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บทนา

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็น
ประเทศยากจน และในด้ านสิ่ง แวดล้ อ มที่ ประเทศไทยมีข้ อได้เ ปรีย บในความหลากหลายเชิง นิเ วศน์
อย่างไรก็ตาม อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ยังถือว่าอยู่ในระดับต่่ากว่า
ศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมี
ผลิตภาพการผลิตในระดับต่่า ขาดการน่าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และจ่าเป็นต้องได้รับ
การสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้เป็นฐานรายได้ของประเทศ ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส่าคั ญ
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่า การเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหา
เรื่ องคุ ณภาพการให้ บริ การที่ มี ม าตรฐานแตกต่ างกั น ระหว่ างพื้ นที่ เ มื องและพื้ นที่ ชนบท ซึ่ งเป็ นหนึ่ ง
ในสาเหตุหลักที่ท่าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้่าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจน
ยั ง คงเป็ นประเด็ นท้ าทายในการยกระดั บการพั ฒนาประเทศให้ ประชาชนมี รายได้ สู งขึ้ นและแก้ ปั ญหา
ความเหลื่อมล้่าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากร
อย่ างบู รณาการเพื่ อการพั ฒนาประเทศที่ ผ่านมายั งขาดความชั ดเจน ส่ งผลให้ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การพั ฒ นาประเทศขาดความต่ อ เนื่ อ งและความยื ด หยุ่ น ในการตอบสนองความต้ อ งการและ
การแก้ปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศก็ยังมีหลายประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข
ทั้งในส่วนของการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้่า ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ในขณะเดี ย วกั น การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรที่ มี สัด ส่ วนประชากรวั ย แรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส่าคัญที่จะท่าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ
ในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เมษายน ๒๕๖๑

๓
ของประเทศ ความมั่นคงทางสัง คม ซึ่ง จะเป็นประเด็นท้ าทายต่ อการขับเคลื่ อนประเทศไปสู่ การเป็ น
ประเทศพัฒนาแล้ว

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว
แม้ ว่า ประเทศไทยจะมี ต่ าแหน่ งที่ ตั้ งที่ สามารถเป็ น ศูน ย์ กลางในการเชื่ อมโยงในภูมิ ภ าคและ
เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท่าให้ปัญหาด้านเขตแดน
กับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้อง
ให้ความส่าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน
หลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระ หว่างรัฐกับประชาชนและ
ระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะน่ามาไปสู่การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ่านาจต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ่านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ่านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก่าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากล
ต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่
น่าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอก
ระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง
นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท่าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมาก
ขึ้ น โดยเฉพาะแรงงานทั ก ษะ ประกอบกั บ ประเทศไทยคาดว่ า จะเข้ า สู่ ก ารเป็ น สั ง คมสู ง วั ย ระดั บ
สุดยอดในปี ๒๕๗๔ โดยเกือบ ๑ ใน ๓ ของประชากรไทยจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับ
หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว และคาดว่าจะเป็นประเทศที่ ๓ ในภูมิภาคเอเชียรองจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์
อาจท่าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนจ่านวนแรงงาน
ไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใน
ภูมิภาค จะท่าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น จะเป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้
เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี ศักยภาพที่มี
แนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท่างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้าย
ถิ่นไปยังประเทศที่มีการพัฒนาที่ดีกว่า ซึ่งจะยิ่งท่าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย นอกจากนี้ ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและ
จะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ท่าให้สังคมใน
อนาคตจะประกอบด้ วยคนที่มี ความคิด และความต้ องการในการใช้ชีวิต ที่ห ลากหลายมากขึ้ น ขณะที่
ครอบครัวไทยคาดว่าจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่สังคมสูงวัย
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๔
จะก่อให้เกิ ดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุ่มผู้ บริโภคสูงอายุที่ จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน่าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส่าคัญในระยะต่อไป
ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพั ฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดดจะก่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมอย่ า งพลิ ก ผั น อาทิ เทคโนโลยี ปัญ ญาประดิ ษ ฐ์
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น Blockchain เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างแน้วโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเงินคาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท่าให้
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น หลังจากที่ มีการเจริญเติบโต
ต่่ากว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นอันเป็น ผลกระทบจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้ง แนวโน้มส่าคัญที่
จ่าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริก ารที่ ตอบโจทย์รู ปแบบชี วิต ใหม่ ๆ อั นเกิดจากทั้งการพั ฒนาเทคโนโลยีและการที่ มี โครงสร้ าง
ประชากรที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายซึ่งมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แตกต่างกัน รวมถึงความเสี่ยงที่
จะเกิดความผันผวนในตลาดการเงินที่กระทบถึงกันอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การแข่ งขันใน
ระบบเศรษฐกิจโลกในระยะยาวคาดว่าจะถูกก่าหนดโดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการผลิตและบริการ ผลิตภาพการผลิตที่สูง คน
คุณภาพ สิ่งอ่านวยความสะดวกคุณภาพดี และกฎระเบียบที่ชัดเจน เอื้ออ่านวย และบังคับใช้ให้เกิดผล
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้า
และบริการ ซึ่งอาจน่าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้่าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้
ในขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น ระบบโครงสร้ า งสาธารณู ปโภคสาธารณู ป การพื้ น ฐานที่ จ่ า เป็ น ตลอดจนระบบผลิ ต ทาง
การเกษตรที่สัมพันธ์ ต่อเนื่องกับความมั่ นคงด้านอาหารและน้่า ซึ่ง จะส่ง ผลต่ อภาคเกษตรและรายได้
เกษตรกรของประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังกล่าวจะส่งผลต่อการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส่าคัญมาก
ขึ้น ประกอบกับระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ของโลกและของประเทศมีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมลง และมีความ
เป็ น ไปได้ ค่อ นข้ า งสู ง ในการสู ญ เสี ย ความสามารถในการรองรั บ ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท่าให้
การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะ
ได้รับความส่าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานสะอาดและ
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พลังงานทดแทน รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการ
เพิ่มมากขึ้น กฏระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒ นาตามข้อ ตกลงระหว่า งประเทศต่ างๆ ที่ ส่า คัญ เช่ น เป้ า หมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน (Sustainable
Development Goals – SDGs) บันทึกความตกลงปารีส (Paris Agreement) จะได้รับการน่าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายและสิทธิของแต่ละประเทศในการควบคุมก่ากับหลักเกณฑ์การดูแล
สภาพแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประเทศก่าลังพัฒนา
ทั้งนี้ ปัญหาความเหลื่อมล้่าของประเทศอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมี รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแส
โลกาภิวัฒน์ที่จะท่าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้่าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น
เห็นได้ว่า บริบทและสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็ว มีพลวัตรสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทย
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ่าเป็นต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เป็นการด่าเนินงานอย่างบูรณาการและคู่ขนานกัน เนื่องจากทุกมิติการ
พั ฒ นามี ค วามเกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง กั น และกั น โดยประเทศไทยจ่ า เป็ น ต้ อ งมี ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถด่าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์
และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่ สูงขึ้น ซึ่ง จ่าเป็ นต้อ งมีการพัฒ นาระบบและปัจ จัยส่ง เสริ มต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพั ฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับ
การพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส่าคัญกับ
การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก้าวทันโลก ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาค
บริการ กระจายผลประโยชน์ จากการพั ฒนา ลดปั ญหาความเหลื่อมล้่ า และเสริม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้
เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ
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นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศน์ การส่งเสริมการด่าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับ การมีข้อก่าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เ กี่ยวเนื่องกั บลักษณะการใช้พื้ นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ่านวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต่าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส่าคัญการรวมกลุ่มความร่วมมือกับ
นานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธ์ไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ่าเป็นต้อง
สร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้าน
ต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ่าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ่าเป็นต้องค่านึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้ น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิ อากาศและ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจะเผชิญปัญหาและความท้าทายใน
หลายมิ ติ จึ ง จ่ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารวางแผนการพั ฒ นาที่ ร อบคอบและครอบคลุ ม อย่ า งไรก็ ต าม
หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด่าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่ง
รากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปใน
อนาคตจึงจ่าเป็นต้องก่าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ
เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด่าเนิ นการได้อย่างมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ่าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแห่งเขตอ่านาจรัฐ การด่ารงอยู่อย่างมั่นคง ความยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด่ารงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภั ยคุกคามทุก รูปแบบ การอยู่ร่วมกัน ในชาติอย่า งสันติ สุขเป็ น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริ ญ เติ บ โตของชาติ ความเป็ น ธรรมและความอยู่ ดี มี สุ ข ของประชาชน ความยั่ ง ยื น ของฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้ อ ม ความมั่ น คงทางพลั ง งานและอาหาร ความสามารถในการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี โดยที่ความมั่นคงเป็นรากฐานของทั้ง ๓ ประการที่จะท่าให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนได้
เมษายน ๒๕๖๑
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ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ มีความเข้ มแข็ งเป็ นศู นย์ กลางและเป็ นที่ ยึ ดเหนี่ ยวจิ ตใจของประชาชน มี ระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น่าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ บาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก่าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชี วิต มี งานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกั บการด่ ารงชี วิต มีการออม
ส่าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้่า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่ กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่ อมล้่าของการพั ฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมี สุขได้รับ
ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น มากขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก ภาคส่ ว น
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจ
ในประเทศมี ความเข้ มแข็ ง ขณะเดี ย วกั นต้ อ งมี ความสามารถในการแข่ง ขั นกั บประเทศต่ าง ๆ ทั้ง ใน
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อ ให้สามารถสร้ า งรายได้ ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
ไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส่าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่ น
แฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส่าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต
การค้า การลงทุน และการท่าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่
จะสามารถสร้ างการพัฒนาต่ อเนื่ องไปได้ ได้แ ก่ ทุน มนุษ ย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิ น ทุ นที่ เป็ น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความยั่ง ยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้า งความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิต รกั บ สิ่ง แวดล้ อม และสอดคล้ องกั บเป้า หมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น ทรัพ ยากรธรรมชาติ มี ความอุ ด ม
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส่าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙
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๙
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ การที่ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีการ
ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีการสร้าง
การเติบโตบนคุ ณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้ อม และมีภาครั ฐ ของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีตัวชี้วัดผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

๔.

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปี
ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development Index - HDI)
ตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index - SPI)
ดัชนีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index – EPI)
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้

๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข โดยเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์
และทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาหาร น้า ไปจนถึ งมิติทางพลังงาน โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ทั่วโลก บนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บาล เพื่ อ มุ่ ง ที่ จ ะเอื้ อ อ านวยประโยชน์ ต่อ การด าเนิ น กา รของ
ยุทธศาสตร์ช าติด้า นอื่น ๆ ตลอดถึงการบริห ารประเทศของรัฐ บาล ให้สามารถขั บเคลื่ อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ
เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกั บบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ด้ ว ยการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการ พั ฒ นาคนรุ่ น ใหม่ รวมถึ ง ปรั บ โมเดลธุ ร กิ จ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการ
ต่อยอดอดี ตและปรับปัจจุ บัน พร้อมทั้ง การส่ง เสริม และสนั บสนุน จากภาครั ฐ จะท าให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคน
ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน

๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง

๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม
การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุข ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสภาพแวดล้ อมให้เ ป็ นประชากรที่ มี คุณ ภาพ สามารถพึ่ ง ตนเองและ
ทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด ขณะที่รัฐต้องให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
เมษายน ๒๕๖๑

๑๑
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน
ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม

๔.๖ ยุ ทธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ หารจั ดการภาครั ฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาท
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการก ากั บหรื อ ในการให้ บริ ก ารในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น
มีขี ดสมรรถนะสู ง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรั บวัฒ นธรรมการท างานให้ มุ่ง ผลสั ม ฤทธิ์แ ละผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทั น สมั ย และพร้อ มที่ จ ะปรับตั วให้ ทั นต่ อ การเปลี่ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ความมั ธยั ส ถ์ และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบอย่ า งสิ้ น เชิ ง
นอกจากนั้ น กฎหมายต้ อ งมี ความชั ด เจน มี เ พี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น มี ความทั น สมั ย มี ความเป็ น สากล
มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อ การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

เมษายน ๒๕๖๑

๑๒

ส่วนที่ ๒
ยุทธศำสตร์ ๖ ด้ำน

เมษายน ๒๕๖๑

๑๓

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๑.

