูแล และ
ติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาให้ เป็ น ไปตามกรอบทิ ศ ทางและเป้ า ประสงค์ ที่ ก าหนดไว้ รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการเพื่อทาหน้าที่ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาภาคบริ การในภาพรวมและธุรกิจ
บริการรายสาขาที่มีศักยภาพ

๙๔
๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยดาเนินการ (๑) ส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่ง
ความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒ นธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ซึ่งจะเป็ น การกระจายรายได้ไปสู่ คนในชุมชนและท้ องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คานึง ถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก (๒) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว
ตามศักยภาพของพื้นที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยว
โดยชุม ชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว
การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
และการท่อ งเที่ย วกลุ่ม มุส ลิม (๓) ฟื้น ฟูค วามเชื่อ มั่น และสร้า งภาพลัก ษณ์ที่ดีข องการท่อ งเที่ย วไทยใน
สายตาโลก (๔) ดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเป้าหมายทั้งตลาดศักยภาพเดิมและ
ตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ
คุ้ ม ค่ าต่ อ ประสบการณ์ ม ากกว่า การท่ อ งเที่ ย วที่ คุ้ ม ค่ า เงิน รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ค นไทยเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ (๕) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและ
การท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ และ (๖) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิด
ความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดทา
และบั งคั บ ใช้ ม าตรฐานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว โดย (๑) เร่งปรับ กฎหมายและระเบี ย บที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
อุต สาหกรรมและบริ ก ารส าหรั บ อนาคต โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบู รณาการหลั ก การและการบั งคับ ใช้
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถนาไปสู่การอานวยความสะดวกและการ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการได้ตรงตามทิศทางที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) ทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวของ
ประเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และการจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากล และ (๓) ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ของบุคคล
๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นกลไกใน
การบริหารจัดการและกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา เนื่องจากกีฬาถือเป็นหลักพื้นฐาน
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อการสร้างวินัย จิตสานึก ความสามัคคี และน้าใจนักกีฬา รวมทั้งสร้าง
คุณ ค่ าและคุณ ภาพชีวิต ให้ ป ระชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้ม แข็งทางเศรษฐกิจ ให้ กั บประเทศจาก
กิจกรรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมกีฬา ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา
ให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมกีฬาทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพื่อการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการ
แข่งขันต่างๆ ธุรกิจประกันภัย การเดินทางและการขนส่ง รวมถึงสถาบันพัฒ นากีฬาอาชีพทุกระดับ เพื่อให้
อุตสาหกรรมกีฬาสามารถสร้างโอกาส สร้างงานและรายได้ รวมถึงสร้างอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดย
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(๑) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งสนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ การเป็นเจ้าภาพงาน
กีฬาระดับโลก และการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์
การกีฬา (๒) ส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งในอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจบริการที่
เชื่อมโยงกับการกีฬา อาทิ ธุรกิจอุป กรณ์กีฬา ธุ รกิจสถานที่การแข่งขันกีฬา และธุรกิจการฝึกสอนนักกีฬา
และ (๓) ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญของการกีฬาและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการมากขึ้น
๓.๒) ปรั บ โครงสร้ างการบริ หารจัดการด้า นการกี ฬ าเพื่ อให้ เกิดความเป็ น
เอกภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ จึงควรปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ดังนี้ (๑) จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการ
ในรูป แบบคณะกรรมการระดับ ชาติ เพื่ อทาหน้ าที่ จัดท าและขับ เคลื่ อนนโยบายด้านการกีฬ าของประเทศ
(๒) ส่งเสริมการดาเนินการของภาครัฐและเอกชนในการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬา และ (๓) จัดตั้งสถาบัน
เฉพาะทางด้านการกีฬาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาของภูมิภาค
๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย
๑) ส่งเสริมการทาตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศ
และการส่งออกสินค้าไทย โดยสร้างความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศในสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สร้างตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่และขยายตลาดการค้าชายแดนกับประเทศเพื่ อนบ้าน
สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้ง สานักงานใหญ่ข้ามประเทศ และ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้า
และการลงทุน ตลอดจนการพัฒ นาทักษะของผู้ ประกอบการให้ ผลิ ตได้และขายเป็นในการทาธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ
๒) พั ฒ นาการอ านวยความสะดวกทางการค้ า ให้ ได้ ม าตรฐานสากล ทั้ งด้ าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึง พัฒนาระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและ
บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจตลอดจนการผลักดันการลดอุปสรรคทาง
การค้าโดยเฉพาะมาตรการที่ ไม่ใช่ภาษีโดยขยายการจัดทาข้อตกลงการยอมรับร่วมระหว่างกันในสินค้าและ
บริการที่สาคัญในอาเซียน และในระดับทวิภาคี ปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการทางานเชิงรุกมากขึ้น
เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกทางการค้าทั้งการติ ดตามและเจรจาแก้ไขปัญ หามาตรการกีดกันทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษี การใช้แนวทางการส่งเสริมการค้ามากกว่าการกาหนดควบคุม และการพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการค้าการลงทุนที่จาเป็น ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีแหล่งให้คาปรึกษาที่ครบวงจรตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน
๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจทั้งในภาคการผลิต
การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐควร
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย การพัฒนาระบบรับรองผู้ซื้อ
ผู้ขายที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือโดยเสรี
๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการใหม่
ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทาธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
การจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SMEs และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดยสนับสนุน
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการกาหนดหลักสูตร

๙๖
ที่ เกี่ ยวกั บ ทั กษะการเป็ นผู้ ป ระกอบการทั้ งในระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ระดั บอุ ดมศึ กษา และสายอาชี พ
ให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจในการเริ่ มต้นธุรกิจ และตระหนั กถึงแนวโน้ มการท าธุรกิ จสี เขียว ตลอดจนการสร้าง
สภาพแวดล้ อ มในสถานศึ ก ษาให้ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละกระตุ้ นการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (๒) สร้ างสั งคม
ผู้ ประกอบการโดยสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการท าธุรกิ จทั้ งในเรื่องการเข้ าถึงข้อมู ลด้ านธุรกิจและสิ ทธิ
ประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการและการตลาด รวมทั้งกาหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการ
จดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และพัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่ วน ในการสร้ างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ เติบโตและ
แข่งขันได้ และ (๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่
มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการ
กาหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้ สนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมให้ สามารถเข้าสู่ ตลาดต่างประเทศและห่ วงโซ่การผลิ ตของโลก ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการลงทุน ในประเทศและการลงทุนของ
คนไทยในต่ างประเทศ โดยการส่ งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ ความส าคัญ กับ (๑) การพัฒ นากลไก
การคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดย
สร้างความเข้มแข็งให้ระบบอนุญาโตตุลาการของไทย และลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและเอกชนโดย
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การในการจั ด ท าสั ญ ญา การบริห ารสั ญ ญา และการแต่ งตั้ งอนุ ญ าโตตุ ล าการ และ
(๒) การลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว
รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคน
ไทยในต่ างประเทศควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ (๑) ส่ งเสริ ม ให้ มี ห น่ ว ยงานหลั ก ในการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในการให้ข้อมูลการลงทุนเชิงลึก
ด้านการค้าและการลงทุนในประเทศเป้าหมาย (๒) จัดทามาตรการส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของ
คนไทยในต่างประเทศ และการลดอุป สรรคในการเคลื่ อนย้ายเงินระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนเงิน
การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน และ (๓) การสนับสนุนปัจจัยอานวยความสะดวกการลงทุน โดยการส่งเสริม
บริการป้องกันความเสี่ยงทางการค้าและส่งเสริมการเพิ่มสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ
๖) ปรับ ปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบี ยบเพื่อส่ งเสริมการค้าที่ เป็นธรรมและ
อานวยความสะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
ปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรที่ส่งเสริมการอานวยความสะดวกทางการค้า และมี
การบั งคับ ใช้ด้านศุลกากรที่มีความโปร่งใสและสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล การปรับ ปรุงแก้ไขกฎหมาย
แข่งขันทางการค้า เพื่อให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ทัน
ต่อสถานการณ์การค้าเสรีในปัจจุบัน การปรับกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจน
การมีกฎหมายด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น
๗) พั ฒ นาระบบทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา โดยให้ ความส าคั ญ กับ การพั ฒ นาระบบ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบ
และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อสร้างมู ล ค่าเพิ่ ม ให้ กั บสิ นค้ าและบริก าร พร้อมทั้งสนั บ สนุ นการสร้างตลาดกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพื่อให้นักวิจัยและผู้ประกอบการ

๙๗
สามารถน าทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ห มดอายุ ไปพั ฒ นาต่ อ ยอดและใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ งพาณิ ช ย์ ได้ ม ากขึ้ น
นอกจากนี้ ควรมีการดาเนินการอย่างแข็งขันในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
โดยบูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการสร้างจิตสานึกการใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์
ถูกกฎหมาย

๔.

แผนรองรับ

ผลักดันประเด็นการพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงเข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนแม่บทของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นขั้นตอนทั้งทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด อาทิ
๔.๑ ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง
ปาล์มน้ามัน และอ้อย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)
๔.๒ ยุทธศาสตร์ข้าวไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)
๔.๓ ยุท ธศาสตร์ การส่ งเสริมและพั ฒ นาศักยภาพธุรกิจสิ นค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๔.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาครัวไทยสู่โลก (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
๔.๕ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔)
๔.๖ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔)
๔.๗ แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ
๔.๘ ยุทธศาสตร์ยางพารา
๔.๙ ร่างแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมแผนปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์
๔.๑๐ ร่างกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
๔.๑๑ แผนงานการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
๔.๑๒ แผนงานการดูแลเกษตรกรรายย่อยไม่ให้สูญเสียที่ดินทากิน
๔.๑๓ แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
๔.๑๔ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๔.๑๕ แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)
๔.๑๖ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
๔.๑๗ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๔.๑๘ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๕.

แผนงานและโครงการสาคัญ
ภาคการคลัง
๕.๑ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม

๙๘
๕.๑.๑ สาระสาคัญ (๑) การบังคับใช้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผลิตภัณฑ์
หรือวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดมลพิษบนหลักการของผู้ใช้เป็นผู้ จ่ายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคลดการใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว และ (๒) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากสถาน
ประกอบการที่ปล่อยมลพิษในพื้นที่
๕.๑.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ภาคการเงิน
๕.๒ การกาหนดภูมิทัศน์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงิน
๕.๒.๑ สาระสาคั ญ ได้แก่ (๑) กาหนดขอบเขตการดาเนิน การของสถาบั น การเงินและ
ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งระบบเพื่อปรับโครงสร้างระบบสถาบัน การเงินให้สามารถตอบสนองการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม และรองรับการแข่งขันจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ และ (๒) พัฒนาขีดความสามารถ
และปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในประเทศอย่างทั่วถึงและสามารถขยายตลาดในต่างประเทศได้
๕.๒.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๓ การทบทวนบทบาทและปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๕.๓.๑ สาระส าคั ญ (๑) กาหนดบทบาทและเป้าหมายของสถาบั นการเงินเฉพาะกิจให้
ชัดเจน และ (๒) ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจให้ตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และตอบสนองการเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา
๕.๓.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒)
๕.๔ การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน
๕.๔.๑ สาระส าคัญ (๑) ส่ งเสริม ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน การลงทุ น และพั ฒ นา
ทักษะในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และ (๒) ให้สถาบันการเงินมีส่วนร่วม
สนับสนุนเงินทุนในการดาเนินโครงการ หรือจัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อเป็นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
๕.๔.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน
๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ภาคการเกษตร
๕.๕ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
๕.๕.๑ สาระสาคัญ การดาเนินการโดยขอความร่วมมือภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐใน
การลดราคาปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตร พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์น้า/อาหารสัตว์
ค่าแรงงาน/ค่าบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าว ค่าเช่าที่ดิน ค่าไฟฟ้าสาหรับ
การทาการเกษตร แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า การอบรมให้ความรู้ในการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถู กต้อง เหมาะสม
การปรับปรุงบารุงดิน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงการตลาด

๙๙
๕.๕.๒ หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มด าเนิ น การกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน
๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
๕.๖.๑ สาระสาคัญ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเป้าหมาย (พืช ประมง ปศุสัตว์) สู่ มาตรฐาน
ระดับสากล โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพทั้ง ห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ และมาตรฐานการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า
๕.๖.๒ หน่วยงานด าเนิน งานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๗

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

๕.๗.๑ สาระสาคัญ เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้เกิด
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
๕.๗.๒ หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มด าเนิ น การกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๘

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๕.๘.๑ สาระสาคัญ เพื่อพัฒนาแปลงใหญ่เป็นแปลงต้นแบบที่เกษตรกรเกิดการรวมตัวกัน
ผลิตและจาหน่ายโดยสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต บริหารจัดการ และการตลาด ภายใต้การบูรณาการและ
บริหารจัดการร่วมกันของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ
๕.๘.๒ หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มด าเนิ น งานกั บ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง อาทิ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุ ต สาหกรรม ภาคเอกชน
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๙

การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

๕.๙.๑ สาระสาคัญ เพื่อส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ มีการขยายพื้นที่เพิ่ มขึ้น และ
มี ก ารส่ ง เสริ ม พื้ น ที่ ต้ น แบบ อาทิ จั ง หวั ด ยโสธรเป็ น เมื อ งเกษตรอิ น ทรี ย์ โดยสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
กลุ่มผู้ผลิตเดิม และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยขยายผลจากกลุ่มหรือเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จแล้วในพื้นที่
๕.๙.๒ หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มด าเนิ น การกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๐๐
๕.๑๐ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
๕.๑๐.๑ สาระสาคัญ เพื่อพัฒ นาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ให้มีความเข้มแข็งและขยายผลการให้บริการของศูนย์เรียนรู้ฯ
๕.๑๐.๒ หน่ วยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ว มดาเนิ น การกั บ
เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร
๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๑๑ ธนาคารพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
๕.๑๑.๑ สาระสาคัญ เพื่อให้เกษตรกรยากจนทั่วประเทศได้มีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ไว้ใช้
ขยายพันธุ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้เพิ่มขึ้น อาทิ ธนาคารโค-กระบือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
๕.๑๑.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕.๑๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๑๒ การป้องกันการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และพัฒนา
ระบบการทาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
๕.๑๒.๑ สาระสาคัญ การกากับดูแลการดาเนินการตามมาตรการป้องกันการทาประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมที่ได้ดาเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกากับดูแล
แรงงานประมงให้ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนาการทาประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การแปรรูป การขนส่ง และการตลาด ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และระเบียบการทาประมงระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้า ตลอดจนศักยภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕.๑๒.๒ หน่ วยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ว มดาเนิ น การกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม
๕.๑๒.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๑๓ การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ และแผนพัฒนา
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๕.๑๓.๑ สาระส าคั ญ การขั บเคลื่ อนการด าเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ วาระแห่ งชาติ ด้ าน
สหกรณ์และแผนพัฒนาสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การพัฒนาสหกรณ์
ระดับชาติไปจนถึงสหกรณ์ในท้องถิ่น รวมถึงองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยง
เครือข่ายระบบการผลิ ต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ เพื่ อพั ฒนาสหกรณ์ ทั้ งระบบให้ เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้กับภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
๕.๑๓.๒ หน่ วยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนิ น การร่ว มกั บ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายสหกรณ์ทั้งประเทศ
๕.๑๓.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๐๑
ภาคอุตสาหกรรม
๕.๑๔ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๕.๑๔.๑ สาระสาคัญ พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้
อุ ต สาหกรรมสามารถอยู่ ร่ ว มกั น กั บ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมนิเวศรายจังหวัด ๑๕ จังหวัด เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานทั้งด้านการบริหารจัดการและการ
ดาเนินโครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจะมีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดต่อไป
๕.๑๔.๒ หน่วยงานดาเนิน งานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย
๕.๑๔.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒
๕.๑๕ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
๕.๑๕.๑ สาระสาคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒ นาคลัส เตอร์
ยานยนต์และชิ้น ส่วน โดยการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางล้อมาตรฐาน UN R117 และยางล้อชนิดอื่นๆ รวมถึง
การทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองมาตรฐานด้านยางล้อและชิ้นส่วน
ยานยนต์ของไทยและของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยกระดับให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และ
ชิ้นส่วนสาหรับอนาคตด้วย
๕.๑๕.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม
๕.๑๕.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๕.๑๖ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
๕.๑๖.๑ สาระสาคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒ นาคลัส เตอร์
ยานยนต์และชิ้นส่วน โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้น ส่วน รวมถึงการออกแบบระบบการรับรองมาตรฐานทักษะด้านเทคนิคและการจัดการ และระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานขั้นสูง
๕.๑๖.๒ หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงแรงงาน ร่ว มกับ สภาอุต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย
๕.๑๖.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๑๗ โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
๕.๑๗.๑ สาระสาคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต และการบริ ห ารจั ด การ โดยสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ ใช้
เครื่องจักรกล อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานในอุ ต สาหกรรมให้ มี ศั ก ยภาพในการใช้ ระบบ
เครื่องจักรอัตโนมัติ โดยในระยะแรกอาจใช้สถาบันเฉพาะทางภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันไทยเยอรมัน เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการก่อน

๑๐๒
๕.๑๗.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๕.๑๗.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
๕.๑๘ โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์
๕.๑๘.๑ สาระสาคัญ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียในการผลิตนวัตกรรม
อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มจากการวิจั ยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร โดยวางกลไกในการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา/วิจัย ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์
๕.๑๘.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๑๘.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
๕.๑๙ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
๕.๑๙.๑ สาระสาคัญ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารให้ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและบุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน และมีสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในกิจการฐานนวัตกรรม
๕.๑๙.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.๑๙.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ภาคบริการและการท่องเที่ยว
๕.๒๐ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
๕.๒๐.๑ สาระสาคัญ ภาคบริการมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของคนไทย โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ภาคบริการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้
จากการขยายตัวของรายได้ภาคบริการที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และมีธุ รกิจบริการหลายสาขาที่เติบโตขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ อาทิ ธุรกิจบริการทางการเงิน การบริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
(MICE) การศึกษานานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจบริการดิจิทัล และธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็น
ผลจากการที่ธุรกิจบริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน ทาให้ ธุรกิจ บริการสาขาดังกล่ าวมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในช่ว งแผนพัฒ นาฯ
ฉบั บ ที่ ๑๒ ด้วยเหตุนี้ การส่ งเสริมและสนั บสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพจึงมีความสาคัญ เพื่ อเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต และ
มีศักยภาพในการขยายตลาดไปสู่ประเทศคู่ค้าและตลาดศักยภาพใหม่ที่สาคัญของไทย
๕.๒๐.๒ หน่ วยงาน ด าเนิ น งาน หลั ก กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงสาธารณ สุ ข
กระทรวงศึ กษาธิการ กระทรวงการคลั ง กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬ า กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม และสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
๕.๒๐.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๐๓
๕.๒๑ แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของประเทศ
๕.๒๑.๑ สาระสาคัญ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
สะท้อนให้เห็นจากรายได้การท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญหรือโดยเฉลี่ย ๒๕.๙ ล้านคนในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในภาคบริการเกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ตาม จานวนนักท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมและแหล่งท่องเที่ยวรอง
ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วจากการเติบโตที่ขาดความตระหนักถึงความสมดุล
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ ด้วยเหตุ นี้ การจัดทาแผนพัฒ นาเพื่อฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและรองจึงเป็นมาตรการสาคัญเพื่อธารงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สายตานักท่องเที่ยวผ่านความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในระยะยาว
๕.๒๑.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงวัฒ นธรรม การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๒๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒๒ แผนงานส่งเสริ มการท่ องเที่ยวรายสาขา อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ การท่ องเที่ ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางน้าและทางรถไฟ
๕.๒๒.๑ สาระสาคัญ วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความแตกต่าง หลากหลาย
ตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระแสความนิยมของสังคม ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึง
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นาการนวดแผนไทยและสปาเป็นจุดเด่นของการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในส่วนของกิจกรรมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์
ด้วยความแตกต่างของรูปแบบกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนของการท่องเที่ยวแต่ละรายสาขา จึงมีความจาเป็น
ต่อการจัดทาแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ สอดคล้องกับตลาดการท่องเที่ยวกลุ่ มเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้เกิดความสนใจกิจกรรมท่องเที่ยวรายสาขาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
๕.๒๒.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนภารกิจ
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวรายสาขาอื่นๆ ที่น่าสนใจ
๕.๒๒.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒๓ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
๕.๒๓.๑ สาระสาคัญ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเชิงกลุ่มพื้นที่และเมืองรองที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จึงได้ออกกฎกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
๕ เขต ได้ แ ก่ เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในอีก ๓ เขต ประกอบด้วย
เขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนกลาง เขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม และเขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง ๘ เขตจะครอบคลุมพื้นที่การท่องเที่ยวที่สาคัญทั่วประเทศ ซึ่งการจัดทาแผนส่งเสริม
การท่องเที่ ยวจะเป็ นแนวทางกระตุ้น การท่ องเที่ยวในพื้ นที่ และส่ งเสริมการเชื่อมโยงเส้ นทางระหว่างเมื อง
ท่องเที่ยวหลักและเมืองรองเพิ่มขึ้น