บทนา

“ความมั่นคง” ถือเป็นเป้าหมายสาคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิ ด
ความมั่นคงให้น้าหนักความสาคัญกับมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ฯลฯ
แตกต่างกันไป ตามบริบทแวดล้อมของแต่ละห้วงเวลา ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและพลิกผัน ได้ทาให้
มิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ ภัยที่กระทบต่อความมั่นคงแบบเดิมจึงพัฒนา
เปลี่ยนไปเป็นภัยรูปแบบใหม่ซึ่งมีความสลับซับซ้อน แตกต่างหลากหลาย และสามารถปะทุขยายตัวไปยัง
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคง
แบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบบูรณาการ”
ซึ่งได้ขยายขอบเขตความมั่นคงของชาติ ให้เป็นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับทุกองคาพยพในสังคมอย่างไม่อาจ
หลี กเลี่ ยงได้ ทุ กภาคส่วนจึงจ าต้ องมี การเสริ มสร้ างศักยภาพ ความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ตลอดถึ ง
ยกระดับจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงส่วนรวมอย่าง
จริงจัง เพื่อให้เกิดความพร้ อม มีขี ดความสามารถในการบริ หารจั ดการแก้ไขปั ญหาได้อย่ างทันท่วงที
ตลอดถึงมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติให้ยั่งยืนสืบไป
“ยุ ทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่ นคง” มี เป้ าหมายสาคั ญเพื่อบริ หารจั ดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไป
จนถึ งระดั บความมั่ นคงของมนุ ษย์ และทุ กมิ ติ ทั้ งมิ ติ ทางด้ านการทหาร การเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม อาหาร น้ า ไปจนถึงมิติ ทาง
พลังงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปั จจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งที่จะเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการ
ดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล ให้สามารถขับเคลื่อนไป
ได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด

๒.

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

เป้าหมายในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ
“ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข ” โดยมี เป้ าหมายของยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านความมั่ นคง
ประกอบด้วย
เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
เป้าหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
เมษายน ๒๕๖๑

๑๔
เป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการแก้ไขปัญหา
เป้ า หมายที่ ๔ ประเทศไทยมีบทบาทเป็ นที่ชื่นชมและได้ รับการยอมรั บโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ
เป้าหมายที่ ๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ ดัชนีชี้วัดความสุ ขของประชากร (World Happiness Index) สาหรั บประเทศไทย ดี ขึ้ น
จากลาดับที่ ๓๒ ของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปอยู่ใน ๑๐ ลาดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
๓.๒ “ระดั บความมั่ นคงปลอดภั ยภายในประเทศและศั กยภาพต ารวจระดั บสากล (World
Internal Security & Police Index)” ดี ขึ้ นจากลาดั บที่ ๖๙ ของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปอยู่ ใน ๒๐
ลาดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
๓.๓ กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์
แผน ระบบการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแก้ไข
ปัญหา ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง รวมถึงมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๓.๔ การน าเสนอแนวความคิ ด ริ เริ่ มและหนทางแก้ ไขปั ญ หาระหว่ างประเทศตามโอกาสที่
เหมาะสมของประเทศไทย
๓.๕ การพัฒนากลไก (คนและเครื่องมือ) รวมถึงระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณา
การ ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ขึ้นรองรับ โดยในขั้นตอนแรก
จะเป็นการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบ
เรี ยบร้อยและสั นติ สุข ด้ วยการสร้ างความเข้มแข็ งให้ กั บประชาชนให้ ประชาชนมี อาชี พและรายได้ ที่
พอเพียง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความรักความสามัคคี และมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสาคัญ
ของชาติ ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางทางการเมือง ปัญหา
ความไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ปั ญ หาความมั่ น คงทั้ ง ทางบกและทางทะเล ปั ญ หา
อาชญากรรมทางไซเบอร์ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ เช่น ปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวตกรรมแบบ
พลิกผัน ปัญหาการแข่งขันทางการค้าและการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติ ปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร น้า
และพลังงาน เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดาเนินการไปได้อย่า ง
ต่อเนื่องและราบรื่นตามนโยบายของรัฐบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งบรรลุเป้าหมาย
เมษายน ๒๕๖๑

๑๕
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวสามารถบรรลุผลที่เป็น
รูปธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ หน่วยงานด้าน
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้มี ความพร้ อมในการป้องกั นและรั กษาอธิปไตยของ
ประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับ อย่างบูรณาการทั้งภายในประเทศ ตลอดจน บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่ นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึ งองค์ กรภาครั ฐและที่ มิ ใช่ ภ าครั ฐ เพื่ อเสริ มสร้ า งความสงบ สั นติ สุ ข
ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่สามารถรองรับปัญหาร่วมกันได้ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะประสบ
ผลสาเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการให้เกิดขื้นอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้กลไกสาคัญต่าง ๆ สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม มีการ
ใช้หลักธรรมาภิ บาล การบังคั บใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การขจัดปั ญหาทุจริตประพฤติ มิชอบอย่าง
จริงจัง ไปจนถึงการทาให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
จากประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้า นความมั่นคงทั้ง ๕ ประการดัง กล่าวข้างต้น ยังได้มีการระบุ
ประเด็น การดาเนินการที่สาคัญ รองรั บอีกรวม ๑๗ ประเด็น เพื่อใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการบูรณาการให้การดาเนินการทั้งปวงมุ่งไปสู่เป้าประสงค์สาคัญ
ของยุ ท ธศาสตร์ จนสามารถบรรลุ ผ ลสาเร็ จ ได้ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนด พร้ อ มทั้ ง มี ก ารจั ด ล าดั บ
ความสาคัญและความเร่งด่วนอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและ
สันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่าง
ยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี
ปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ โดยมีประเด็นการดาเนินการที่
สาคัญ ดังนี้
๑.๑ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง คน ในทุ ก ภาคส่ ว นให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ค วามพร้ อ ม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อ ให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน
มี ความมั่ นคงปลอดภั ยในชี วิตและทรั พย์ สิน มี อาชี พการงานและรายได้ ที่ เพี ยงพอ ได้ รั บโอกาสและ
ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาสาคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความสาคัญกับ
ความมั่ น คงของชาติ และพร้ อ มเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาประเทศ โดยการอ านวย
ความปลอดภัยอย่ างกว้างขวางและครอบคลุม เสริมสร้ างงานและอาชี พ โอกาส ความเสมอภาค และ
ความยุติธรรม ให้เกิดขึ้นกับคนในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และ
องค์ความรู้ (competency) ของคนไทยให้เหมาะสม สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๑

๑๖
ปลูกฝังจิตสานึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความ
สามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และการมีส่วนในการแก้ไขปัญหา
ความมั่ นคงและพั ฒนาประเทศ ให้ กั บทุ กภาคส่ วนทั้ ง ประชาชน ต ารวจ ทหาร และหน่ วยงานด้ า น
ความมั่นคงอื่ น ๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงการด าเนินการอื่ น
ทุกวิถีทางที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลสาเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน
๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนในชาติมี
จิตสานึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้
ถึงความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
และชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่
ศาสตร์พ ระราชา หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ตลอดถึง แนวทางพระราชด าริ ต่า ง ๆ ให้เ กิ ด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
พระราชกรณียกิจอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักการคาสอนซึ่งเป็นแก่นแท้หรือคาสอนที่
ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต อุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่ วนใหญ่ นับถื อมาช้ านาน โดยการส่ งเสริ มและสนั บสนุ น การศึ ก ษาและการเผยแผ่
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญา รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและ
กลไกในการป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารบ่ อ นท าลายพระพุ ท ธศาสนาไม่ ว่ า ในรู ป แบบใด มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย ตลอดไปจนถึงอุปถัมภ์ค้าจุนศาสนา
อื่นให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข พร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกั นของคนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้
เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง
๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน เพื่อให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งได้ผู้นาและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง
มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้ าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใน
บริ บ ทของไทย ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก การเมื อ งมี คุณ ภาพ เป็ น คนดี มี คุณ ธรรม มี ความรู้ ความสามารถ เห็ น
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมือง
และสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลั ก
ธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้
อย่ างสุจริ ตและเที่ ยงธรรม มี กลไกแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง และสร้างความสามั คคีปรองดอง จนสามารถ
คัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครอง
เมษายน ๒๕๖๑

๑๗
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและ
สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย
๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่สาคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่
เป็ น รากเหง้ า ของปั ญหาภายในประเทศทั้ง ปวงให้ หมดไป มี การป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และทาให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไก
และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีอยู่เดิม เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)เป็นต้น หรือที่
ต้องออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับปัญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้ทุก
มิติ กาหนดและเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
สามารถตรวจสอบวิธีการดาเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติ ให้สอดคล้อง เกื้อกูล และต่อเนื่องกัน
ตลอดไปจนถึงสามารถวิเ คราะห์และแก้ไ ขปัญหาที่สาเหตุ ได้อ ย่างแท้จริง ยกระดับการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นวาระสาคัญของประเทศ และทาการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งระบบให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นอย่างแท้จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหา
เดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็น จนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้
การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีประเด็นการดาเนินการ
ที่สาคัญ ดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มี อยู่ได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมือง
เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
(อดีต ปัจจุบัน อนาคต) ของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และ
ยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกกาลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่าง
แท้จริง ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดถึงรายงานผลอย่างจริงจังต่อเนื่อง เสริมสร้าง
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน
ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์
การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและ
การแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอานาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึง
ปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงาน
ข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคง ของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสาคัญ เช่น
ภัยแล้ง น้าท่วม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมเป็นพิษ โรคระบาดร้ายแรงต่าง ๆ
และปัญ หาการบุกรุ กทาลายทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อมทั้งทางบกและทางทะเล อั นทาให้
เมษายน ๒๕๖๑

๑๘
จาเป็นต้องมี การบริ หารจั ดการความมั่ นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์
ตลอดถึงโครงการที่เป็นหมุดหมายสาคัญของประเทศให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
๒.๒ การติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง ป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ าจอุ บั ติ ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ให้ ท ราบ
สถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงที ก่อนที่จะลุกลาม
ต่อไป รวมทั้งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและ
ความพร้อมในทุกด้าน ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงาน
ด้านการข่าวกรอง เทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ตั้งแต่ขั้นการติ ดตาม เฝ้ าระวัง แจ้งเตือน วิเ คราะห์ ก าหนดแนวทาง
ป้องกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สาคัญต่าง ๆ รวมทั้ง การติดตามและประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร้างพลังของประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับกาลังตารวจ ทหาร
และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาคัญต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอานาจ และ
การย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่ว น
ราชการต่า ง ๆ ให้ดาเนินการไปตามเป้า หมายการบริหารจัด การและพัฒ นาประเทศที่กาหนดอย่าง
ราบรื่น
๒.๓ การสร้างความปลอดภั ยและความสันติสุ ขอย่างถาวรในพื้ นที่ จังหวั ดชายแดนภาคใต้
เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุข
อย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม
พหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการความ
เชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการดาเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึง
การติดตาม ประเมิน และรายงานผล อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอานวยความ
ยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ การลดความรุนแรง รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและ
ความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลัง
สาคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่าง
ตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือคาสอน
ที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือนคาสอน
ของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะนาไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิน ของประชาชน รวมถึ ง ความมั่ น คงของประเทศ ยกระดั บการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ โ ดยเฉพาะ
การพัฒนาเพื่อความมั่นคง มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่อย่าง
เข้ ม แข็ ง ต่ อ เนื่ อ ง และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของทุ ก กลุ่ ม ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์

เมษายน ๒๕๖๑

๑๙
พระราชา ตลอดไปจนถึงสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐ ให้ทัดเทียมกับภูมิภาค
อื่น ๆ
๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
และทางทะเล เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง
ทะเล สามารถด ารงอยู่ ไ ด้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน สั ง คม รวมถึ ง
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง ของกองทัพ หน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาค
ประชาชน ให้ สามารถพั ฒนาสมุ ททานุ ภาพ (Sea Power) ของประเทศ ควบคู่ ไปกั บการมี ส่ วนร่ วมใน
กระบวนการสมุ ทราภิ บาล (Ocean Governance) ในการบริ ห ารจั ด การ ปกป้ อ ง และดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติ เสริมสร้างและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต
และเขตเศรษฐกิจจาเพาะของไทย อย่างบูรณาการและเป็นระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจติดตาม
ระบบตรวจคนเข้าเมือง การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดน
ทางทะเล สร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการดาเนินการต่าง ๆ
และสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง กาหนดพื้นที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องและเป็นระบบ สร้างความตระหนักรู้
ให้แก่ประชาชนในเรื่องการให้ความสาคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมของประเทศ การ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตลอดถึงแนวพระราชดาริในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ป้องกัน และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการดาเนินการต่าง ๆ อย่าง
เข้มแข็งยั่งยืน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
และครอบคลุมบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมาตรฐานสากลมาปรับใช้ในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้และระบบนิเวศน์ ความมั่นคงทางพลังงาน น้า
และอาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของ
ประเทศ ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน
แก้ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการ (ทั้งคน วัสดุอุปกรณ์
ระบบ เทคโนโลยี และงบประมาณ) โดยมีประเด็นการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
๓.๑ การพั ฒนาระบบงานข่ าวกรองแห่ งชาติ แบบบู รณาการอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อ ให้
สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประเมิ น สถานการณ์ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง แม่ น ย า และทั น เวลา โดยเสริ ม สร้ า ง พั ฒ นา และบู ร ณาการขี ด
ความสามารถของระบบงานข่า วกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่ าวกรองในประเทศ ให้
ทันสมัย ทันสถานการณ์ ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) สามารถครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและ
นาผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน
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รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน ตลอดถึงประชาคมข่าวกรองต่างประเทศอย่าง
แน่นแฟ้นและมีประสิทธิภาพจริง
๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคาม
ได้ ทุ ก มิ ติทุ ก รู ป แบบและทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรที่ สาคั ญ และจ าเป็ น ทั้ ง ปวงของกองทั พ และ
หน่วยงานความมั่นคง ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม สามารถ
ระดมทรัพยากรได้อย่างเป็น ระบบและมีขั้น ตอนชัดเจน ส่งผลให้สามารถปกป้องอธิปไตยและแก้ไ ข
ปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยการจัดทาแผนพัฒนาและผนึกกาลังทรัพยากร
รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการประเมิ นขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง พร้อมพัฒนาโครงสร้างกาลังรบและยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสม สามารถรับมือกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ยกระดับการฝึกร่วมให้เป็นแบบบูรณาการที่ทันสมัย มีความสมบูรณ์
พร้อมนาไปปฏิบัติได้กับสถานการณ์จริง เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติการร่วมและการป้องกันภัย
คุกคามด้านความมั่นคงกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ มิให้เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนทาง
บกและอาณาเขตทางทะเล พร้อมทั้งมีกลไกแก้ไขปัญหาความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง ผ่านทางการ
เจรจาและมาตรการทางการทู ต ตลอดไปจนถึ ง การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่อง ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบ
อัจฉริยะ (Smart Defence Industry) ในอนาคต มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง สามารถแข่งขัน และลดการ
พึ่งพาหรือนาเข้าจากต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สาคัญ
ของประเทศได้
๓.๓ การพั ฒ นาระบบเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ แ ละการบริ ห ารจั ด การภั ย คุ ก คาม ให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อ ย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง
ระบบ กลไกการบริห ารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึก
ร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณา
การของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับ
การแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้ จักและเข้ าใจขั้ นตอน
การปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบตั้ งแต่ในระดับชาติไป
จนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบู รณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึง องค์ กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ สั นติสุข ความมั่นคง และความเจริ ญ
เมษายน ๒๕๖๑
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ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ โดยมีประเด็นการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสันติ
สุข มั่นคง และสมดุลสาหรับทุกฝ่าย ให้ทุกประเทศพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในการประสานและปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกัน
อันจะนาไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างราบรื่นและยั่งยืน โดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในทุก
ระดับ และทุก ด้า นกับ นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจและประเทศที่ มี ความสาคั ญทาง
ยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ อย่างสมดุล พัฒนาและเสริมสร้างระบบ กลไก มาตรการ ตลอดถึงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง ผลักดันการหารือทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งลดความ
หวาดระแวงระหว่างกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น จนทาให้บรรยากาศการดาเนินการระหว่างประเทศในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ดาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพอย่างแท้จริง
๔.๒ การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อ ให้ประเทศใน
ภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพื่อการพัฒนา
ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยส่งเสริมความเป็น
ปึ ก แผ่ น ของประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Solidarity) และความเป็ น แกนกลางของอาเซี ย น (ASEAN
Centrality) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ
ทาการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒ นธรรม การเมือ งและความมั่น คง วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึง ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กับมิตรประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศสาคัญในภูมิภาค และ
นานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้างเสริม
เสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและเผยแพร่การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา ให้เป็นที่เข้าใจและมีการนาไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในภูมิภาค อันจะ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติร่วมกันต่อไป
๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสู่
สันติสุขอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดาเนินการและความร่วมมือใด ๆ
ระหว่างประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมคานึงถึง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือ
กับนานาชาติในการป้ องกั นและระวังภัยคุ กคามทุกรู ปแบบ อาทิ การก่อการร้ าย อาชญากรรมข้ามชาติ
การโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาค
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๒๒
แม่น้าโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์สาคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติ
ขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความสาคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลัง
บวกหรืออานาจแบบนุ่มนวล (Soft Power) ของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี
และวัฒนธรรมประเพณีไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค้า
ไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง พร้อมทั้งเน้นสิ่งที่ประเทศไทยโดดเด่น
ทั้งทางกิจกรรมวัฒนธรรม กีฬา ศาสนา การบันเทิง ฯลฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ เพื่อให้กลไกสาคัญ
ต่าง ๆ ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติด้านต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง รวมทั้งทาให้
เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยมีประเด็นการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญ หาความมั่น คงแบบบู รณาการ อย่า งเป็น รูป ธรรม เพื่อ ให้ เกิดความพร้อมรองรับปัญหาได้ทุ ก
รูปแบบทุกระดับและทุกช่วงเวลา อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ โดยเสริมสร้างพร้อมทั้งยกระดับ
กลไก หน่ ว ยงาน เช่ น กองทั พ ไทย กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น และกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือ
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการความร่วมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน มีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน กาหนดหน่วยงาน
และตัวผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปั ญหา สัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนให้การ
สนับสนุนในทุกด้าน อย่างต่อเนื่องจริงจังตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบและประเมินผล
อย่า งต่ อเนื่อ งตามหลั กธรรมาภิ บาลที่ สอดคล้อ งกับบริ บทและความก้ าวหน้า ของยุ คสมัย พร้อ มทั้ ง
สามารถสร้างความเชื่อมโยงกัน ทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึง
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม
และไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อความมั่นคงของชาติ โดยพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการ
ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการ
การดาเนินการในทุกด้าน ให้ประสานสอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศชาติในทุกมิติ โดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงของมนุษย์ ป่าไม้และระบบนิเวศน์ อาหาร น้า และ
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๒๓
พลังงาน อย่างยั่ง ยืน ตลอดไปจนถึ งผลักดัน ให้เกิดการขจัดปั ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจน
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๕.๓ การพั ฒ นากลไกและองค์ ก รขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง เพื่ อ ให้
การดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเป็น
รูปธรรมตามเป้าหมายที่กาหนด โดยให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน
บุ คลากร เครื่ องมื อ ระบบการบริ หาร และการจั ดสรรงบประมาณในการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งมี
ความพร้อม มีขีดความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคล่องตัว มีเอกภาพในการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทสาคัญในการรับผิดชอบดูแลปัญหาความมั่นคงทุกมิติในระดับนโยบาย
พร้อมรองรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสาเร็จ
ได้ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดอย่างแท้จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑.

บทนา

สถานการณ์และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
และก่อตัวสู่อนาคต ล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง กรอบความคิด และวิถีปฏิบัติ
ของสังคมโลก ทั้งโครงสร้างค่านิยมการเมืองที่กระแสของความเป็นชาตินิยมไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับ
กระแสโลกาภิวัฒน์เสมอไป ดังเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้หลายกรณีทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
โครงสร้างดุลอานาจทางการเมืองของโลกที่ผันแปรตามอานาจทางเศรษฐกิจ โครงสร้างภาคการผลิตที่
ลดและเลิกพึ่งพาทุนการผลิตตามแบบอุ ตสาหกรรมเดิมมาสู่เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล กระทั่ง
แรงงานก็ ถู ก ทดแทนด้ วยปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละหุ่ น ยนต์ รวมถึ ง โครงสร้ า งการค้ า ที่ หั น ไปอยู่ บนโลก
ออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้หลายธุรกิจล่มสลายลง
ประเทศไทยก็ มิอ าจหลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ ที่ ซับซ้ อ นนี้ และจาเป็ น ต้ อ งปรั บตั วโดยเร่ ง ด่ วน
เพราะสมการความสาเร็จแบบเดิม ๆ คือ แรงงานราคาถูกและการหยิบยืมเทคโนโลยีจากประเทศอื่น ใช้
ไม่ได้อีกต่อไปแล้วบนความท้าทายนี้ ในขณะที่การเตรียมตัวในเส้นทางการพัฒนาในมิติต่าง ๆ กาลั ง
ดาเนินไป ในการเดินทางสู่อนาคต ประเทศไทยต้องสารวจความเป็นไปได้ของศักยภาพ ข้อจากัด และ
เป้าหมายที่มุ่งหวัง เพื่อวางยุทธศาสตร์ให้การเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับการพัฒ นาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ภายใต้ บ ริ บทของไทยที่ ส อดคล้ อ งกั บ กติ ก าสากล ที่ ส าคั ญ คื อ ความต่ อ เนื่ อ งของ
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดทายุทธศาสตร์ชาติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พื้น ฐานสาคั ญของการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมต้ องควบคู่ กั บการสร้ า งและพัฒ นา “คน”
ซึ่งเป็นหั วใจของการขั บเคลื่อ นการพั ฒนาที่ต้ องปรับเปลี่ ยนการศึก ษาทั้ งในระบบและนอกระบบที่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ททางเศรษฐกิ จ และสั ง คม เพื่ อ สร้ า งทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี อ งค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะสู ง
ทั้งเกษตรกร แรงงานฝีมือ ผู้ประกอบการทุกขนาด รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจ
ชุมชน ให้ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสอดรับ
กับการพัฒนาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ การท่องเที่ยวทุกระดับ
ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงไทยเชื่อมโยงโลก และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล และข้อมูล ไปพร้อมกับการรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และพลวั ตทางกฎหมายที่ ไม่เป็ นอุ ปสรรคและเสริมสร้างความเป็ นธรรมในการแข่ งขั น เพื่ อรั บมือกั บ
การเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต ให้คนไทยมีรายได้สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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๒.