๑๐๔
๕.๒๓.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๒๓.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒๔ แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
๕.๒๔.๑ สาระสาคัญ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มีขีดความสามารถในการรองรับที่จากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว จึงมีความจาเป็น
ต่อ การพัฒ นาแหล่ง ท่อ งเที ่ย วเชิง สร้า งสรรค์ที ่ม นุษ ย์ส ร้า งขึ้น ดัง นั ้น ควรจัด ท าแผนพัฒ นาที ่ก าหนด
แนวทางการพัฒ นาที่ชัดเจนเพื่อให้ เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒ นธรรม อั ตลักษณ์ ของพื้นที่
ท่องเที่ยว และเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย
๕.๒๔.๒ หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า การท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย
๕.๒๔.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒๕ โครงการศึกษาแนวทางการควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้
เป็นไปตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Carrying Capacity)
๕.๒๕.๑ สาระส าคั ญ แหล่ งท่ องเที่ ยวจานวนมากที่ อยู่ในพื้ นที่ เชิ งอนุ รักษ์ ก าลั งประสบ
ปัญหาจากความแออัดของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยกรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาคราบน้ามันจากเรือโดยสาร ปัญหาการจัดการขยะจานวนมาก หรือแม้แต่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งยากต่อการฟื้นฟูในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น มาตรการที่จาเป็นใน
เบื้ องต้นคือการควบคุมจ านวนนั กท่ องเที่ยวให้ สอดคล้ องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
จึ งควรจั ดท าโครงการศึ กษาเพื่ อประเมิน ความเหมาะสมของจานวนนั กท่ องเที่ ยว และแนวทางการจัดการ
การท่ องเที่ ยวให้ เกิ ดประสิ ทธิภ าพ รวมทั้ งส่ งเสริมให้ นั กท่ องเที่ ยวตระหนั กถึงความส าคัญ ของการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและจิตสานึกต่อส่วนร่วม
๕.๒๕.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒๕.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒๖ แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ
๕.๒๖.๑ สาระสาคัญ เพื่อให้ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐมีความรู้ความสามารถใน
การบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วอย่ างยั่ งยื น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ของผู้ ป ระกอบการ
การท่องเที่ยว
๕.๒๖.๒ หน่วยงานด าเนินงานหลั ก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๕.๒๖.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๐๕
๕.๒๗ แผนงานส่ งเสริ มการพั ฒ นานวัตกรรมเพื่ อสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มให้ แ ก่ อุ ตสาหกรรมกี ฬ าบน
ฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
๕.๒๗.๑ สาระส าคั ญ เพื่ อส่ งเสริมผู้ ที่ เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมกีฬาดาเนิ นการวิจัยและ
พัฒนา และนานวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมกีฬาทั้ง
ในรูปแบบของการผลิตสินค้าและการให้บริการด้านการกีฬา
๕.๒๗.๒ หน่ วยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.๒๗.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ภาคการค้าและการลงทุน
๕.๒๘ การสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย
๕.๒๘.๑ สาระสาคัญ การส่งเสริมความสามารถด้านบริการในการแปรรูปสินค้าและบริการ
การพัฒนาตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือ
ยืดอายุสินค้าด้วยนวัตกรรมต่างๆ โดยให้ความสาคัญกับสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ (Product Champion) ได้แก่
อาหาร อัญมณีและเครื่องประดับ
๕.๒๘.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์
๕.๒๘.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒๙ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร
๕.๒๙.๑ สาระส าคั ญ การส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มให้ เข้ า ถึ ง ตลาด
ในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ รวมทั้งการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ
๕.๒๙.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.๒๙.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๓๐ การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
๕.๓๐.๑ สาระส าคั ญ การผลั กดั น การปรับ ปรุงพระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ งขั น ทางการค้ า
รวมทั้งการกาหนดนิ ย ามและหลั กเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ มีประสิ ทธิภ าพในการบังคับใช้กฎหมายและทั นต่อ
สถานการณ์ทางการค้าในปัจจุบัน
๕.๓๐.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์
๕.๓๐.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
๕.๓๑ ปรับปรุงศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
๕.๓๑.๑ สาระสาคัญ ปรับปรุงการให้ บริการของศูนย์บริการส่ งออกแบบเบ็ดเสร็จและ
เร่ งเชื่ อ มโยงระบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ จุ ด เดี ย ว (National Single Window) ระหว่ า ง
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติการได้จริง และขยายไปสูการบริการในระดับภูมิภาค

๑๐๖
๕.๓๑.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๓๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๓๒ การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เหมาะสม
๕.๓๒.๑ สาระส าคั ญ ก าหนดมาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ศักยภาพของพื้นที่และการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ โดยการลดอุปสรรคการเคลื่อนย้าย
แรงงานทั้งแรงงานฝีมือและไร้ฝีมือ ได้แก่ การลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว การออกวีซ่า
On Arrival ให้กับชาวต่างชาติที่มาประชุมในไทยน้อยกว่า ๑๕ วัน การขยายระยะเวลาการขออนุญาตทางาน
ของแรงงานต่างด้าว การลด/ยกเว้นภาษีรายได้นากลับประเทศ รวมทั้งการลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงิน
ระหว่างประเทศ
๕.๓๒.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงการคลัง
๕.๓๒.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทาให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ที่ทาให้จานวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้น อย่างไรก็ดี
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และยังเป็นปัญหาท้าทายใน
หลายด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่ างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ากว่า รวมทั้งข้อจากัดในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัย
เสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ ความเหลื่อมล้าในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัยของ
ประเทศไทยซึ่งจานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ภาระพึ่งพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและ
ผู้สูงอายุทาให้มีข้อจากัดในการออมเพื่ออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและ
การออม ซึ่ง อาจกลายเป็ น ผู้ สู งวัย ที่ ย ากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้ น ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี ที่ เอื้ อ
ประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงทาให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและ
ทิ้งห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทาให้ผู้ที่อยู่
ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาและ
แก้ไขปั ญหาความเหลื่ อมล้ าในช่วงแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่ อไม่ให้ ปัญหาความเหลื่ อมล้ าเป็ นข้อจากัดต่อ
การพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยจาเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ
เป็น องค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒ นาภาคและเมือง และการบริห ารจัดการ
ภาครั ฐ ดั งนั้ น การสร้ างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ าในสั งคมไทยจ าเป็ น ต้อ งอาศัย การพั ฒ นา
ในยุทธศาสตร์อื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา อาทิ ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ที่จะเป็นช่องทางให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงานได้มี
ศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่ อการพัฒ นาอย่ างยั่งยื น ที่เน้ น การบริห ารจัดการที่ดินให้ มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจาย
ความเจริญและรายได้ไปสู่พื้นที่
ส าหรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ างความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ าในช่ ว ง ๕ ปี ต่ อ จากนี้ ได้ ให้
ความสาคัญกับการดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ
ที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ
อาทิ การสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม
การพัฒ นาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัย
การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิง
พื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า

๗๖

๑.

๒.

วัตถุประสงค์
๑.๑

เพือ่ ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด

๑.๒

เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง

๑.๓

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เป้าหมายและตัวชีวัด

เป้าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่ มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ตัวชี้วัด ๑.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ
๑๕ ต่อปี
ตัว ชี้วัด ๑.๒ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ล ดลงเหลือ ๐.๔๑
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ตัวชี้วัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๔ สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๖.๕ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ
ตัวชี้วัด ๑.๕ สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด ลดลง
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพืนฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ ๙๐
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ มี
จานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐) และที่
เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒.๔ ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่ลดลง
ตัวชี้วัด ๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึน
ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น

๗๗

๓.

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับ กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่้าสุด ให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณ ภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง
ทางสั ง คม (Social Protection) และสวั ส ดิ ก าร (Welfare) ที่ เหมาะสมอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรม และ
การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึก ษาอย่า งต่อเนื่อ งโดยไม่ถูกจ้า กัด ศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื นที่ และสภาพร่า งกาย
การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุน
ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อ ป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออก
จากโรงเรียนกลางคัน
๓.๑.๒ จั ด บริ ก ารด้ า นสุข ภาพให้ กับ ประชากรกลุ่ มเป้ า หมายฯ ที่ อ ยู่ใ นพื นที่ ห่ า งไกล
โดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ ได้ อาทิ ค่าใช้จ่าย
การเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คาปรึกษา การควบคุม
และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย
๓.๑.๓ สร้ า งโอกาสในการมี ที่ ดิ น ท้ า กิน ของตนเองและยกระดั บ รายได้ โดยรัฐ เข้ าไป
สนับสนุนการมีที่ดินทากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินทากินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อ
ป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินทากิน การพัฒนาทักษะ
ความชานาญ การจัดสรรเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศ
และองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงิน
เพื่อให้สามารถจัดการรายได้ เงิน ทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
เพื่อเป็นกลไกที่ทาให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ที่จะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มีที่ดิน
ทากินและมีที่อยู่อาศัย
๓.๑.๔ ก้าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมและเอือประโยชน์ต่ อ
กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน และปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนปรับ
โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ
และเชิงพื้นที่ที่มีการกาหนดเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ
๓.๑.๕ เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต่้าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะดารง
ชีพได้ สนับสนุ นการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมือง สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ จะต้องมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับการจัดบริการภาครัฐ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ของหน่วยงานราชการทั้งหมดและร่วมใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ในการกาหนดเป้าหมายคนจน
คนเกือบจน และกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด เพื่อให้สามารถระบุประชากรกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

๗๘
๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณ ภาพให้
ครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ตลอดจนปรั บ ปรุ งปั จจั ย แวดล้ อ มทางธุร กิ จ รวมทั้ งกฎหมาย กฎ ระเบี ย บให้ เกิ ด
การแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่ าเทียมกัน
สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดย
๓.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง
มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู (๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
๓.๒.๒ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควบคู่ไปกับ บริ ห ารจั ดการการให้ บ ริการระบบควบคุมโรคที่ มีคุณ ภาพ พร้อมทั้งนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล
๓.๒.๓ เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการ
สร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของ
สวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่
๓.๒.๔ ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ
และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้น ให้มีส่วนร่วมในการบริหารและ
การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
๓.๒.๕ ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม อาทิ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการผูกขาดทางการค้า การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางให้เหมาะสมและไม่ด้อยกว่าของธุรกิจขนาดใหญ่ ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อรูปแบบสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไป
๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ
ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดย
๓.๓.๑ สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรง
บันดาลใจให้ เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริห ารและพัฒ นาชุมชน
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างจิตสานึกให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
๓.๓.๒ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย และการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ในชุมชนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน

๗๙
๓.๓.๓ พัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่ งเสริมการประกอบอาชีพ ของผู้ ประกอบการระดับ
ชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster)
ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนา
ความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบ
ธุรกิจการสนันสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว
๓.๓.๔ สนับ สนุน การให้ความรู้ในการบริห ารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัว เรือน
การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านตาบลที่ทาหน้าที่ทั้งการให้
กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย
๓.๓.๕ สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากร
ในชุมชน ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปิดรับ
สมาชิกทุกคนในท้องถิ่นโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผลักดัน พ.ร.บ. โฉนดชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน

๔.

แผนรองรับ

ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนงานรองรับซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่
๔.๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
๔.๒. ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๔.๓. ร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๔)
๔.๔. ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๔.๕. ร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๔.๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘

๕.

แผนงานและโครงการส้าคัญ
๕.๑

แผนงานการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย

๕.๑.๑ สาระส้าคัญ มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่ไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลรายได้
(กล่าวคือ ระบบฐานข้อมูลภาษี) ให้เข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อให้ สามารถระบุเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การ
ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ซึ่งมอบหมายให้กรมสรรพากร กระทรวงการคลังดาเนินการให้ประชาชนทุกคนยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชาระเงิน
แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยบุ ค คลที่ ม าเข้ าระบบข้ อ มู ล
รายได้ ดั งกล่ าวและมี ร ายได้ ไม่ ถึ งเกณฑ์ จ ะได้ รับ ประโยชน์ จ ากรัฐ บาลในรูป แบบต่ างๆ อาทิ เงิน อุ ด หนุ น
สิ ทธิการเดิน ทางสาธารณะโดยไม่เสี ย ค่าใช้จ่าย คู ปองอาหาร ช่ว ยให้ กลุ่ มคนรายได้น้ อยสามารถมีรายได้

๘๐
เพียงพอต่อการดารงชีพ วัตถุประสงค์ที่สาคัญของโครงการฯ คือการมีฐานข้อมูลรายได้ซึ่งช่วยให้สามารถระบุ
เป้าหมายผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รัฐต้องจัดทาระบบดังกล่าว ให้ง่าย
และอานวยความสะดวกกับประชากรในพื้นที่ห่างไกล และประชากรที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
๕.๑.๒ หน่วยงานด้าเนินงาน กระทรวงการคลัง
๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒

แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพืนที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม
๕.๒.๑ โครงการ Free Wifi เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ

๑) สาระส้ า คั ญ ปั จ จุ บั น ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ส ามารถช่ ว ยสนั บ สนุ น
การพัฒนาการศึกษาทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล ฯลฯ อย่างไรก็ตามในพื้นที่ห่างไกลแม้จะ
สามารถเข้ าถึ งอิ น เทอร์ เน็ ต ได้ แ ต่ จ ากการมี ค่ าใช้ จ่ า ยท าให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ห่ า งไกลไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ตได้เต็มที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน ซึ่งการส่งเสริมให้มี Free Wifi ในสถานศึกษาจะช่วยให้
นักเรียนนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การค้นคว้า และเป็นช่องทางของการเรียน
การสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
๒) หน่วยงานด้าเนินงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวง
ศึกษาธิการ
๓) กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)
๕.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเด็ก
๑) สาระส้าคัญ ประเทศไทยจาเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเก็บ
ข้อมูลและติดตามเด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับฐานทะเบียนราษฎร์ และให้สถานศึกษา
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกสังกัดใช้ระบบสารสนเทศเดียวกันและบูรณาการข้อมูล
ร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการติดตามเด็กมาเรียนไม่ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อน หรือพื้นที่ช่องโหว่ระหว่างสังกัด
พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลการย้ายถิ่นฐานซึ่งกันและกันอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน โดยในระยะแรกอาจเริ่มจากการต่อยอดขยายผลให้ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Monitoring and Evaluation System: e-MES) และฐานข้อมูล Data Management Center
(DMC) ของ สพฐ. ครอบคลุมนักเรียนจากสถานศึกษาทุกพื้นที่ และทุกสังกัด ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยกาลัง
ดาเนินโครงการให้เงินอุดหนุน ๖๐๐ บาท/เดือน แก่เด็กแรกเกิดอายุ ๐-๓ ปีที่เกิดในครอบครัวยากจน จึงนับเป็น
โอกาสอันดีในการใช้โครงการนี้เป็นโครงการนาร่องในการเก็บข้อมูลเด็กยากจน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่มีแนวโน้มสูง
ในการหลุดออกนอกระบบการศึกษา
๒) ห น่ ว ย งาน ด้ าเนิ น งาน ก ระท รว งดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะสั งค ม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ
๓) กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
๕.๒.๓ โครงการขยายระบบแพทย์ทางไกล
๑) สาระส้าคัญ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และ
ลดจ านวนผู้ ป่ วยที่ต้องเข้ามารักษาในโรงพยาบาลในเมืองหลั ก/เมื องใหญ่ การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่ว ย

๘๑
ให้คาแนะน าและการรักษา จะช่วยให้เกิดประสิ ทธิภ าพทางการรักษาทั้งมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะในการ
ให้คาปรึกษา ขณะที่ผู้ป่วยไม่จาเป็นต้องเดินทางไกลและเสียค่าใช้จ่ายมาก และหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงก็
สามารถส่งต่อและเตรียมการรักษาได้ทัน
๒) หน่ วยงานด้ าเนิ น งาน กระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม กระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดอื่น
๓) กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๓ โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๕.๓.๑ สาระส้าคัญ การที่หน่วยงานต้นสังกัดเปิดโอกาสและให้อิสระแก่สถานศึกษาในการ
บริห ารจัดการงบประมาณมากขึ้น มุ่งเน้นที่การประเมินผลลัพธ์เป็น สาคัญ ใช้มาตรการทางการเงินเพื่อ
กระตุ้น คุณ ภาพการศึกษา และน าผลการประเมิ นสถานศึกษามาใช้ประกอบการจัด สรรงบประมาณเพื่ อ
สนับสนุนการปฏิรูประบบความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังจาเป็นต้องลดสัดส่วนการให้งบประมาณด้านอุปทาน
อาทิ งบดาเนินการ งบบุคลากร และงบลงทุนซึ่งขึ้นกับการตัดสินใจของภาครัฐและไม่สัมพันธ์กับความต้องการ
ของผู้เรีย น และเพิ่มสั ดส่วนงบประมาณด้านอุปสงค์ (Demand-Side Financing) คือ เงินอุดหนุ นรายหั ว
ซึ่งขึ้น อยู่กับ จานวนนักเรียนที่เลือกเข้าเรียน พร้อมทั้งจัดสรรเงินอุดหนุนในอัตราที่มากกว่าให้ แก่โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ด้อยโอกาสเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น
๕.๓.๒ หน่วยงานด้าเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ
๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๔ แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
๕.๔.๑ สาระส้าคัญ มุ่งพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนผ่านเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจ
ชุมชน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม (วิสาหกิจชุมชน) และความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจเพื่อสังคม (วิสาหกิจชุมชน) ในแต่ละพื้นที่ เพื่อการสร้างองค์ความรู้ รูปแบบการจัดการ
เพื่ อ สร้ างความเข้ม แข็งและความยั่ งยื น ของวิส าหกิ จในระยะยาวรวมทั้ งเผยแพร่ค วามรู้ด้ านการส่ งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก พร้อมทั้งประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อขยายผลจากชุมชนต้นแบบให้มีการ
นาไปใช้ในชุมชนอื่นๆ อย่างกว้างขวางเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
๕.๔.๒ หน่ ว ยงานด้ า เนิ น งาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวง
พาณิชย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน
๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จานวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะ
ที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหา
การบริหารจัดการจึงเป็นข้อจากัดในการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
คุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการ
ไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้และทักษะของ
แรงงานไม่ ต รงกั บ ตลาดงาน ขณะที่ ผู้ สู งอายุ มี ปั ญ หาสุ ขภาพและมี แ นวโน้ ม อยู่ ค นเดี ย วสู งขึ้ น ครอบครัว
มีรูป แบบที่ ห ลากหลายและเปราะบางสู งส่ งผลต่ อการบ่ มเพาะให้ เด็กเติบ โตอย่างมีคุณ ภาพ ประกอบกั บ
การเลื่ อนไหลของวัฒ นธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจานวน
ไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน
ให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
มี สุ ขภาวะที่ ดี มี คุณ ธรรมจริย ธรรม มี ระเบีย บวินั ย มี จิตส านึ ก ที่ดี ต่อ สั งคมส่ ว นรวม มี ทั กษะความรู้ และ
ความสามารถปรับ ตัวเท่าทัน กับ การเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่ รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมี ส ถาบันทางสังคม
ที่เข้มแข็งทั้งสถาบัน ครอบครัว สถาบั นการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

๑.

วัตถุประสงค์
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

๒.

เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ีตลอดช่วงชีวิต
เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒.๑

เป้าหมายการพัฒนา
๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มที ัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
๒.๑.๕ สถาบั น ทางสั งคมมี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาประเทศเพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน

๖๖
๒.๒

ตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ ๑ คนไทยส่วนใหญ่มที ัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่ส ะท้อนการมีคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๒ คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
เป้าหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
๒.๑

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ

ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒.๒

เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๓ วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมีทักษะ
ทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด ๔ ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี
ตัวชี้วัด ๕ ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๖ การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
๒.๔

ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานทาและรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด ๗ การมีงานทาของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า ๕๐๐
ตัวชี้วัด ๓.๒ การใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๓ การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๕
ตัวชี้วัด ๓.๔ แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส.
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี
เป้าหมายที่ ๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด ๔.๑ ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะน้าหนักเกินลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๒ การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน
ตัวชี้วัด ๔.๓ ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น

๖๗
ตัวชี้วัด ๔.๔ อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๕ การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๖ รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ตัวชี้วัด ๔.๗ ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐
เป้าหมายที่ ๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะสถาบั น ครอบครั ว สถาบั น การศึ กษา สถาบั น ทางศาสนา ชุ ม ชน สื่ อ มวลชน และ
ภาคเอกชน
ตัวชี้วัด ๕.๑ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น
ตัวชี้วัด ๕.๒ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๕.๓ ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

๓.

แนวทางการพัฒนา

๓.๑
ที่พึงประสงค์

ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม

๓.๑.๑ ส่งเสริมการเลี้ ยงดูในครอบครัว ที่เน้นการฝึ กเด็กให้ รู้จักการพึ่งพาตัว เอง มีความ
ซื่อ สั ต ย์ มี วินั ย มี ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ ในรูป แบบของกิ จ กรรมที่ เป็ น กิ จ วัต ร
ประจาวัน และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการ
ดาเนินชีวิต
๓.๑.๒ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอด
จากอบายมุขอย่างจริงจัง
๓.๑.๓ ปรับวิธีการเผยแผ่หลักศาสนาให้มุ่งชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตตามหลักธรรมคาสอน
ที่เข้าใจง่าย สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง นาไปสู่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
๓.๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
จัดระเบียบทางสังคม และกาหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม
๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันดีโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด และส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี
๓.๑.๖ ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารน าวั ฒ นธรรมการท างานที่ พึ ง ประสงค์ ไปใช้ ป ฏิ บั ติ จ นให้ เป็ น
คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ของคนในสั ง คมไทย อาทิ การตรงต่ อ เวลา ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
การทางานเป็นทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การทางานอย่างกระตือรือร้น

๖๘
๓.๒

พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
๓.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

๑) ให้ ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสม วิธีการ
เลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง ๐ – ๓ ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน
๒) กาหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานให้พ่อแม่สามารถ
เลี้ยงดูบุตรได้ด้ว ยตนเองทั้ง การจูง ใจให้ส ถานประกอบการจัด ให้มีก ารจ้า งงานที่ยืด หยุ่น รณรงค์ให้ผู ้ช าย
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น
๓) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ยให้ มีคุ ณภาพตามมาตรฐานที่ เน้ น การพั ฒ นาทั กษะส าคั ญด้านต่ างๆ อาทิ ทั กษะทางสมอง ทั กษะด้ าน
ความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง
ควบคู่กับการยกระดับ บุคลากรในสถานพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริ ยธรรม และ
ความเป็นมืออาชีพ
๔) สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง
สังคม
๕) ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒ นาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒ นาทักษะ
การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย
และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน
๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
๑) ปรั บ กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง
สอดคล้อ งกับ พัฒ นาการของสมองแต่ล ะช่ว งวัย เน้น พัฒ นาทัก ษะพื้น ฐานด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
๒) สนับสนุ นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้ องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒ นา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ
การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
๓) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
๓.๒.๓ ส่งเสริมแรงงานให้มีค วามรู้แ ละทักษะในการประกอบอาชีพที่ เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน
๑) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ และให้มีการประเมิน
ระดับทักษะของแรงงานบนฐานสมรรถนะ

๖๙
๒) เร่ง พัฒ นาระบบข้อมูล ความต้องการและการผลิตกาลังคนที่มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถนาไปใช้ค าดประมาณความต้อ งการกาลัง คนที่ส อดคล้อ งกับ
ทิศทางตลาดงานในอนาคต
๓) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้คาปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และ
อาชีพอิสระทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนและการตลาดที่เหมาะสม และให้สถาบันการศึกษาจัดทาหลักสูตรระยะ
สั้นพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะที่จาเป็นสาหรับแรงงานกลุ่มนี้
๔) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินร่วมกับสถานประกอบการกาหนดมาตรการการออม
ทีจ่ ูงใจแก่แรงงานและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ
๓.๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น
๑) จัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะ
ทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทางานร่วมกันระหว่างรุ่น
๒) สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงาน
ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ
๓) สนั บ สนุ น ช่อ งทางการตลาด แหล่ งทุ น และบริก ารข้อ มูล เกี่ ยวกับ โอกาสใน
การประกอบอาชีพสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
๓.๓

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๓.๓.๑ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจานวนผู้เรียนต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่เหมาะสมตามความจาเป็นของพื้นที่
และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง
๓.๓.๒ ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนา
และสามารถกระตุ้น การเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ ผู้มีศักยภาพสูงเข้า มาเป็นครู ปรับระบบ
ประเมิ น วิท ยฐานะทางวิช าชี พ ให้ เชื่ อ มโยงกั บ พั ฒ นาการและผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เรีย น และสร้างเครื อ ข่ า ย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
๓.๓.๓ พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
๓.๓.๔ ส่งเสริม มาตรการสร้า งแรงจูง ใจให้ส ถานประกอบการขนาดกลางที่มีศัก ยภาพ
เข้า ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้
ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
๓.๓.๕ ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนา
งานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทาและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น