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้างความสามารถในการแข่งขั นสาหรับประเทศไทยมุ่ง พัฒนาบน
พื้ น ฐานแนวคิ ด ๓ ประการ ได้ แ ก่ (๑) “ต่ อ ยอดอดี ต ” โดยมองกลั บไปที่ ร ากเหง้ า ทางเศรษฐกิ จ
อัต ลัก ษณ์ วั ฒนธรรม ประเพณี วิ ถี ชีวิต และจุ ดเด่น ทางทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ห ลากหลาย รวมทั้ ง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่
อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริ การอนาคต และ (๓) “สร้า งคุ ณค่ าใหม่ใ นอนาคต” ด้ วยการเพิ่ มศั กยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะทาให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
บนแนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่จะพาประเทศไทยสู่อนาคตใน ๒๐ ปีข้างหน้า ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การสร้าง
พื้นฐานที่มั่นคงของประเทศ การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดี
อยู่ดีและรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจน
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ดีขึ้นในเวทีสากล โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดที่สะท้อน
ความสาเร็จ บนพื้นฐานแนวคิดที่ต้องการก้าวข้ามข้อจากัดและความท้าทาย ดังนี้
เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

๓.

ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย
๓.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙

๓.๒ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
ในระยะ ๒๐ ปี
๓.๓ ตัวชี้วัด ผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี
๓.๔ อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดย International Institute for
Management Development (IMD) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด

เมษายน ๒๕๖๑

๒๖

๔.

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นที่ ๑ มหาอานาจทางการเกษตร ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสาคัญด้านการผลิตและการค้า
สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพที่ ส ามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดโครงสร้ า งธุ ร กิ จ การเกษตรด้ ว ยการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เน้ น เกษตร
คุณภาพสูง และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและ
สร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมา
เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น พืชผัก ผลไม้และไม้ตัดดอกเขตร้อน สมุนไพร ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้หอม
สินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผ้าไหม ทุเรียนภูเขาไฟ รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น ทุเรียนปราจีน ทุเรีย นเมืองนนท์ ข้า วสังข์หยดเมืองพัทลุง กาแฟดอยช้าง มุกภูเก็ ต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น
๑.๑.๑ ส่งเสริมการนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิต
สิน ค้ าและผลิ ตภั ณ ฑ์ก ารเกษตรที่มี มู ลค่า เพิ่ม สู ง เป็น สิ นค้ า เกษตรชนิ ดใหม่ ๆ เช่ น ข้ าวไรซ์ เ บอร์ รี่
ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสร้างจุดเด่น ความ
แตกต่างของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันใน
ประเทศต่าง ๆ ได้
๑.๑.๒ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล
๑.๑.๓ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง
ระดับในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
๑.๑.๔ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งแบรนด์ สิ น ค้ า ของเกษตรอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น พร้ อ มทั้ ง สร้ า ง
ความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
๑.๑.๕ ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อนอื่น ๆ สู่ตลาดโลก
๑.๒ เกษตรปลอดภัย จากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้น
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอันตรายจากการปนเปื้อนสารเคมีในสินค้าเกษตรทั่วโลก ส่งผลให้ผู้บริโภค
หันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี และให้ความสาคัญกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความสาคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร โดยการ
เมษายน ๒๕๖๑

๒๗
ควบคุมป้ องกันอั นตรายจากฟาร์มถึ งโต๊ ะอาหาร (Farm to Table) จึ งต้ องให้ความสาคั ญกั บเกษตร
ปลอดภัย
๑.๒.๑ จู ง ใจและวางกรอบให้ เ กษตรกรและผู้ ผลิ ต ท าการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มี
ความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิก
ใช้สารเคมีในภาคเกษตร
๑.๒.๒ เพิ่ ม พื้ น ที่ แ ละปริ ม าณการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นระยะต่ อ ไป โดยส่ ง เสริ ม
การถ่ายทอดองค์ความรู้แ ก่เกษตรกรในการทาเกษตรปลอดสาร และเปลี่ ยนผ่านไปสู่การทาเกษตร
อินทรีย์ในท้ายที่สุด ตลอดจนสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน แก่เกษตรกรที่ต้องการทาการเกษตร
อินทรีย์
๑.๒.๓ พัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย
รวมถึงระบบตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability) สาหรับการตรวจสอบที่ม าของสิ นค้าในทุ กขั้นตอน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑.๒.๔ พัฒนาข้อมูลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลรอยเท้าคาร์บอน (Carbon
footprint) และรอยเท้ า น้ า (Water footprint) อั น เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความปลอดภัย คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอยู่บน
ฐานการผลิตที่ยั่งยืน
๑.๒.๕ กาหนดมาตรการกากับดูแลการจาหน่ายสารเคมีทางการเกษตร และสร้างองค์
ความรู้แก่เกษตรกรด้านอันตรายของสารกาจัดศัตรูพืช รวมทั้งทยอยยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารเคมีทาง
การเกษตรที่ไม่ปลอดภัย
๑.๓ เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศใน
การสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม ของภาคการผลิ ต และน าไปสู่ ก ารผลิ ต และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า สู ง จากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ
ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่ มีความหลากหลายทางชีวภาพสู ง แต่ยัง มีการใช้ ประโยชน์
ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ซึ่งไทยมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นาในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๑.๓.๑ ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน
วนเกษตร เป็นต้น
๑.๓.๒ ปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
๑.๓.๓ ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปสาหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาต่อ
เมษายน ๒๕๖๑