๗๐
๓.๓.๖ จัดทาสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
๓.๓.๗ ปรับ ปรุงแหล่ งเรียนรู้ในชุมชนให้ เป็น แหล่ งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ
พิพิธภัณ ฑ์ ห้ องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้ สูงอายุ รวมทั้ง ส่งเสริมให้ มี ระบบการ
จัดการความรู้ทเี่ ป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสานึกสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรอง
พฤติกรรมสุ ขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย จัดบริการให้ คาปรึกษาด้านสุ ขภาพจิต
ที่เข้าถึงได้ง่าย และกากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้ง รูปแบบการออกกาลังกาย
โภชนาการที่เหมาะสม และสนับ สนุน ให้ ชุมชนมีการบริห ารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
๓.๔.๓ ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรม
การผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคการติดฉลากโภชนาการ
บนบรรจุภัณฑ์อาหารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มผี ลเสียต่อสุขภาพ
๓.๔.๔ ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทานโยบายสาธารณะตาม
แนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พื้นที่ และชุมชนที่จะนาไปสู่การสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
๓.๔.๕ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตาม
กลุ่ มเป้ าหมายให้ มีการปรับ พฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีการบริห าร
จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ
๓.๕
ด้านสุขภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง

๓.๕.๑ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต
พื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่ง
ต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๒ จัดทาแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะ
ที่คานึ งถึงความเป็ นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นของกลุ่ มผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ
๓.๕.๓ พัฒ นาระบบประกัน สุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยวให้ ส ามารถใช้
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศทั้งในด้านการคลังและสาธารณสุข

๗๑
๓.๕.๔ บู ร ณาการระบบข้ อ มู ล สารสนเทศของแต่ ล ะระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพให้ เกิ ด
ความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล
๓.๖

พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย

๓.๖.๑ ผลักดันให้ มีกฎหมายการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สู งอายุครอบคลุ มการจัดบริการ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง
๓.๖.๒ พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จาเป็นต้องพักฟื้นก่อนกลับบ้าน
ให้เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานสาหรับผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิงในเขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว
๓.๖.๓ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟื้ นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เทคโนโลยี
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและติดตามการบาบัดรักษา
๓.๖.๔ ส่ งเสริ มการพั ฒ นาเมื อ งที่ เป็ น มิ ต รกั บ ผู้ สู งอายุ ทั้ ง ระบบขนส่ งสาธารณะ อาคาร
สถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม
๓.๗

ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

๓.๗.๑ สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวทั้ง
การใช้สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อครอบครัว พัฒ นานวัตกรรมเพื่อช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว
สร้างพื้นที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง
๓.๗.๒ กาหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็ง
ทั้ง เรื่องการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และการพั ฒ นาระบบติดตามเพื่ อให้ ความช่วยเหลื อ
ตลอดจนการให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว
เปราะบาง
๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบัน การศึก ษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิ ชาการที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
๓.๗.๔ ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคาสอนของแต่ละ
ศาสนา และเร่งฟื้นศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม
๓.๗.๕ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ น าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง และอยู่ บ นหลั ก
จรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมทั้งสร้างกระแสเชิงบวกในการสร้างสรรค์และลดความขัดแย้งในสังคม
๓.๗.๖ สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่เป็ นนวัตกรรมสังคม อาทิ การพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์เพื่อชุมชน การออกพันธบัตรเพื่อการพัฒ นาสังคม
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

๗๒

๔.

แผนรองรับ

๔.๑ ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๔.๒ ร่ า งนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการอนามั ย การเจริ ญ พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙)
๔.๓ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
๔.๔ ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)
๔.๕ ร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒ นธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)
๔.๖ ร่างแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๔.๗ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔)
๔.๘ ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๔.๙ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓)
๔.๑๐ ร่างแผนปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย
ที่ตอบสนองต่อ ๙ เป้าหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๘)
๔.๑๑ ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
๔.๑๒ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๕.

แผนงานโครงการสาคัญ
๕.๑

แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย
๕.๑.๑ สาระสาคัญ มุ่งเน้นการสร้างเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีพัฒนาการที่สมวัย
ทั้ งทั ก ษะทางสมองและทั ก ษะทางสั งคม โดยสร้ างเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ ระหว่า งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการในเรื่อง ๑) กาหนดนโยบาย/มาตรการที่เอื้อให้ครอบครัวสามารถดูแลเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยมีมาตรการจูงใจที่เอื้อให้ภาครัฐและภาคเอกชนจัดรูปแบบการทางานที่ยืดหยุ่นต่อการเลี้ยงดูบุตร มีการ
จัดมุม นมแม่แ ละอุป กรณ์จ ัด เก็บ ที่ถูก สุข ลัก ษณะ ๒) ยกระดับ คุณ ภาพบุค ลากรและสถานพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัย โดยกาหนดให้มีบุคลากรครูและพี่เลี้ยงที่สาเร็จการศึกษาสาขาด้านปฐมวัยหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการเด็กในทุกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กาหนดหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เชื่อมโยงกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม จัดทากลไกการประกันคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของ
ประเทศในการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓) การจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชน โดยมีการกาหนด
พื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒ นธรรม ดนตรี กีฬา แหล่งเรียนรู้ทางวัฒ นธรรม
พื้น ที่สีเขีย วหรือสนามเด็กเล่น ภายในชุมชนที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รวมถึง
จัดระบบสาธารณูปโภคในชุมชนที่จะอานวยความสะดวกให้ครอบครัวและเด็กสามารถออกมาทากิจกรรม
ร่ ว มกั น กั บ ชุ ม ชน ๔) ออกกฎหมายเกี่ ย วกั บ การลงทุ น พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย โดยศึ ก ษาและผลั ก ดั น
พระราชบัญญัติที่รองรับการบูรณาการการทางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

๗๓
๕.๑.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒

แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

๕.๒.๑ สาระสาคัญ เน้นบูรณาการการขับเคลื่อนการทางานในระดับพื้นที่ ผ่านกระบวนการ
ทางานระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น
โดยมีการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ ๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลครอบครัวในพื้นที่สาหรับนามาใช้วิเคราะห์
ลักษณะครอบครัว สภาพปั ญ หา และการวางแผนในการแก้ไขปัญ หาครอบครัว ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ครอบครัวแต่ละรูปแบบ ๒) การจัดกิจกรรมและเปิดพื้นที่สาธารณะในชุมชนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมร่วมกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เปิดเวทีให้เด็กแสดงความสามารถทั้งในศิลปะและ
วัฒ นธรรมเพื่อสร้างจิตสานึ กและภูมิใจในความเป็นไทย ๓ ) การสอดแทรกการเรียนรู้ด้านครอบครัวศึกษา
แก่เด็กในวัยเรียน โดยส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในการออกแบบหลักสูตร
การเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และวางแผนในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้กับเด็ก
๕.๒.๒ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน
๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๓

แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

๕.๓.๑ สาระส าคั ญ บู ร ณาการด าเนิ น งานระหว่ า งภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยให้เหมาะสมกับการมีสุขภาวะที่ดี โดยมีแนวทางการดาเนินงาน
ประกอบด้วย ๑) สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลัก
โภชนาการ โดยกาหนดให้ความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
และสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดี/ผลเสียต่อสุขภาพ และ
การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพด้วยตนเอง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่ายและกระตุ้นความสนใจ
๒) ส่งเสริมการจั ด สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อการมีสุขภาวะที่ ดี โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
บริการสาธารณะให้เอื้อต่อการเป็นเมืองสุขภาพดีและสนับสนุนให้บริษัท/องค์กรทุกภาคส่วนจัดพื้นที่และกิจกรรม
ส่งเสริมการออกกาลังกาย ๓) ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณ ฑ์ที่ส่งผลดีต่อ
สุขภาพ โดยส่งเสริมมาตรการให้แรงจูงใจทางภาษีแก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้จาหน่าย และร้านอาหาร จัดบริการ
อาหารสุขภาพผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและการให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกร
ที่ปลูกพืชผักผลไม้เกษตรอินทรีย์
๕.๓.๒ หน่ วยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชน
๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๗๔
๕.๔

แผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๕.๔.๑ สาระสาคัญ ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมเพื่ อสร้างสมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒิ
วิช าชีพ และมาตรฐานฝี มื อแรงงานเพื่ อสร้างแหล่ งพั ฒ นาแรงงานให้ มีส มรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแรงงานที่ไม่ผ่านการทดสอบให้มีแหล่งอบรมเพิ่มเติม และแรงงานที่ต้องการพัฒนา
ทักษะเพิ่มเติม รวมถึงแรงงานที่ต้องการเปลี่ย นสายอาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะได้มาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยบู รณาการการทางานร่วมกันระหว่างสถาบันคุณ วุฒิ วิช าชีพ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒ นาฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบ สถานศึกษา และสถาบันฝึกอบรมทั้งในและ
นอกสถานประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อให้ แรงงานมีโอกาสในการพัฒ นาทักษะ ตามศักยภาพและความ
ต้องการของตนในลักษณะการเก็บหน่วยกิตการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๕.๔.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน
ฝึกอบรม
๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๕

แผนงานการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๕.๕.๑ สาระสาคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต ทันสมัย มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดให้ คนทุกช่วงวัยเกิดความสนใจเข้าไปเรียนรู้และมีส่ วนร่วมในการทากิจกรรม
มีการศึกษาและพัฒ นาแหล่งเรียนรู้รูป แบบใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มพู นศักยภาพคนไทยให้ สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ศูนย์ศึกษาบันเทิง (Edutainment Center)
เป็นต้น การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ผ่านบริการห้องสมุดในภูมิภาคที่ทันสมัย สร้างโอกาสให้กลุ่มเด็กเยาวชน
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว จัดให้มีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ในระดับจังหวัด
และภูมิภาค รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นพื้นที่
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมด้วยรูปแบบที่ทันสมัย
๕.๕.๒ หน่วยงานดาเนินการหลัก กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ส่ ว น ที่

๕

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

ส่วนที่ ๕
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ความสาเร็จของการขับ เคลื่อนแผนพัฒ นาประเทศสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับ ปัจจัยส าคัญ หลายประการ
ประกอบด้วย ความชัดเจนของสาระของแผนพัฒนาฯ การรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความตระหนัก
ถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนาประเทศภายใต้ทิศทางที่ได้ร่วมกัน
กาหนดขึ้น ระบบและกลไกการบริหารจัดการจากแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติ
การ และระบบการจั ดสรรงบประมาณที่มีประสิท ธิภ าพที่ตอบสนองการพัฒ นาเชิงบูรณาการ การพัฒ นา
เชิงพื้นที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ประเด็นบูรณาการจะถูกกาหนดจากประเด็นการพัฒนาสาคัญที่กาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในช่วงเวลานั้นๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศที่สาคัญ
ทั้งนี้ ในช่ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ นอกจากจะดาเนิ น การขับ เคลื่ อนแผนพั ฒ นาฯ ตามแนวทาง
การขับเคลื่อนที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไว้อย่างเป็นระบบแล้วจะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพอย่างแท้จ ริง มีการดาเนินงานร่วมกันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน และการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสะท้อน
การถ่ายทอดจากระดับยุทธศาสตร์ ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่แผนปฏิบัติการกระทรวงและจังหวัด ที่
สอดคล้องกัน ของเป้าหมายและตัว ชี้วัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการพัฒ นา นอกจากนี้
ระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีความสอดคล้องกัน โดยจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงสอดรับกัน
รวมถึงการกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการร่วมที่เหมาะสม