๒๘
ยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
๑.๓.๔ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้าจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น การพัฒนาสมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบัน
เครื่องสาอาง การทาน้าหอมสมุนไพร เป็นต้น โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน
และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑.๓.๕ ส่งเสริมให้มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ เกษตรแปรรูป ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรม
จากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร ทั้งนี้
ผลิตผลทางการเกษตรสามารถนาไปใช้ประโยชน์และแปรรูปได้อย่างหลากหลาย ทั้งในรูปแบบอาหาร
เช่น อาหารที่ให้คุณค่าเฉพาะ (Functional food) และเครื่องดื่มสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สารที่ให้ประโยชน์
เชิงหน้าที่ (Specialty food ingredients) และอาหารทางการแพทย์ (Medical food) และรูปแบบที่
มิใ ช่ อาหาร เช่ น ผลิต ภั ณ ฑ์เ ครื่ องสาอาง ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่อ สุ ขภาพ เป็ น ต้น รวมทั้ งส่ ง เสริ ม ผลิต ภั ณ ฑ์
เกษตรพรีเมียมไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
๑.๔.๑ ส่ ง เสริ ม การแปรรู ปสิ น ค้ า เกษตรขั้ น สู ง ที่ มี คุ ณ ค่ า เฉพาะ สอดคล้ อ งกั บความ
ต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
๑.๔.๒ ส่งเสริ มให้ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพั ฒนาต่ อยอดสิ นค้า เกษตร
ขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง เช่น น้ามันราข้าว การผลิตโปรตีนจากพืช การทาเนื้อเทียม
(Cultured meat) ผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน ผลไม้แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น
๑.๔.๓ ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
เช่น หมอนยางพารา เครื่องสาอาง เภสัชภัณฑ์ อาหารเสริม อาหารสัตว์ เป็นต้น
๑.๔.๔ สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะ เพื่อป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ใน
ระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่บอกระดับ
ความสุก ในผักและผลไม้ไ ด้ โดยใช้เ ทคโนโลยี ripesense packaging เป็ นต้น ซึ่ง ช่วยเพิ่ มมู ลค่า ทาง
การตลาดให้แก่สินค้า
๑.๔.๕ ส่ง เสริ ม การสร้ า งแบรนด์ และขยายช่อ งทางการตลาดด้ วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความสาคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
๑.๕ เกษตรอั จ ฉริ ย ะ น าเทคโนโลยี และนวั ต กรรมมาประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการพั ฒนาเป็ น ฟาร์ ม
อั จ ฉริ ย ะ (Smart farm) เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต การเกษตรในเชิ ง มู ล ค่ า และปริ ม าณต่ อ พื้ น ที่ สู ง สุ ด และ
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๒๙
เตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน
๑.๕.๑ สร้างและนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร
ใช้ เทคโนโลยี เกษตรด้ านความแม่ นย า (Precision technology) เทคโนโลยีก ารผลิ ตพื ชในโรงเรื อ น
เพาะปลูก ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง
และอุณหภูมิภายในฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผน
ระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งระบบเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID)
ช่วยบันทึกข้อมูลสาคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม
๑.๕.๒ ปรับเปลี่ยนการทาเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อาทิ ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจั ดการเชิงรุก เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ และภูมิอากาศ รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบ
การผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เครื่องมือดังกล่าวบริหารจัดการความเสี่ยงในการทาเกษตรกรรม
๑.๕.๓ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร
ใหม่ ๆ และการใช้ วิทยาการด้า นเทคโนโลยีชีวภาพ พัน ธุวิศวกรรม ตลอดจนพั ฒนาเทคโนโลยีทาง
การเกษตรที่สามารถน ามาใช้ ประโยชน์ ทั้ ง ในเรื่ องการปรั บสภาพดิ น การตรวจจั บสารเคมี ต กค้ า ง
การตรวจวินิจ ฉัยและรั กษาโรคสั ตว์ และการพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์ เพื่อเพิ่มปริ มาณผลผลิต เพิ่ม มูลค่ า
ผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและ
การเก็บรักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจาหน่ายผลผลิตและการส่งออก
๑.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรสาหรับระบบ
ฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรให้สูงขึ้นด้วย
การวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งสร้างและกาหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร
๑.๕.๕ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
ข้อมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ กั บ ภาคเกษตร ทั้ ง การสร้ า งฐานข้ อ มู ลการเพาะปลู ก
ระดับประเทศ การจัดการด้านชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ
ประเด็นที่ ๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและ
สร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ หรือ “the ๔th Industrial
Revolution” หลั ง จากการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นอุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด จากพลั ง งานไอน้ าในยุ ค ที่ ๑
การผลิตสินค้าจานวนมากโดยใช้สายการผลิตและพลังงานไฟฟ้าในยุคที่ ๒ มาจนถึงการใช้คอมพิวเตอร์
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๓๐
และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคที่ ๓ และการก้าวเข้าสู่ยุคที่ ๔ ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพ เช่น ยานยนต์ไร้คนขับ เทคโนโลยีการพิ มพ์แบบ
สามมิติ หุ่นยนต์ และวัสดุศาสตร์ ฯลฯ เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่
มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม
และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
๒.๑ อุตสาหกรรมชี วภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อต่อยอดจาก
ภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานชีวมวล
๒.๑.๑ เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ
อาหารเสริม เวชสาอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) และสารสกัดจากสมุนไพร
๒.๑.๒ เพิ่มการผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ แปลงของเหลือทิ้งจากเกษตร
และอุตสาหกรรม ให้เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลค่า (Biorefinery) โดยใช้ประโยชน์จากวัตถุ
ชีวมวล เช่น เศษไม้ ขยะ และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เป็นต้น ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า
เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
๒.๑.๓ เน้ น การวิ จั ย และพั ฒ นา และน าผลงานวิ จั ย มาใช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ตลอดจนให้ความสาคั ญกั บระบบนวัต กรรมแบบเปิด (Open innovation) เพื่อ พัฒ นาอุต สาหกรรม
ชีวภาพได้เร็วขึ้น
๒.๑.๔ สร้างและพัฒนา รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีทักษะความรู้ตรงกับความต้องการของ
อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพอย่ า งเพี ย งพอทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ รองรั บการขยายตั วของ
อุต สาหกรรมชี วภาพ รวมทั้ง สร้า งความร่ วมมือ ระหว่ างผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่ม ต่า ง ๆ เช่ น ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
๒.๑.๕ ปกป้ อ งทรั พ ย์ สิ น อั น มี ค่ า ของประเทศ ทั้ ง สิ่ ง มี ชีวิต และข้ อ มู ล สิ่ ง มี ชีวิ ต ทั้ ง ใน
รูปแบบคลังเก็บรักษาชีวพันธุ์ (Biobank) และรูปแบบข้อมูลพันธุกรรมระดับจีโนม (Genome) รวมถึง
กลไกการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม
๒.๒ อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารการแพทย์ ค รบวงจร อาศั ย ความเชี่ ย วชาญด้ า นบริ ก าร
การแพทย์ของไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการ
การแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อนาไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
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๒.๒.๑ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารการแพทย์ ครอบคลุ ม การผลิ ต เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์
ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้ กับ คนไทย เช่น การสร้ า งและปลู กถ่ า ยอวั ยวะเที ยม หุ่น ยนต์ ก ารแพทย์ การรั ก ษาตามลั กษณะ
พันธุกรรมด้วยจิโนมิกส์ (Genomics) และการแพทย์แม่นยา (Precision medicine) เป็นต้น
๒.๒.๓ นาเทคโนโลยีดิจิทั ลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพื่อลดต้นทุนการรักษาพยาบาล
ยกระดับ การให้ บริ การการแพทย์ อ ย่ า งมี คุณ ภาพในระดั บสากล และสร้า งความมั่ น คงให้ กับระบบ
สาธารณสุขของไทย เช่น การแพทย์ท างไกล (Telemedicine) วิทยาศาสตร์ ข้อมู ล (Data science)
และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) เป็นต้น
๒.๒.๔ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๒.๒.๕ สร้ า งและพั ฒ นาบุ คลากรทางการแพทย์ ใ ห้ สามารถเรี ย นรู้ ก ารใช้ แ ละพั ฒ นา
เทคโนโลยีในการรักษาและจัดหาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการอย่างเพียงพอ เช่น แพทย์ พยาบาล
วิศวกรชีวการแพทย์ บุคลากรปัญญาประดิษฐ์ และบุคลากรด้านหุ่นยนต์การแพทย์ เป็นต้น
๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังที่จะเปลี่ยนโลก ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร ครอบคลุ ม ระบบอั ต โนมั ติ แ ละหุ่ น ยนต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ และ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้ง
ระบบ สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) สาหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
๒.๓.๑ สร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้ อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรง
ขับเคลื่อนประเทศไทย และส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นนาของโลก
ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการวิจัยและพัฒนา
๒.๓.๒ สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาหรับภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม และ
ดาเนินธุรกิจใหม่ ๆ เช่น บริการภาครัฐ (Digital government) ฟินเทค (Fintech) เศรษฐกิจแบ่งปัน
(Sharing economy) และบริการที่อาศัยเทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เป็นต้น
๒.๓.๓ ผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล
และสร้ า งคลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรมเพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ ไทยในอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่น ยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่
มูลค่าระดับโลก
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๒.๓.๔ สนับสนุ นการวิ จัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
สนับสนุนการใช้ ข้อมู ลเปิ ด (Open data) ที่ไ ม่กระทบต่อสิท ธิส่วนบุคคลเพื่ อประโยชน์ในการศึกษา
การวิจัยและพัฒนา และการต่อยอดทางธุรกิจ
๒.๓.๕ สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู้เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้
และสร้างแรงจู งใจให้บุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญจากทั่วโลกให้มาท างานในไทย ตลอดจนให้ ความ
ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี เช่น
การส่งเสริมฝึกอบรมให้มีทักษะในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ เป็นต้น
๒.๔ อุตสาหกรรมและบริ ก ารขนส่ง และโลจิ ส ติก ส์ ด้ วยตาแหน่ งที่ ตั้งทางภูมิ ศาสตร์ ของ
ประเทศไทย ส่งผลให้ไทยมีความได้เปรียบอย่างมากในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ การเป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก
และศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค จึงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์
ในขณะเดียวกับการเพิ่มมูลค่าจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
บริก ารที่เ กี่ย วข้ อง เช่น การให้ บริ การซ่ อมบารุง อากาศยาน และการผลิต ชิ้น ส่วนอากาศยาน และ
ดาวเทียม เป็นต้น
๒.๔.๑ ส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและเชื่อมต่อกับเครือข่าย
โลจิสติกส์ของโลก
๒.๔.๒ ผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการ
ลงทุนที่เน้นการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒.๔.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
และบริการที่เกี่ยวข้องโดยยกระดับบริการซ่อมบารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งจะ
ต่อยอดไปยังชิ้นส่วนยานอวกาศในที่สุด และสนับสนุนการลงทุนด้านบริการดูแลรักษาและซ่อมแซม
อากาศยานเพื่อขยายตลาดบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอากาศยาน ตลอดจนพั ฒนาเทคโนโลยีสาหรับ
การบินและอวกาศ
๒.๔.๔ ส่ง เสริม และพัฒ นาการขนส่ง รู ปแบบใหม่ เช่น อากาศยานไร้คนขั บ (Drone)
ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) เป็นต้น ที่สอดคล้องกับบริบทของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง
๒.๔.๕ พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และบริการโลจิสติกส์ อานวยความสะดวกสาหรับบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้เข้ามาทางานในไทย และจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา และสนับสนุนให้อุตสาหกรรม
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ยานยนต์ การบินและอวกาศ และโลจิสติกส์ ตลอดจนหน่วยงานกากับดู แลให้ได้รับมาตรฐานสากล
และสร้างความร่วมมือในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของ
โลกอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งความมั่นคงด้านภัยพิบัติ ด้านไซเบอร์ ด้าน
พลังงาน และด้านการป้องกันประเทศ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายของประเทศ
ต่าง ๆ ที่เ ปิดกว้างและเชื่ อมโยงกันมากขึ้ น ทาให้มีก ารค้าสิ นค้า ที่เ กี่ยวกับความมั่น คงของประเทศ
ก่อให้เกิดการแข่งขันและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมความ
มั่ น คงของประเทศที่ ไ ทยมี ศั ก ยภาพ เพื่ อ ลดการพึ่ ง พาจากต่ า งประเทศ และพั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น
อุตสาหกรรมส่งออกต่อไป
๒.๕.๑ ต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงด้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศ
ที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกี่ ยวข้อ งกับความมั่ นคงด้ านต่ าง ๆ และเทคโนโลยี ที่มี ประโยชน์ ในบริบทด้ านความมั่ นคงและเชิ ง
พาณิ ชย์ ตลอดจนพั ฒนาบุคลากรทางด้ านวิจัย และพัฒ นา การออกแบบ และการผลิ ต เพื่ อรองรั บ
การเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๒.๕.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือน
ภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ
๒.๕.๓ สร้างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดผลกระทบ
จากภัย คุ ก คามไซเบอร์ (Cyber threats) ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม และปกป้ อ งอธิ ปไตยทางไซเบอร์
(Cyber sovereignty) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติจากการทาธุรกิจดิจิทัล
๒.๕.๔ เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ควบคู่กับการลด
สัดส่วนอุตสาหกรรมพลังงานจากฟอสซิล ให้มีความสมดุลและเกิดความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเอง
ทางด้ านพลั งงาน ตลอดจนพัฒนาอุต สาหกรรมด้านพลังงานที่มี มูลค่ าเพิ่ม อุต สาหกรรมเทคโนโลยี
พลังงานใหม่ และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
๒.๕.๕ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น ประเทศ รวมทั้ ง การผลิ ต
ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ไปพร้อมกับอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง (Dual-use
technology) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก ประเทศไทยจะต้องรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
สาคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ไทย และใช้ ประโยชน์ จ ากข้ อ มู ลและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และ
ความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและ
ใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้า (Big data) รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแล
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๓๔
ความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม
และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคานึงถึงศักยภาพของแต่ ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม
การท่องเที่ยวพานักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างและพัฒนาคน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศที่
เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและ
เมือง (Local tourism) อย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ
ในภู มิ ภ าค (Regional tourism) เพื่ อ การเป็ น แม่ เ หล็ ก ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งประทั บ ใจตลอด
การท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้าและแนะนาต่อ
๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
๓.๑.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม อาทิ อาหารไทย (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(Film) รวมทั้งสื่อสร้างสรรค์ ผ้าไทยและการออกแบบตามสมัยนิยม (Fashion) เทศกาล ประเพณี และ
ความเชื่ อ (Festival and Faith) เช่ น เทศกาลบั้ ง ไฟพญานาค เทศกาลผี ต าโขน ประเพณี วิ่ง ควาย
ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ศิลปะการต่อสู้ของไทย (Fighting) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น การจัด
มหกรรมกีฬานานาชาติ การเป็นเจ้าภาพงานกีฬาระดับโลก เป็นต้น
๓.๑.๒ สนั บสนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการพั ฒ นาธุ รกิ จ การท่ อ งเที่ ย ว
การท าการตลาด และการบริ ห ารจั ด การสถานที่ ที่ มี ความสาคั ญ ทางประวั ติ ศาสตร์ วิ ถี ชีวิต และ
วัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งมีการคุ้ มครองและปกป้องด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการป้องกันการลอกเลียนแบบ
๓.๑.๓ ผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ได้รับการขึ้นทะเบียนด้าน
การอนุ รั ก ษ์ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ก้ า วสู่ เ มื อ งที่ ไ ด้ รั บการยอมรั บในเวที ส ากล อั น น าไปสู่ ก ารสร้ า ง
ภาพลักษณ์และการจัดทาแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น
๓.๑.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ เช่น การท่องเที่ยว
วิถีชุ มชน การท่อ งเที่ย วเชิง เกษตร การท่อ งเที่ย วเชิง อนุ รัก ษ์ การท่อ งเที่ย วทางประวั ติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต้น
๓.๑.๕ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เช่น การวิปัสนา การทาสมาธิ สถานที่ปฏิบัติธรรม
และสถาปัตยกรรม รวมทั้งตานานทางพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิถี
พุทธของโลก
๓.๒ ท่ องเที่ ย วเชิ ง ธุ ร กิ จ สร้ า งแรงดึ ง ดู ด และสิ่ ง จู ง ใจให้ ไ ทยเป็ น จุ ด หมายปลายทางของ
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก
(Meeting Incentive Convention and Exhibition : MICE) เนื่ อ งจากไทยมี ค วามได้ เ ปรี ย บเชิ ง
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ภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ หมาะแก่ ก ารเดิ น ทางเพื่ อ ประกอบธุ รกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง ยั ง มี ความพร้ อ มด้ า น
การบริการที่เป็นเอกลักษณ์
๓.๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนส่ง ระบบ
ดิจิ ทัล เพื่อ การติ ดต่ อ สื่อ สาร เพื่ ออ านวยความสะดวกทั้ ง ในการเดิน ทางเข้า มาเพื่อ การประชุ มและ
การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน
๓.๒.๒ ส่งเสริมการขยายพื้นที่จุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ และ
การพักผ่อนระหว่างประชุมจากเมืองหลักสู่เมืองอื่นที่มีศักยภาพของไทย รวมถึงสร้างพื้นที่ หรือช่อง
ทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง
๓.๒.๓ ส่งเสริมให้การพักผ่อนระหว่างการประชุมเป็นการจูงใจและต่อยอดการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุม ชน ตลอดจนการสนับสนุ น การท่ อ งเที่ย วรูปแบบอื่น ที่ ไทยมี ศักยภาพและเชื่ อมโยงเส้ นทางการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน
๓.๒.๔ สร้างรูปแบบและจูงใจการเดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยวด้วย
การอานวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุน ต่าง ๆ อาทิ สิทธิพิเศษในการเข้าเมือง การลดขั้นตอน
และกระบวนการขออนุญาต เป็นต้น
๓.๒.๕ สร้ า งความพร้ อ มของธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในห่ ว งโซ่ ธุ ร กิ จ เช่ น โรงแรม
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์ สถานบันเทิง เป็นต้น
๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ผสาน “ศาสตร์” และความชานาญ
ของการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และความละเอียดอ่อนในการให้บริการแบบไทย
เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
๓.๓.๑ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการเสริมความงามสู่
ตลาดระดับสูง อาทิ ธุรกิจสปาและบริการเสริมความงาม ธุรกิจนวดแผนไทย ธุรกิจโยคะ ธุรกิจดูแล
ผู้สูง อายุ และสถานพั กฟื้ นเพื่อ การฟื้น ฟูสุขภาพและการผ่อ นคลาย โดยใช้ ความคิด สร้ างสรรค์ และ
นวัตกรรม เพื่อให้ เกิดเป็นเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบความเป็น ไทย (Thainess) ที่โดดเด่นใน
ระดับสากล
๓.๓.๒ สร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางน้าพุร้อน เป็นต้น
๓.๓.๓ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการแพทย์ทางเลือก โดยผสานองค์ความรู้
จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เข้ากับองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย เช่น การนวด
ประคบ การรักษาโรคด้วยสมุนไพร เป็นต้น และผลิตบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยและบริการเชิงสุขภาพ
อื่นที่มีทักษะภาษา และได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้เพียงพอต่อทิศทางของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
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๓.๓.๔ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
ของไทยให้เป็นที่รับรู้ในระดับโลก
๓.๓.๕ ส่งเสริมการจัดการนาเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน เช่น บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมระหว่างการท่องเที่ยว การพักฟื้นระหว่างศัลยกรรม
ความงาม เป็นต้น
๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสาราญทางทะเล
และชายฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากไทยมีจุดเด่นด้าน
แหล่งท่องเที่ยวทางน้าที่สวยงามและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ผ่านการชื่นชมธรรมชาติ การร้ อยเรียงเรื่องราวประวั ติศาสตร์ วิถีชีวิต วั ฒนธรรมไทย ตามเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางน้า ทั้งเรือสาราญและเรือยอร์ช ตามชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทย เกาะ แก่ง ที่
สวยงาม รวมทั้งการท่องเที่ยวตามแม่น้าลาคลอง นาไปสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวสาราญทางน้า
๓.๔.๑ ปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศจากท่าเรือแวะพักเป็นท่าเรือหลัก
๓.๔.๒ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของท่าเรือ มารีน่า และท่าเทียบ
เรือให้ได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการท่าเรือทั้งในเรื่องความสะอาด และการจัดการความปลอดภัย
ของท่าเรือและมารีน่าที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแม่น้าลาคลองในบริเ วณ
แม่น้าเจ้าพระยาและลาน้าที่สาคัญอื่น ๆ ตลอดจนมีมาตรการกากับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง
๓.๔.๓ ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวทางน้าให้เชื่อมต่อกับการเดินทางทางบกและทางอากาศให้มีความสะดวกรวดเร็ว
รวมทั้งสร้างให้เกิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวใหม่
๓.๔.๔ จั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ลด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทางน้ า น าเทคโนโลยี ม าใช้ อ านวย
ความสะดวกในการดาเนินธุรกิจกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากร
ทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม
๓.๔.๕ ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปะการัง
ชายหาด คุณภาพน้า เป็นต้น โดยคานึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่การท่องเที่ยว
๓.๕ ท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงภู มิ ภ าค ใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการเชื่ อ มโยง
การท่องเที่ยวกับต่างประเทศ เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน ผ่านการเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ไทยกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
๓.๕.๑ จัดทาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ดังเช่น เส้นทางจุดร่วมทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางทางบก ทางราง ทางน้า และทางอากาศ
ระหว่างกันในภูมิภาค และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะทาให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกัน เช่น
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เส้นทางการท่องเที่ยว ไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา ไทย–สปป.ลาว–เมียนมา และไทย–มาเลเซีย–อินโดนีเซีย
เป็นต้น
๓.๕.๒ ส่ง เสริม การท าการตลาดร่วมกั นในเส้ นทางการท่ องเที่ ยวระหว่ างประเทศให้
สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่
๓.๕.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศ ให้เหมาะสม
กับศักยภาพและบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ ยวกับต่างประเทศ
และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
๓.๕.๔ ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ งอุตสาหกรรม
และบริการต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่เมืองและชุมชนเพิ่มจากการท่องเที่ยวของ
ประเทศ
๓.๕.๕ ส่งเสริมการขยายธุรกิจและการทาตลาดท่องเที่ยวของไทยในต่างประเทศ โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับประเทศ
ไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญของภูมิภาคเอเชีย
(Asia’s super corridor) ในยุ ค ของการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรง
โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และ
เมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและพลวัตทางกฎหมาย เพื่ออานวย
ความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่ อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย
กับประชาคมโลก
๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ ายคมนาคมไร้ร อยต่ อ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจาก
เอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็น
ระเบียงเศรษฐกิ จแห่ง เอเชีย เพื่ อเป็นศูน ย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้ า
การลงทุน และการท่องเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เช่น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) ยุ ท ธศาสตร์
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศลุ่ ม แม่ น้ าอิ ร ะวดี -เจ้ า พระยา-แม่ โ ขง (Ayeyawady-Chao PhrayaMekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) และข้อริเริ่ม หนึ่งแถบ หนึ่ งเส้นทาง (Belt
and Road Initiative) เป็นต้น
๔.๑.๑ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
เพื่ อ รองรั บ การขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ต ลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของภู มิ ภ าค โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การขนส่งทางน้าและระบบรางมากขึ้น
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๔.๑.๒ พัฒนาและบูรณาการการใช้ท่าอากาศยานหลักในส่วนกลาง เช่น ท่าอากาศยาน
สุวรรณภู มิ ท่ าอากาศยานดอนเมือ ง ท่ า อากาศยานอู่ ต ะเภา และท่ าอากาศยานในส่ วนภู มิ ภาคให้
สอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
๔.๑.๓ วางโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่เมืองหลักของภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ
เพื่ อ รองรั บ การเพิ่ ม จ านวนของเมือ งและการขยายเมื อ ง และเชื่ อมโยงกับประเทศเพื่ อ นบ้า น เช่ น
โครงข่ายรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น
๔.๑.๔ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และสิ่งอานวยความสะดวกภายในเมืองให้มี
ความเชื่อมโยงกัน และส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่ง
สาธารณะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
๔.๑.๕ ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความร่วมมือในการอานวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างกันในภูมิภาคให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด เช่น พิธีการศุลกากรร่วมกัน และการขนส่งสินค้าหลาย
รูปแบบ เป็นต้น
๔.๒ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วน
ภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสาคัญของไทย ส่งเสริม
การพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้าน
เพื่อส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
สร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็น
แรงขับเคลื่อน
๔.๒.๑ พัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดังเช่น ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) ให้ มี ค วามพร้ อ มทางโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ ะท าให้ ไ ทยเป็ น
ศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนา
เมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔.๒.๒ พัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาค
อื่น ๆ ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยคานึงถึงการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
๔.๒.๓ ยกระดั บ จั ง หวั ด ส าคั ญ เป็ น เมื อ งเศรษฐกิ จ ประจ าภาค เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และกระจาย
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ ของไทย
๔.๒.๔ สร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละ
จังหวัด ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เช่น เมืองศูนย์กลาง
ยางพารา (Rubber city) เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เมืองสมุนไพร เป็นต้น
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๔.๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความสาคัญกับการใช้มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค และสถาบันการศึกษา
ท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค
๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ทางด้านกายภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีชีวภาพ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกอย่างลึกซึ้ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงให้ความสาคัญกับ
การสร้างศักยภาพของคนและสังคมในการนาประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลมาใช้อย่างทั่วถึง
รวมถึงการสร้างความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้ นฐานเพื่อสนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และการใช้ พ ลั ง งานจากแหล่ ง ที่ ม าที่ ยั่ ง ยื น อย่ า งเพี ย งพอสาหรั บ ความต้ อ งการใช้ ที่ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น
ในอนาคต
๔.๓.๑ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ระบบนิ เ วศในการร่ ว มสร้ า งงานวิ จั ย และนวั ต กรรมจาก
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิ ทยาลัยชั้นนาของโลก เพื่อสร้างและถ่ายทอด
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ บิ๊กดาต้า อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เทคโนโลยีควอนตัม นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์
เป็นต้น เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน
๔.๓.๒ สร้างระเบียงทางด่วนดิจิทัล (Digital super corridor) และเสริมสร้างความรู้และ
โอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายบรอดแบรนด์หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีรูปแบบการ
เชื่อมโยงด้านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบใน
การจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้
มีก ารสนั บ สนุ น ธุรกิ จ แบบแพลตฟอร์ ม ที่ ท าให้ เกิ ด การสร้า งงานบริ ก ารในโลกดิ จิ ทัลใหม่ เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสร้างความมั่นคงในการเชื่อมโยง
เครือข่ายดิจิทัลเชื่อมต่อกับโลก
๔.๓.๓ สนับสนุนและเร่งรัดการนาวิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ และ
การออกแบบที่ คานึ ง ถึ งผู้ ใ ช้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Human-centered design) มาใช้ ใ นภาคการผลิ ต และ
บริ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขัน มุ่ งสู่ Intelligence for all เพื่ อ ใช้ ประโยชน์ จากข้อ มู ล
หลากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลเปิด ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เป็นต้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพคนในสั ง คมด้ วยการเข้ า ถึ ง ความรู้ เครื่ อ งมื อ บนพื้ น ฐานของธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ซึ่ ง
ครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร์ ความมีจริยธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
๔.๓.๔ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลัง งาน บริหารจัด การพลังงานอย่ างบูรณาการทั้ ง
ระบบ และการสร้างโครงพื้นฐานที่รองรับการใช้พ ลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต
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๔๐
บริก าร และการขนส่ง รวมทั้ งส่ งเสริ มการใช้ พลั งงานทางเลือ ก (Alternative energy) อย่ างจริ งจั ง
ในสัดส่วนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid)
๔.๓.๕ สร้ า งและรวบรวมผู้ ท รงความรู้ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ (Brainpool) ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยผ่านการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อให้มี
ความพร้อมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต รวมทั้งการสร้างผลงานที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อย่างเต็มที่
๔.๔ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ดาเนินกรอบนโยบายการเงินและ
การคลังที่ยืดหยุ่นที่พร้อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก และพัฒนา
นโยบายให้ สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและการดาเนินธุรกิจในอนาคต
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะสาหรับการดาเนินและลงทุนทางธุรกิจ เชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ของไทยกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นชาติการค้าในอนาคต และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทาง
การเงินอย่างสมดุล
๔.๔.๑ สร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดย
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและการเงินชุมชน ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนเพื่อเปิด
ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาจากการผลิตไปสู่ตลาดเพื่อส่งเสริมการเป็นชาติ
การค้าอย่างครบวงจร
๔.๔.๒ รักษาความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณเชิงรุก เชิงยุทธศาสตร์ และเชิงพื้นที่
๔.๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ขยายฐานภาษี และดาเนินการจัดเก็บ
ภาษี ร ายการใหม่ ใ ห้ ครอบคลุ ม บริ บททางเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ตลอดจนเพิ่ ม
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการเติบโตของท้องถิ่น
๔.๔.๔ รั ก ษาเสถี ย รภาพการเงิ น เพื่ อ สร้ า งภาวะแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น และ
การดาเนินธุรกิจ โดยดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและเสถียรภาพราคา โดยมีกรอบการดาเนินนโยบาย
การเงินที่โปร่งใสและยืดหยุ่น ส่งเสริมให้กลไกตลาดการเงินทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐและ
เอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินใน
ภาพรวมได้อย่างครอบคลุม
๔.๔.๕ ส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพของระบบการเงิ น ส่ งเสริ มการแข่ งขั นระหว่ างผู้ ให้ บริ การ
ทางการเงินด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมใน
ภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
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๔๑
๔.๕ สร้างพลวัตทางกฎหมาย เพิ่มพลวัตทางกฎหมายเพื่อสร้างกฎระเบี ยบที่เป็นธรรมและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับปรุงกฎระเบียบให้อานวยความสะดวกต่อการดาเนินธุรกิจ
และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
๔.๕.๑ มีกฎระเบียบที่รักษาการแข่งขันที่เป็นธรรมให้ครอบคลุมทั้งธุรกิจทั่วไปและธุรกิจ
เฉพาะ มีองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
๔.๕.๒ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ให้ ทั น สมั ย และเท่ า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาทิ การใช้ระบบนาร่องเพื่อทดลองสาหรับกฎระเบียบสาหรับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (Sandbox) พัฒนากลไกคุ้มครองการลงทุน และการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน
๔.๕.๓ ผลักดันการเจรจาจัดทาความตกลงทางการค้าทั้งรู ปแบบทวิภาคี และพหุภาคี
และมีกรอบกฎหมายที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งและฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว การอานวยความสะดวกในการนาเข้าส่งออกสินค้าและบริการ กฎหมายล้มละลาย เป็นต้น เน้น
การอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในทางปฏิบัติมากกว่าการให้สิทธิประโยชน์ และมีกฎหมาย
ที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั้งยกเลิกกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัย
๔.๕.๔ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบั ง คั บใช้ ก ฎหมาย และปฏิ บัติ ต ามข้อ ตกลงระหว่ า ง
ประเทศ รวมทั้งมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม
๔.๕.๕ เร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายที่เท่าทันพลวัตการเปลี่ยนแปลงทาง
การค้ า การลงทุ น และการดาเนิ น ธุ รกิ จ รวมทั้ ง เร่ ง สร้ า งบุ คลากรให้ มี ทัก ษะและความรู้ ด้า นการค้ า
กฎหมาย และการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหามาตรการกีดกันทางการค้า และสร้างอานาจ
การต่อรองของไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ
ประเด็ น ที่ ๕ สร้ า งนั ก รบเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ สร้ า งและพั ฒ นาผู้ ประกอบการยุ คใหม่ ไม่ ว่า จะเป็ น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิ สาหกิจเริ่ม ต้น วิสาหกิจ ชุมชน หรือวิ สาหกิจเพื่อสั งคม รวมทั้ ง
เกษตรกร ให้ เ ป็ น นัก รบเศรษฐกิ จ ยุ คใหม่ ที่ มี ทั กษะและจิ ตวิ ญ ญาณของการเป็น ผู้ ประกอบการที่ มี
ความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้ าง
โมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อม
ทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะนาไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึง
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็น
เลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล
๕.๑ สร้ า งผู้ ป ระกอบการอั จ ฉริ ย ะ สร้ า งและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการที่ มี ค วามสามารถใน
การสร้ างและใช้ เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมตลอดกระบวนการการผลิต และบริ การ การจัด การ และ
การตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
๕.๑.๑ สร้างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้รอบด้านที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุค
ใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้ง ทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจ
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๔๒
และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ ไปพร้อมกับการวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ
๕.๑.๒ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้า
และบริการ และนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๑.๓ สร้ า งทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และความถนั ด ที่ แ ตกต่ า งและหลากหลาย
(Multiliteracy) ของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต
๕.๑.๔ สนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการราย
ใหญ่ โดยสร้างระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อลดต้ นทุนและให้ผลผลิ ตออกสู่ต ลาดอย่า ง
สม่าเสมอ
๕.๑.๕ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุน
และเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น และลดต้นทุน
การผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตน
๕.๒ สร้ า งโอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ของ
ผู้ประกอบการ
๕.๒.๑ จัด หาแหล่ งเงิ น ทุ น และสนั บสนุ นให้ มี ช่อ งทางทางการเงิ น ที่ ห ลากหลายและ
น่าเชื่อถือ
๕.๒.๒ พัฒนาผลิตภั ณฑ์ ทางการเงิ นและการบริห ารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
๕.๒.๓ ทุก ภาคส่ วนสามารถเข้า ถึง บริ ก ารทางการเงิ น ด้วยต้ นทุ นที่ เหมาะสม โดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๕.๒.๔ พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ
๕.๒.๕ มีระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต (Credit worthiness) และระบบ
การรู้ จั กลู กค้ า (Know your customer: KYC) ที่ สะดวกมากขึ้น โดยใช้ ประโยชน์ จากข้อ มูลทั้ งด้ า น
การเงินและที่มิใช่การเงิน เพื่อเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานะและประวัติด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของ
สถาบันการเงินหรือตลาดทุน
๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาด
ทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ
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๕.๓.๑ สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจสร้างสรรค์
๕.๓.๒ ให้ ความสาคัญ กับการผลิต โดยใช้ ต ลาดนาที่ คานึง ถึ งความต้ องการของตลาด
โดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง
๕.๓.๓ สนับสนุนช่องทางการตลาดและการชาระเงินรูปแบบใหม่ โดยการสร้างตลาด
ออนไลน์ แอพพลิเคชั่นและช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต เช่น ดิจิทัลแบงค์กิ้ง (Digital
banking) กระเป๋าเงินดิจิทัล (Mobile wallet) ออนไลน์บุ๊คกิ้ง (Online booking) เป็นต้น
๕.๓.๔ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น
๕.๓.๕ พั ฒ นาศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ที่ มี ม าตรฐานในทุ ก ภู มิ ภ าคของไทย และพั ฒ นา
นวัตกรรมการกระจายสินค้าโดยการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต
๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดนคือการแข่งขันบนฐานข้อมูล จึงต้อง
สร้ า งโอกาสให้ ผู้ ประกอบการสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ จ าเป็ น และเป็ น ข้ อ มู ลที่ ทั น สมั ย เพื่ อ
การวางแผนธุรกิจ
๕.๔.๑ สร้ า งโอกาสให้ ผู้ประกอบการสามารถเข้ า ถึง และใช้ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี
และบิ๊กดาต้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่
๕.๔.๒ สร้างและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางหลักในการให้
ข้อมูลและคาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และเป็นแหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ
๕.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานเดี ยวกัน รวมถึงฐานข้อมูลความรู้ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมู ลที่มีความทันสมั ย
บูรณาการ และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอดในทุก ๆ ด้าน และการกาหนดนโยบายที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ
๕.๔.๔ สนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางทั้งในด้านการผลิต การบริหาร
จัดการ การตลาด ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต
เพื่อลดต้นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน
๕.๔.๕ สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทางานร่วม (Co-working space) สาหรับผู้ประกอบการ
เพื่อลดต้นทุนและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง
๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
๕.๕.๑ พัฒ นาและบูรณาการกลไกภาครั ฐ เพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพในการส่ง เสริ มและ
พัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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๕.๕.๒ ยกระดั บการอานวยความสะดวกการให้ บริ การภาครั ฐแก่ภ าคธุรกิจ โดยเน้ น
ประเด็นการเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครอง
ผู้ลงทุน การชาระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ
๕.๕.๓ พัฒนาระบบคุณภาพของชาติ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรวิทยา
ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการ
สร้ างและพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานด้ า นมาตรฐาน เช่ น ศู นย์ ท ดสอบกลางสาหรั บสิ น ค้า เกษตรและ
อุตสาหกรรม และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการในระดับสากล โดยให้ภาคเอกชน
เข้ามามีบทบาทในการดาเนินการมากขึ้น
๕.๕.๔ สร้างระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการ
การทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และพั ฒนาศูน ย์การเรี ยนรู้และให้คาปรึกษาทางด้า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน รวมทั้งส่งเสริม
การจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๕.๕.๕ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการท าธุ ร กิ จ อย่ า งเกื้ อ หนุ น กั น ระหว่ า ง
ผู้ป ระกอบการที่มี ข นาดและศั กยภาพต่ างกั น โดยมี ระบบจู งใจให้ เ กิด การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละ
การพัฒนาร่วมกัน
โดยสรุ ป ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น มุ่ ง สู่ เ ศรษฐกิ จ ที่ เ น้ น
การสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ อัตลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรม
และความคิ ดสร้ างสรรค์ ควบคู่ ไปกับการพั ฒนาองค์ความรู้ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิ ทัลใน
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตและยกระดับภาคการผลิตและบริการ อันเสมือนเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
และเฉียบคมบนฐานความสามารถของคนไทยและประเทศไทย โดยคานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการหยั่งรากผลแห่งการพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
อย่างไรก็ดี ภายใต้บริบทโลกและไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและบางกรณีไม่อาจคาดการณ์ได้
ในท้ายที่สุดแล้ว ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คือการติดอาวุธแห่งศักยภาพ
พร้อมกับการเสริมเกราะป้องกันภัยในเวทีโลก ซึ่งจาเป็นต้องมีการประเมิน ทบทวน และปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างเป็นพลวัต เพื่อให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขัน ที่แข็งแกร่งและโดดเด่น
ในระดับสากลอยู่ตลอดเวลา