๑. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๑.๑ หลักการ
๑.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบทิศทางหลัก
และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
๑.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม
(Area Function Participation: AFP) ให้ จั ง ห วั ด เป็ น พื้ น ที่ ด าเนิ น การขั บ เค ลื่ อ น การพั ฒ น า แล ะ
เป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน
๑.๑.๓ เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
๑.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒ นาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิ ดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์
ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่

๒๐๕
๑.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ
และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่
และการพั ฒ นาที่ต่อ เนื่ อง รวมทั้ งระบบการติ ดตามประเมินผลการด าเนิ นงานของภาครัฐ ที่ส อดคล้ องกั บ
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง
๑.๒. แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ
๑.๒.๑ การสร้า งความรู้ ค วามเข้ าใจให้ทุ กภาคส่ วนตระหนั กถึ งความสาคั ญ และพร้อ ม
เข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) สร้างความเข้าใจกับ ภาคีทุกภาคส่วน ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล
สื่อมวลชนทั้งระดับชาติและท้องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหม่ที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่ าวสาร
กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จัดทาคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ ๑๒ เผยแพร่
แก่ภาคีการพัฒ นาเพื่อใช้ประสานแผนแต่ละระดับที่ทุกภาคส่วนสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดบูรณาการการ
ทางานร่วมกัน รวมถึงสร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ และผลักดันให้พรรคการเมืองนาประเด็นการพัฒนาสาคัญไปผสมผสานในการจัดทานโยบายของพรรคและ
นโยบายของรั ฐ บาล โดยพิ จ ารณาล าดั บ ความส าคั ญ โดยเฉพาะนโยบายที่ เกี่ ย วกั บ “การวางรากฐาน
การพัฒนา” ในระยะยาว
๑.๒.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล และแผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ ดังนี้
๑) กาหนดประเด็นการพัฒนาสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒
เสนอต่ อสาธารณะอย่างชัด เจน น าไปสู่ การกาหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทาง
การร่วมดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) บูร ณาการประเด็น การพั ฒ นาภายใต้ยุท ธศาสตร์ที่ มี ค วามเชื่ อมโยงกัน และ
จัดทาเป็น แผนการลงทุน การพัฒ นา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภ ายใต้
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการพัฒนาที่กว้างขวาง มีแผนปฏิบัติ
การที่มีความชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ งบประมาณดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนการ
ทางาน และระยะเวลา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ซึ่งต้องให้ความสาคัญต่อ
การคัดเลือกบุคลากรในตาแหน่งสาคัญที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารโครงการเพื่อให้สามารถทางานได้
ต่อเนื่อง โดยนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในแผนงานและโครงการเหล่านี้ โดย
๒.๑) จั ด ท าแผนการลงทุ น การพั ฒ นาในประเด็ น ที่ มี ค วามส าคั ญ ล าดั บ สู ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และ
การจั ดสรรงบประมาณในแบบบู รณาการส าหรับประเด็นการพั ฒนาที่ส าคัญและเป็ นรากฐานของการปฏิรูป
ที่สาคัญ ก่อให้เกิดผลการพัฒนาในภาพรวม
๒.๒) น าประเด็ น การพั ฒ นาที่ ต้ อ งแปลงเป็ น โครงการขนาดใหญ่ อาทิ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขับเคลื่ อนภายใต้หลักการการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐกั บ เอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ที่ ส ร้างการมีส่ วนร่ว มของภาคเอกชนในการพั ฒ นา
ประเทศ สามารถขยายการลงทุนขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ทันการณ์ และเกิดความคุ้มค่าของการลงทุน

๒๐๖
๒.๓) ผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่าน
แผนงานระดับกระทรวงสู่พื้นที่ระดับต่างๆ ผสมผสานอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดชัดเจน โดย สศช. และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมจัดทาและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าวที่สะท้อน
ความสอดคล้ อ งและบรรลุ เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ รวมถึ ง ให้
ความสาคัญกับการบูรณาการแผนงานโครงการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๑.๒.๓ เชื่ อ มโยงแนวคิ ด พื้ น ฐาน ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเด็น การพั ฒ นาส าคั ญ ตลอดจน
แผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป นโยบายรัฐบาล
และแผนระดับต่างๆ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติจะดาเนินการในหลายระดับตั้งแต่
นโยบายรัฐ บาล แผนปฏิ รูป แผนของหน่ ว ยงานภาครัฐ ส่ วนกลาง ส่ ว นภู มิภ าค ท้ องถิ่น/ชุม ชน ตลอดจน
แผนของภาคีการพั ฒ นาต่ างๆ อย่ างเป็ น ขั้น เป็ น ตอน ตั้งแต่ ทิ ศทาง วัต ถุป ระสงค์ เป้ าหมาย และตัว ชี้ วัด
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ดังนี้
๑) รัฐบาลนาประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูงและแผนพัฒนาเฉพาะ
ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบร่วมกับนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา จัดทาแผน
การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ รวมทั้งระยะเวลาดาเนินการ และการติดตามประเมินผล หน่วยงาน
กลางน าแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ บู ร ณาการกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก ารจั ด สรรงบประมาณ เป็ น กรอบส าหรั บ
กระทรวง/กรมพิจารณาใช้ประกอบการจัดทาคาของบประมาณ
๒) สศช. จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค เมื อ ง และพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สาหรับเป็นเครื่องมือชี้ทิศทางการพัฒนาระดับภาคและพื้นที่ เพื่อให้ภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ นาไปจัดทาแผนพัฒ นา ตั้งแต่ขั้นการวางแผนยุทธศาสตร์เชื่อมต่อจนถึงขั้นการวางแผน
ปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุ นซึ่งกันและกัน โดยให้กระทรวง กรม จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้
เป็นกรอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้เชื่อมโยงระหว่างแนวทาง
การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ กับภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ และมีความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการใน
เชิงบูรณาการที่ยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๓) กระทรวง/กรมจัดทาแผนยุทธศาสตร์แ ละแผนปฏิบั ติร าชการประจาปี โดย
กระทรวง กรม นายุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมื อ ง และพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ มาวิ เคราะห์ ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของกระทรวง กรม เพื่ อ น าไปก าหนด
แนวทางการพัฒนาในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี และการจัดทาแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของหน่วยงาน โดยให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงบูรณาการกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน
โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๔) จั งหวั ด /กลุ่ ม จั งหวั ด จั ด ท าแผนพั ฒ นาระยะ ๔ ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปี ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ภายใต้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนบนพื้นฐานของศักยภาพ โอกาส และข้อจากัดของพื้นที่ และให้ความสาคัญกับการบูรณาการ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปีของกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง

๒๐๗
๕) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าแผนพั ฒ นา ๓ ปี แ ละแผนงานโครงการ
ประจาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนพัฒ นา ๓ ปีและ
แผนงานโครงการประจาปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒ นาเมืองตามแนวทางการพัฒนาหลัก
และการพั ฒ นาเมื อ งส าคั ญ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพพื้ น ฐานและความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ และ
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและอาเภอ
๑.๒.๔ จัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดลาดับความสาคัญของภารกิจหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒ นาภายใต้แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
๑) สานักงบประมาณและ สศช. หารื อร่วมกันในการบูรณาการสาระสาคัญของ
แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ และการจั ดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะประเด็นการพัฒ นาที่มี
ความส าคัญ ล าดับ สู งไว้ในการจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระยะปานกลาง ๕ ปีและประจาปี
รวมทั้งแนวทางการจัดทาแผนงานโครงการ และจัดทารายงานติดตามประเมินผลการพัฒ นาประเทศทั้งใน
ระดับภาพรวม ระดับพื้นที่ และแผนงานโครงการสาคัญเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
๒) สานักงบประมาณ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน กาหนดแนวทาง
พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น แผนพั ฒ นาจั งหวั ด /กลุ่ ม จั งหวั ด และท้ อ งถิ่ น ภายใต้ แนวทาง
การพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยสร้างกระบวนการให้ทุกกระทรวง จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ กับระบบงบประมาณของประเทศทั้งการ
จัดสรรงบประมาณแบบรายกระทรวง ตามวาระระดับชาติ และมิติพื้นที่ รวมทั้งกาหนดให้มีผู้แทนจากภาคี
การพัฒนาทั้งภาคเอกชน และประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมเข้าร่วมในกลไกและกระบวนการงบประมาณ
ตั้งแต่การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนา
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง
๑.๒.๕ ผลักดั น ให้ ภ าคเอกชนน าประเด็น การพั ฒ นาสาคัญ ในแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๒
พิจารณาประกอบการจัดทาแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา และส่งเสริมให้ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ. ส่วนกลางกระจายความ
รับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยคานึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ
และความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่
๑.๒.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดย
กาหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญ ดังนี้
๑) นาการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ
และทุกระดับ บูรณาการการทางานของหน่วยงานระดับนโยบายและใช้ทรัพยากรในการวิจัยให้ รองรับการ
พัฒ นาทั้งส่วนกลางและพื้นที่ รวมถึงน าการวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒ นา ส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือระหว่าง
หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม การวิ จั ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การร่ ว มมื อ กั น อย่ า งเป็ น เครื อ ข่ า ยระหว่ า งส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

๒๐๘
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห่ งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสานักงานพัฒ นาการวิ จัยการเกษตร (สวก.)
รวมถึงสถาบั น การศึกษาและหน่ วยงานที่มีภ ารกิจชัดเจนในพื้นที่ อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภ าค
เป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
เพื่อนากระบวนการวิจัยและพัฒ นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒ นาที่มีความสาคัญสูงของ
แต่ละพื้นที่
๒) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในระดับต่างๆ โดยปรับปรุงกฎหมายให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้าซ้อนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ให้มากขึ้น เป็นการลดอุปสรรคการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ
ผลักดันให้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกฎหมายการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดิน การถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้กระจายไปยังกลุ่มผู้มี
รายได้น้ อยหรื อกลุ่ มคนเกือบจน ผลั กดัน (ร่าง) พระราชบัญ ญั ติการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. .... ส่ งเสริม
มาตรการจู ง ใจด้ า นภาษี แ ก่ ภ าคเอกชนที่ เชื่ อ มโยงกั บ การด าเนิ น การที่ เอื้ อ ประโยชน์ สู่ สั ง คม ผลั ก ดั น
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้า อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.))
๓) จัดทาฐานข้อมูลการพัฒนาที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาด้านต่างๆ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ สามารถนามาวิเคราะห์
เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแนวทางในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ นาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยเป็นการนาจุดเด่นของแต่ละส่วนทั้งความรู้และ
ประสบการณ์มาเสริมซึ่งกันและกัน
๔) สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ โดยเปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคีใช้ประโยชน์ในการ
จั ดเวที ระดมความคิด เห็ น ในรูป แบบต่างๆ อาทิ การจัด เวทีป ระชาคม การสานเสวนา รวมถึงใช้ช่ องทาง
เครือข่ายออนไลน์ สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศ
๑.๒.๗ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลไกรั บ ผิ ด ชอบการขับ เคลื่ อ นแผนฯ ที่ ชั ด เจน สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สศช. ภายใต้
การกากับของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทาหน้าที่สร้างความเข้าใจ และประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ และคณะกรรมการขับ เคลื่อนแผนระดับต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและ
พื้นที่ ให้สามารถผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดย
๑) เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นกรอบการดาเนินงาน โดยประสานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนารายสาขาได้ทางาน
ร่วมกันในลักษณะ “แนวราบ” ผ่านคณะกรรมการระดับชาติชุดต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีลาดับ
ความสาคัญสูงและเกี่ยวข้องกับงานหลากหลายมิติ อาทิ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