เมษายน ๒๕๖๑

๔๕

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑.

บทนา

การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่
มีความสุข และนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นเป้าหมายในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้ า
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยึด
เหนี่ ยวจิ ตใจ มี ความสุ ขบนพื้ น ฐานของความพอเพี ย ง มี ความมั่ นคงปลอดภั ยในชี วิตและทรั พ ย์ สิ น
มี ง านและรายได้ ที่ เ พี ย งพอต่ อ การด ารงชี วิ ต ในระดั บดี ธ ารงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ศิ ลปวั ฒนธรรมและความเป็ นไทย มี ความเป็ นพลเมื อง มี ระบบการเมื องที่ มี เสถี ยรภาพและโปร่ งใส
มีการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างยั่งยืน นาไปสู่ การเป็ น
ประเทศที่น่าอยู่ มีความสมานฉันท์ เป็นผู้นาด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม และเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว
การคมนาคมขนส่ง การค้า การลงทุน การศึกษา ศาสนา และการดูแลสุขภาพ

๒. เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้ “คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดใี นทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” โดยเน้นให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ควบคู่กับ
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างระบบ
นิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๔ ด้าน ได้แก่
ใจ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตสานึกของความเป็นไทย รู้จักการ
พึ่งตนเอง รักษาความเป็นไทย เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก ยอมรับความแตกต่าง มีความเคร่งครัด
และปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม


สติปัญญา มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
และอนุ รั ก ษ์ ภ าษาท้ อ งถิ่ น มี ทั ก ษะชี วิ ต มี นิ สั ย รั ก การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองตล อดเวลา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพึ่งตนเองได้ มีความรู้สามารถหลากหลายด้าน (well-rounded)
และความรู้รอบตัวสูง
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๔๖
กาย มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มีสุขภาวะที่ดีในทุ กช่วงวัย สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง รักการออกกาลังกายและเล่นกีฬา ขจัดปัญหาเด็กปฐมวัยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอและมี
พัฒนาการไม่สมวัย


สภาพแวดล้อม ครอบครัวไทย จะต้องมีความสามารถในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล อบรม
บ่มเพาะ สั่งสอนเยาวชนในครอบครัว ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบนิเวศที่สนับสนุนครอบครัวใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ และสังคมที่มีความสุข


๓.