๒๐๙
เศรษฐกิจ คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน คณะกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนส่ งสิ น ค้าและบริการของประเทศ รวมทั้งผลั กดันให้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับ ชาติเพื่ อสนับ สนุ น
การพัฒนาเมือง ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับชาติชุดต่ างๆ ควรรับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับภาพรวม
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ร่วมกัน
๒) ปรั บ กลไกและกระบวนการบริ ห ารจั ด การของภาครั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น โดยทบทวนและประเมินบทบาทและผลการทางานของกลไกที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาสาคัญ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก องค์การมหาชน ตลอดจนกองทุน
และเครื่องมือในการทางานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้เกิดความคล่องตัวและลดความซ้าซ้อน ควบคู่กับการ
ผลักดันให้รัฐบาลและหน่วยงานกลางทาหน้าที่ดูแลระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวมของประเทศ โดย
กระทรวงมีบ ทบาทประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน รวมทั้งสนับสนุนให้ ส่ วนราชการส่ วนภูมิภ าค
ผลักดันยุทธศาสตร์และแผนระดับรองในความรับผิดชอบสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
๓) ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น การพั ฒ นาระดั บ ประเทศและพื้ น ที่ โ ดยให้ จั ง หวั ด เป็ น
จุดประสาน จากการที่จังหวัดมีห น้าที่ตามกฎหมายในการทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด เชื่อมโยง
กระบวนการและสาระของแผนทั้งในลักษณะจากบนลงล่าง ได้แก่ แผนพัฒนาประเทศ แผนการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น แผนปฏิ บั ติร าชการของกระทรวง และจากล่ างขึ้ นบน ได้ แก่ แผนชุม ชน แผนท้ อ งถิ่น และแผน
ภาคเอกชน โดยแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดตลอดจนประเด็นการพัฒนาสาคัญสู่การปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมีกระบวนการทางานที่สามารถบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน
ต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ผลั ก ดั น ให้ ก ลไกประชารั ฐ มี ส่ ว นร่ ว มขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒
อย่างเข้มแข็ง การแปลงแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องสร้างการทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ในรูปของเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองค์กร
อิสระต่างๆ อาทิ สภาเกษตรกร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมัชชา
ปฏิรูป สหกรณ์ โดยผ่านกระบวนการเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่ อสร้างพันธมิตรในการกาหนดและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน
๑.๒.๘ การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
๑) พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทสาคัญในกระบวนการพัฒนา สามารถ
รักษาและใช้สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมื องอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นพลเมืองดีของสังคม มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดาเนินชีวิต ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตาม
บทบาททางสั งคมที่ตนดารงอยู่ ให้ ส อดคล้ องกับวัฒ นธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญ ที่กาหนดไว้ เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีจิตสาธารณะและกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม โดยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่สร้างประชาชนไทย
ให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นกาลังสาคัญที่จะสร้างชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าและสังคมสันติสุข

๒๑๐
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง มีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนกับภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยพัฒนาความรู้และการจัดการความเสี่ยงให้ชุมชน เสริมด้วยความรู้
จากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้างขวางในทุกระดับ
จากชุมชน ตาบล สู่อาเภอและจังหวัด เกิดความรู้ที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาและบริ หารจัดการความเสี่ยง
ต่างๆ ส่ งเสริมการรวมกลุ่มร่วมคิดร่วมทาในชุมชนอย่างกว้างขวาง สามารถทาแผนพัฒ นาที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยตนเอง และส่งเสริมให้เกิดการทางาน
ร่วมกันระหว่างภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาเนินงานตาม
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒ นาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง มีการบริหาร
จัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน และกาหนดกฎระเบียบที่เอื้อให้การดาเนิน งานเป็นไปได้รวดเร็วและ
ราบรื่น สามารถพึ่งตนเองได้เต็มที่ ขณะเดียวกัน ภาคราชการส่วนกลางทาหน้าที่กากับดูแลให้ท้องถิ่นบริหาร
จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายโอนภารกิจและ
บุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่นและสร้างความชัดเจนในบทบาทภารกิจที่ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การสร้างธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น
๔) ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้า
ร่วมพัฒ นาชุมชนให้มากขึ้น โดยในระดับอุดมศึกษา เน้นบทบาทการนาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ และเป็ นแกนประสานภาคส่วนอื่นๆ สนับสนุนให้เกิดการพัฒ นาชุมชนอย่างครบวงจร รวมทั้ง
พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยี และศูนย์เรียนรู้ทักษะเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๕) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้าง
สังคมที่ ดี ยึ ดหลั กบรรษั ท ภิ บ าล เชื่ อมโยงเป้ าหมายทางธุรกิจ กับ การพั ฒ นาประเทศ ทางานเชิ งรุก และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปรับแนวคิดภาคเอกชนให้สามารถทางานร่วมกับ
ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาได้อย่างเป็นพันธมิตร และสร้างเครือข่ายความรับผิดชอบ
ทางสังคมของกลุ่มธุรกิจต่างๆ นาไปสู่การทากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน
๖) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนพัฒนาบทบาทการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เชิงสร้างสรรค์ เป็นสื่อสาธารณะที่มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีความเป็นกลาง นาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นข้อเท็จจริงและสะท้อนความต้องการของประชาชน
๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรพัฒนาเอกชนในการทางานร่วมกับหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค/ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง โดยภาครัฐสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนา
เอกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ มากขึ้น เป็นการอาศัยข้อได้เปรียบขององค์กรพัฒนาเอกชนในด้าน
ความยืดหยุ่นของกฎระเบียบ ความคล่องตัวของการทางาน และความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ขับเคลื่อน
การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘) ปรับบทบาทและวิธีการทางานของบุคลากรภาครัฐที่เอื้อต่อการพัฒนาโดยรวม
และส่งเสริมหน่วยงานในภูมิภาคเป็นแกนประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดั บพื้นที่
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งจั งหวัดต้ องประสานความร่ว มมื อระหว่างภาคีก ารพั ฒ นาทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสั งคมในพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น สามารถที่ จ ะตอบสนองต่ อ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน

๒๑๑
๙) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ประชาคม และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
ในการจั ดเวที แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ป ระสบการณ์ ระหว่างประเทศต่ างๆ โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมื อกับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค นาไปสู่การสร้างความร่วมมือในประเด็นการพัฒนาสาคัญ โดยเฉพาะ
ประเด็นที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงและเกื้อหนุนการพัฒนาระหว่างกัน รวมทั้งส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านวิชาการและการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

๒. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
การดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ แบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารจัดการทั้งใน
ระดับ กระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับจังหวัดหรือพื้นที่ ที่สามารถเชื่อมโยงกับ การประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติผ่านประเด็นพัฒนาและตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI)
๒.๑ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
๒.๑.๑ ติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
สิทธิประชาชนการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นด้วย
การจัดให้มีเวทีประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้ตรวจสอบอย่างเปิดเผยและรับทราบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๒.๑.๒ เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อ
ใช้วั ดความส าเร็ จ และความล้ ม เหลวของแผนพั ฒ นาประเทศอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ม าตรฐาน และเป็ น
ที่ยอมรับตั้งแต่ก่อนจัดทานโยบาย แผนงานโครงการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม ระหว่าง
การขับเคลื่อนสู่ปฏิบัติงาน และการดาเนินการสิ้นสุดแล้ว
๒.๑.๓ ประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผลอย่างใกล้ชิด ควบคู่
การให้ ห น่ ว ยงานหรื อสถาบั น ที่ เป็ น กลางท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผล เพื่ อความถู กต้ องตามหลั ก วิช าการและ
เป็นกลาง ปราศจากอคติ หรือเลือกปฏิบัติ
๒.๑.๔ มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจน โปร่ง ใส มี ม าตรฐาน
เป็นกลางและถูกต้องตามหลักวิชาการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพื่อให้สามารถใช้เป็น แนวทางปรับปรุงและ
ทบทวนมาตรการ นโยบาย แผนงานโครงการทั้งระดับภาพรวม กระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า และจังหวัด
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๒.๒ แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม
๒.๒.๑ วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา
๑) การประเมิ น ผลก่ อ นการปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ก่ อ นเริ่ ม โครงการ (Ex-ante
Evaluation) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นการประเมินสถานการณ์และสารวจข้อเท็จจริง สมมติฐาน
ความเป็นไปได้ในขั้นตอนการจัดเตรียมนโยบายทั้งรูปกฎหมายและมิใช่กฎหมายเพื่อกลั่นกรองโครงการ เช่น
ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ ต้นทุนการดาเนินงาน
๒) การประเมิ น ผลระหว่ า งด าเนิ น (On-Going Evaluation) เป็ น การติ ด ตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าในระยะที่กาลังดาเนินงานเพื่อศึกษาว่ามีปัญหาอุปสรรคใดบ้างในการดาเนินงาน
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ผลกระทบต่อการดาเนินงาน

๒๑๒
๓) การประเมินผลหลังการดาเนินงาน (Ex-Post Evaluation) เป็นการประเมินผล
เพื่ อสรุป จนสิ้ น สุ ดแผนแล้ วได้รับ ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพี ยงใด
มีผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากสิ้นสุดแผน เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผล ๑ ประสิทธิภาพ๒ ตลอดจน
ผลกระทบ๓ ทั้งทางบวกและลบ
๒.๒.๒ วางระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนงานโครงการระดั บ กระทรวง และงาน
ที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมายและประเด็นพัฒนาสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดย
๑) จัดประชุมเพื่ อสื่อสารเป้าหมายการพัฒ นาในยุท ธศาสตร์ช าติที่ เชื่อมโยงกับ
ประเด็นพัฒนาสาคัญและเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ ซี่งแบ่งเป็นประเด็นพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
มากกว่าหนึ่ งหรื อหลายกระทรวง (Cross-Cutting Agenda) และประเด็น พั ฒ นาที่ เกี่ย วข้ องกับ กระทรวง
โดยตรงอาจเป็นทั้งงานประจาและโครงการลงทุน และให้กระทรวงใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนงานโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการกระทรวงเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปในการจัดสรรงบประมาณก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี
๒) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการระหว่างดาเนินการเพื่อใช้เป็นกรอบวิเคราะห์การสนับสนุนงบประมาณ
๓) ประเมิน ผลแผนงานโครงการหลั งการด าเนิน งานเสร็จเรียบร้อยทั้ งในระดั บ
ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และผลกระทบเพื่ อ ใช้เป็ น ข้อมูล ประกอบการประเมินผลแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๒ และ
ยุทธศาสตร์ชาติโดยใช้ ตัวชี้วัดผลผลิ ตร่ วม (Output JKPI) และตัวชี้วัดผลลั พธ์ร่วม (Outcome JKPI) และ
ตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) เป็นเครื่องมือวัดผลการพัฒนาในภาพรวมทั้งประเทศ
๒.๒.๓ วางระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนงานโครงการระดับ จังหวัดและพื้ น ที่ เพื่ อ
เชื่อมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ โดย
๑) จัดประชุมเพื่อสื่อสารและกาหนดประเด็นพัฒนาที่สาคัญของจังหวัดที่เชื่อมโยง
กับประเด็นพัฒนาและเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเชื่อมโยงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการกาหนดแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๒) ติดตามความก้าวหน้าในขณะดาเนินการและประเมินผลการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการขั บ เคลื่ อ นแผนงานโครงการเพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการวิเคราะห์ ในการสนั บ สนุ น
งบประมาณ
๓) ประเมิ น ผลแผนงานโครงการทั้ งในระดั บ ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และผลกระทบ
เพื่ อประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติแ ละยุ ท ธศาสตร์ช าติ โดยใช้ ตั ว ชี้ วัด ผลผลิ ต ร่ว ม
(Output JKPI) และตัวชี้วัดผลลั พ ธ์ร่ว ม (Outcome JKPI) และตัว ชี้วัดผลกระทบร่ว ม (Impact JKPI) เป็ น
เครื่องมือวัดผลการพัฒนาในภาพรวมทั้งประเทศ

๑

ประสิท ธิผล (Effectiveness) เป็นการวัดเพื่อทราบว่าการดาเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ท าให้
การปฏิบัติงานนั้นประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลว
๒
ประสิทธิภาพ (Efficiency) การวัดเพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานนัน้ ได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอื่นที่ดกี ว่าที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
หรือไม่ เพียงใด เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงานที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการดาเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output)
๓
ผลกระทบ (Impact) เป็นพิจารณาผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนิน งานตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้นั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย
ส่วนรวมและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างไร

๒๑๓
๒.๒.๔ ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล เพื่อ
ทาให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัย เพื่อฝึกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ
แนวคิดในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างดาเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้นแล้ว เช่น การนา
Regulatory Impact Assessment ที่ใช้ในกลุ่ ม ประเทศพัฒ นาแล้ ว เป็ นเครื่อ งมือในการประเมินก่ อนออก
กฎหมาย เป็นต้น
๒.๒.๕ ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง สศช. สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบราชการ สานั กงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ งในส่ วนกลางและในพื้นที่เพื่อ ให้
การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๒.๖ การจัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความชานาญและเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย (Neutral Evaluation) เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เชื่อถือได้ เป็นพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจนโยบายและการดาเนินงานภาครัฐ โดยคัดเลือกองค์กรกลางที่จะมา
ทาหน้าที่แผนงานโครงการจากภายนอก (Outside-In) ในลักษณะที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหน่วยงานที่ไม่หวัง
ผลกาไร มีความชานาญเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย มีโครงสร้างแบบภาคี ประกอบด้วย ชุมชน วุฒิอ าสา ปราชญ์
ชาวบ้าน สถาบันวิชาการ สศช. สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการดาเนินงานภายใต้ระบบ
ทีมงาน
๒.๒.๗ พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด และตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มให้ ไ ด้ ม าตรสากล (Joint Key Performance
Indicator: JKPI) เพื่ อ ประเมิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ และ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดทั้งรูปของตัวชี้วัดผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม โดย
มีขั้นตอนดังนี้
๑) ก าหนดเกณ ฑ์ ข องตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง ในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด จะต้ อ งมี เ กณ ฑ์ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากลและสะท้อนคุณลักษณะของภาคราชการเนื่องจากการดาเนินแผนงานโครงการของภาครัฐ
มีลักษณะการให้บริการสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้คานึงถึงผลกาไร แต่คานึงถึงผลประโยชน์ของคน/สังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นเกณฑ์การประเมินผลจะมีขอบเขตที่กว้างกว่าของภาคเอกชน โดยด้านเศรษฐกิจ
ต้ อ งเป็ น เศรษฐกิ จ ที่ เติ บ โตอย่ า งแข่ งขั น ได้ เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศต้ อ งเติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
มีการสร้างนวัตกรรม และมีรายได้ต่อหัวสูงเพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง รวมทั้งต้องมีการกระจายรายได้
และผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และการเติบโตต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สาหรับ ด้านสังคม คนต้องมี
โอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นคนดีและเก่ง เคารพสิทธิของผู้อื่น ในขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องให้
ความส าคั ญ กั บ การอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เพื่ อการใช้ ที่ ยั่งยืน และดูแ ลคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมที่ เอื้อ ต่ อ
การดารงชีวิตของประชาชนและชุมชน ส่ ว นภาครัฐ เน้น การให้ บ ริก ารอย่างเพี ยงพอ มีป ระสิ ทธิภ าพ ได้
มาตรฐาน ความเร็ว ทันเวลา และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมเสมอภาค รวมทั้งต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณ
๒) บริหารจัดการตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) โดยการศึกษาเป้าหมาย
และตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้าที่ต้องการให้ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒ นาแล้ ว โดยมี
คุณ ลั กษณะของตัวชี้วัด ที่ส าคัญ ดังนี้ เป็ น ประเทศรายได้สู ง รายได้ต่อหั วเป็น ๑๓,๐๐๐ ดอลลาร์ สรอ./ปี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕-๖ ต่อปี มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นเป็น ๑ ใน ๑๐ จาก
การจัดอันดับของ IMD คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
ไม่ต่ ากว่า ๐.๙๒๗๙ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ความไม่ เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้ านรายได้ ล ดลงเหลื อ ๐.๓๖
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ และดัชนีการรับรู้การทุจริตเป็นอันดับ ๒ ของอาเซียน

๒๑๔
๓) บริ ห ารจั ด การตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ์ ร่ ว ม (Outcome JKPI) โดย (๑) ก าหนด
ประเด็นพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติ โดยในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ ได้มีการกาหนดประเด็นพัฒนาที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติไว้ชัดเจน (๒) จัดหาตัวชี้วัดที่ใช้กันใน
ระดับสากลและเป็นที่ยอมรับ โดยศึกษาตัวชี้วัดที่มีการดาเนินการโดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ตัวชี้วัด
ด้านเศรษฐกิจ (ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เช่น IMD World Competitiveness Center
World Economic Forum (WEF) แ ล ะ Ease of Doing Business ตั ว ชี้ วั ด ด้ า น ค น เช่ น Human
Development Index ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น SDG ตัวชี้วัดคอร์รัปชั่น เช่น Corruption Perception
Index เป็นต้น) (๓) บริหารจัดการตัวชี้วัดย่อยขององค์กรระหว่างประเทศ โดยวางซ้อนเพื่อตรวจสอบตัวชี้วัด
ซ้าซ้อนกัน (Overlay for Decreasing Overlap) แล้วแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านภาครัฐ (๔) การแปลงรูป (Mapping) ตัวชี้วัดย่อยขององค์กรระหว่างประเทศกับ
ประเด็นพัฒนาสาคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งปัจจุบันสานักงบประมาณได้ใช้
เป้าหมายและประเด็นพัฒนาสาคัญ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
ร่วมในการจัดสรรงบประมาณซึ่งจะทาให้แผนงานโครงการในแผนปฏิบัติกระทรวงต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน ได้มาตรฐาน และสามารถเทียบเคียงกับต่างประเทศได้ในยุคที่มีการแข่งขันสูง
๔)

การบริหารจัดการตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) แบ่งเป็น ๒ ระดับ

๔.๑) ระดับกระทรวง โดยกาหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการดาเนินการให้เห็น
ความเชื่อมโยงของกระบวนการทางาน (Process Flow) ตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือกาหนดกิจกรรมเป็นระยะ
(Phasing) และกาหนดตัวชี้วัดในระดับแผนงานโครงการเป็น ๓ ส่วน โดยผลผลิตของแต่ละแผนงานโครงการ
จะเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือกลุ่มแผนงานโครงการ ที่เรียกว่า ตัวชี้วัดผลผลิตร่วม ส่วนผลลัพธ์ของแผนงาน
โครงการจะเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด/เป้าหมายของประเด็นพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ หรือเรียกว่าตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ร่วม ในขณะที่ตัวชี้วัดผลกระทบของแต่ละแผนงานโครงการจะเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด/เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒) ระดับจังหวัด/พื้นที่ เป็นการจัดทาตัวชี้วัดในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area
Based) โดยกาหนดเป้าหมายประเด็นพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัดทีเ่ ชื่อมโยงกับเป้าหมายและประเด็นพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีจุดเน้นของประเด็นพัฒนาต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
และภูมิสังคมของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน และกาหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการดาเนินการให้ เห็ นความ
เชื่อมโยงของกระบวนการทางานตลอดห่ วงโซ่อุปทาน ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า
หนึ่งกระทรวงทาหน้าที่จัดทาแผนงานโครงการ รวมทั้งต้องกาหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ซึ่งผลผลิตจะต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือกลุ่มแผนงานโครงการ และผลลัพธ์ต้องเชื่อมโยงกับประเด็นพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งจุดนี้สามารถเชื่อมโยงแผนงานโครงการระหว่างจังหวัดและกระทรวง
เพื่อลดความซ้าซ้อนได้ ในขณะที่ผลกระทบเชื่อมโยงสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
๕) แนวทางการจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ร่ ว ม (Output JKPI) ผลลั พ ธ์ ร่ ว ม
(Outcome JKPI) และตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) โดยพัฒ นาเทคนิคการคานวณตัวชี้วัดร่วม
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๕.๑) คัดเลื อกตัว ชี้วัด ตามหลั ก วิช าการและมีการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ของ
ตัวชี้วัด

๒๑๕
๕.๒) กาหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานสาหรับแต่ละตัวชี้วัดเพื่อใช้เปรียบเทียบใน
การคานวณค่าตัวชี้วัดเป็นร้อยละ ซึ่งการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานสามารถทาได้หลายวิธี เช่น ใช้เป้าหมายของ
แผนหรือ ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น เกณฑ์ ม าตรฐานหรือ ใช้ เกณฑ์ มาตรฐานขององค์ กรระหว่างประเทศหรือเกณฑ์
มาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นต้น
๕.๓) พัฒนาเทคนิคการคานวณซึ่งดาเนินการได้หลายวิธี เช่น การนาค่าที่วัด
ได้มาคานวณเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยปรับให้เป็นค่าร้อยละซึ่งสามารถคานวณได้หลายวิธี เช่น
คานวณร้อยละผลต่างจากค่าเกณฑ์มาตรฐาน การวัดผลสาเร็จโดยทั่วไปและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจะวัด
จากผลงานที่ท าได้เที ย บกับ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ หรือเทียบกับ เกณฑ์ มาตรฐาน และคานวณออกมาเป็ น
ค่าร้อยละ ถ้าผลการพัฒนามีค่าเข้าใกล้ ๑๐๐ แสดงว่าการพัฒนามีความสาเร็จมากขึ้น เป็นต้น
๕.๔) การกาหนดค่ าน้ าหนัก แบ่ งออกเป็น ๒ กรณี กรณี ให้ น้าหนัก เท่ ากั น
ทุ ก องค์ ป ระกอบ เป็ น การหาค่ าเฉลี่ ยของตั วชี้ วั ดทุ กตั วในแต่ ละองค์ ประกอบ กรณี ให้ น้ าหนั กไม่ เท่ ากั น
ทุกองค์ประกอบ การคานวณดัชนี รวม หากต้องการให้ ความสาคัญแก่แต่ละองค์ประกอบไม่เท่ากันอาจกาหนด
ค่าน้าหนักของแต่ละองค์ประกอบให้ต่างกันได้ โดยนาค่าน้าหนักไปคูณกับค่าดัชนีก่อนที่จะทาการเฉลี่ย
๒.๒.๘ จั ด เวที ส าธารณ ะเพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) ได้ มี เ วที แ สดง
ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสาร
แบบสองทาง เน้นการสื่อสารแบบสานเสวนา (Dialogue) มากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว (Monologue) และให้มี
คู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและผู้กาหนดนโยบาย เป็นต้น
๒.๒.๙ การนาเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการนาเสนอผลการประเมินให้ทุกฝ่าย
ได้รับทราบทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้กาหนดนโยบาย หน่วยงานนานโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานสนับสนุน
งบประมาณ ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน
๒.๒.๑๐ พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการประเมิน ผลโดยจั ดท าระบบข้อมู ล การบริห าร (Management Information System) เข้าถึงข้อมู ล
วิเคราะห์และการนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพ นาข้อมูลการประเมินไปใช้ในการกาหนด
ทางเลือกนโยบาย และสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