เป้าหมายตัวชี้วัด
๓.๑ ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HDI) มีค่าคะแนนมากกว่า ๐.๙๐
๓.๒ Global Entrepreneurship Index อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๗๐
๓.๓ SDG ๓ มีเปอร์เซ็นไทล์สูงกว่า ๙๐
๓.๔ คะแนน PISA สูงกว่า ๕๐๐ คะแนน

๓.๕ ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ที่สะท้อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม

๔. ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ช าติ ด้า นการพัฒนาและเสริ ม สร้ างศักยภาพทรั พยากร
มนุษย์
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจาเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับบริบททางประชากร
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยต้องมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับ
การปฏิรูปที่สาคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’
การดาเนินชีวิตและมีจิตสานึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีก ารออกแบบระบบการเรีย นรู้ ใหม่ การเปลี่ย นบทบาทครู
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษา
แล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence) ของมนุษย์ที่หลากหลายและการ
พัฒ นาและรั ก ษากลุ่ ม ผู้ มี ความสามารถพิ เ ศษของพหุปัญ ญาแต่ละประเภท และการปฏิ รู ป ระบบ
เสริมสร้างความรอบรู้และจิตสานึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุ ขภาวะที่ดีได้
ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มี
คุ ณ ภาพสู่ ก ารพั ฒ นาในช่ วงอายุ ถั ด ไป โดยการส่ ง เสริ ม การเกิ ด ที่ มี คุ ณ ภาพ การสร้ า งครอบครั ว ที่
เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้ อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทาง
เมษายน ๒๕๖๑

๔๗
สังคมและพัฒนาประเทศ ในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุข
ภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) มุ่งเน้นให้สถาบัน
ทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน
ศาสนา การศึกษา และสื่อ ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’
การดาเนินชีวิต ดังนี้
๑.๑ การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมผ่ า นการเลี้ ย งดู ใ นครอบครั ว โดยส่ ง เสริ ม ให้
ครอบครัวมีความอบอุ่น ดาเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และ
แนวปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง มี การจั ด กิจ กรรมที่ ช่วยเสริม สร้ างคุ ณลั กษณะดั งกล่า ว รวมทั้ ง
การพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต
๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อ
ต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม
๑.๓ การสร้า งความเข้มแข็ ง ในสถาบั นทางศาสนา เพื่อ เผยแผ่หลั กคาสอนที่ ดีงามให้แ ก่
ประชาชน โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม คาสอนที่ถูกต้องของแต่
ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย
และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้นาชุมชนให้
เป็ น ต้ น แบบของการมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชนในการจั ด กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบสังคม และการนาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม รวมถึง
การลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมี
การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคนในบริษัท
ทั้งพนักงานและลูกค้า ปรับเปลี่ยนทัศนคติการคานวณผลตอบแทนให้คานึงถึงต้นทุนทางสังคม ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม เช่น วิสาหกิจเพื่อ
สังคม เป็นต้น
๑.๖ การใช้สื่ อและสื่ อสารมวลชนในการปลูก ฝังค่านิ ยมและวั ฒนธรรมของคนในสังคม
โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพื้นที่
ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และ
เครือข่ ายสังคมออนไลน์อย่า งสร้างสรรค์ นาเสนอตัวอย่ างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
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๔๘
๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่า
และความสาคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทา เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและต่อผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทางานเพื่อส่วนรวม สนับสนุน
ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย
ตั้ ง แต่ ช่ วงการตั้ ง ครรภ์ / ปฐมวั ย / วั ย เด็ ก วั ย รุ่ น / วั ย เรี ย น วั ย ผู้ ใ หญ่ / วั ย แรงงาน และวั ย ผู้ สูง อายุ
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย
มีความรอบรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงิน (Financial Planning) ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า ดังนี้
๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
๒.๒ ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้
ที่สอดรับกับทักษะในศตรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ความยืดหยุ่นทาง
ความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้
เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
การพั ฒนาทั ก ษะการเรีย นรู้ที่ เชื่ อมต่ อกั บโลกการทางาน รวมถึง ทัก ษะอาชี พที่ สอดคล้ องกับความ
ต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง
กับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทางานตามหลักการทางานที่มี
คุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจั ดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผน
ทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และ
การอ านวยความสะดวกด้ านความรู้ (Knowledge facility) เพื่ อพั ฒ นาความรู้ แรงงานฝี มื อ ความ
ชานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน
๒.๔ ช่ว งวั ย ผู้ สู ง อายุ ส่ งเสริ มให้ ผู้สูง อายุ เป็ น พลั ง ในการขั บเคลื่ อนประเทศ ส่ งเสริม ให้ มี
การทางานหลังเกษี ยณ ผ่านการเสริมทั กษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชี พในการหารายได้ มีงานทาที่
เมษายน ๒๕๖๑

๔๙
เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานใน
การดารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้ สูงอายุในสั งคม เช่น การเป็นอาสาสมั คร (Social Productivity)
ส่งเสริมสินค้าและบริการสาหรับผู้สูงอายุ (Silver Economy)
ประเด็ น ที่ ๓ การปฏิ รู ปการเรี ยนรู้ แบบพลิ กโฉม โดยการพั ฒนาระบบการเรี ยนรู้ ที่ ตอบสนองต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ
และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ดังนี้
๓.๑ การปรับ เปลี่ ยนระบบการเรีย นรู้ใ ห้เอื้ อต่ อการพัฒ นาทั กษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
ที่ มุ่ ง เน้ น การใช้ ฐ านความรู้ แ ละระบบคิ ด ในลั ก ษณะสหวิ ท ยาการ อาทิ เ ช่ น Science (ความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์และการตั้ งคาถาม) Technology (ความเข้า ใจและความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี )
Engineering (ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา) Art (ความรู้และทักษะทาง
ศิลปะ) และ Mathematics (ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์)
การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ เ ชิ ง บู รณาการที่ เ น้ น การลงมื อ ปฏิ บัติ มี ก ารสะท้ อ นความคิ ด /ทบทวน
ไตร่ ต รอง (Reflection) การสร้ า งผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถก ากั บ การเรี ย นรู้ ข องตนได้ ( Self-directed
learners) การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ ไปใช้
ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช”
หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ
การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพั ฒนาครูตั้งแต่การ
ดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมา
เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
๓.๓ การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ดการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท จั ดให้ มี
มาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมี
เมษายน ๒๕๖๑

๕๐
ส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พั ฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจาก
ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่
นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมี
การวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
๓.๔ การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต โดยเน้ น การจั ด ระบบการศึ ก ษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษา
ออนไลน์ แบบเปิ ด การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บทั ก ษะการรู้ ดิ จิ ทั ล การมี ร ะบบเที ย บโอน
ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การ Upskill/Reskill
การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Professional Development: CPD) ภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้คิดเลขเป็น (Basic Literacy) โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติ
และแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
รวมทั้งนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชี ยอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใจลุ่มลึก (critical
understanding) ในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่ม
การรั บ รู้ ข องคนไทยด้ า นพหุ วั ฒ นธรรม การเห็ น คุ ณ ค่ า และมี ค วามอดกลั้ น ( tolerance)
ต่ อ ความแตกต่ า งทางความเชื่ อ ความคิ ด วิ ถี ชี วิ ต ผ่ า นความสามารถในการใช้ ภ าษาเพื่ อ นบ้ า น
การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน (youth and student mobility) การฝังตัวและการทางาน
ระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้าน (youth attachment and internment) ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไป
พร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จาก
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓.๗ การสร้ า งระบบการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ โดยเน้ น
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่
ระดับนานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่ กับ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับ
ภูมิภาค
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๕๑
ประเด็นที่ ๔ การตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence) ของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ
ภาษา (verbal-linguistic) ตรรกะและคณิ ต ศาสตร์ (logic and mathematical) ด้ า นทั ศ นะและมิ ติ
(visual and spatial) ดนตรี (musical-rhythmic and harmonic) กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย
(bodily kinesthetic) การจัด การตนเอง (intrapersonal) มนุษยสัม พันธ์ (interpersonal) รวมถึ งผู้ มี
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษ (Talents) ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากร
ไทยมี อ าชี พ บนฐานพหุ ปัญ ญา การสร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษให้ สามารถต่ อ ยอด
การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ดังนี้
๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้
ศักยภาพพหุปัญญาในการดารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรั บและเห็นความสาคัญ
อาทิ นักกีฬา นักดนตรี ศิลปิน นักคิด นักเขียน รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ (enrichment) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นใน
ประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย
๔.๒ การสร้ า งเส้ น ทางอาชี พ สภาพแวดล้ อมการท างาน และระบบสนั บ สนุ น (ecosystems)
ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน/เครื่องมือ
การทางานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันใน
รูปแบบการร่วมมือ (consortium) การมีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลาย
สาขาวิชา (Convergence) เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่
สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก
เพื่ อ สร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้นั ก วิ จั ย ความสามารถสู ง ของไทย รวมถึ ง การเปิ ด พื้ น ที่ใ นการสร้ า งเส ริ ม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา
ช่วยสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการทางานชั่วคราวและถาวร
ตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มี
ศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับ
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขา
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้ง
คนไทยหรื อ คนต่ า งชาติ ที่ ก าเนิ ด ในประเทศไทยได้ แ สดงศั ก ยภาพและใช้ ค วามสามารถในการท า
ประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดี
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๕๒
ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
และมี “ทักษะด้านสุขภาวะ” ที่เหมาะสม ดังนี้
๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง
จนเกิดเป็น “ทักษะทางปัญญาและสังคม” ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของ
ประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทาง
กายที่เพียงพอในการดารงชีวิต
๕.๒ การป้องกันและควบคุมปั จจัยเสี่ยงที่ คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุ ข
ภาวะในทุกนโยบาย (Health in All Policies) ที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย เช่น ยาสูบ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม อาหารที่ให้โทษต่อสุขภาพ อุบัติเหตุบนท้องถนน และกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases : NCDs) เป็นต้น
๕.๓ การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี โดยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของ
สังคม จัดทามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนั บสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งกาหนดให้มีการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพโดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการดาเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ
๕.๔ การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ทั น สมั ย สนั บ สนุ น การสร้ า งสุ ข ภาวะที่ ดี โดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
แบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการให้
คาปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มี
ความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่
ห่า งไกล มี การเชื่อ มโยงผลิ ตภั ณฑ์ เข้ ากั บอิ นเทอร์เ น็ต (Internet of Things) ทางด้ านสุข ภาพ อาทิ
การพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart devices) ในการวัดอัตราการเต้นชีพจรหัวใจและส่งข้อมูลให้แพทย์
ทราบทัน ที และจั ดให้ มีระบบการเก็บข้ อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้ มีประสิท ธิภาพ
โดยอยู่บนพื้ นฐานความยั่งยืน ทางการคลั ง รวมถึงการปฏิ รูประบบการเก็บภาษีแ ละรายจ่ายเพื่อให้
บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ ตลอดจนการปฏิ รู ประบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพในการสร้ า ง สุ ข ภาวะที่ ดี ใ ห้ กั บ
ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน
๕.๕ การส่งเสริมให้ ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุ ขภาวะที่ดีในทุก พื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็น
แหล่งบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์
และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะทาหน้าที่
เป็นผู้อานวยความสะดวกที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของ
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๕๓
ตนเองได้ เช่ น ให้ ความรู้ สนับสนุน ทรั พยากรที่จ าเป็นในการจัด การสุข ภาวะแก่ประชาชนในพื้ นที่
เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นที่
ประเด็นที่ ๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(eco-systems) มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เน้นการสร้างความรู้ในการวางแผนชีวิตและ
การสร้างครอบครัว ความรอบรู้ด้านการเงินและการวางแผนการเงิน การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาครอบครัว ดังนี้
๖.๑.๑ การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและ
การเรียนรู้ การทางานและการดารงชี วิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจาก
การสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มคนก่อนก้าวมาเป็น
พ่อแม่ ตั้งแต่การพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพ การส่งเสริมวางแผนครอบครัว การตรวจสอบความ
พร้ อมในการสร้า งครอบครั ว การส่ งเสริม อนามั ยการเจริญ พั นธุ์ ในกลุ่ มแม่ เพื่ อ ส่ง เสริม การเกิด ที่ มี
คุณภาพในกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธุ์ทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ
๖.๑.๒ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยส่งเสริมความรู้ใน
การวางแผนชี วิต ที่ เ หมาะสมกั บ ค่ า นิ ย มของคนรุ่ น ใหม่ มุ่ ง เน้ น การให้ ความรู้ ผู้ที่ จ ะมาเป็ น พ่ อ แม่ /
ผู้ ป กครองในเรื่ อ งโภชนาการ วิ ธี ก ารเลี้ ย งดู วิ ธีก ารสื่ อ สาร และการจั ด กิ จ กรรมที่ เ หมาะสม บน
ฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ ของการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงขยายผลไปสู่
การพัฒนากลไกในลักษณะของโรงเรียนพ่อแม่ในวงกว้าง เพื่อมีส่วนช่วยในการสร้างพัฒนาการวาง
พื้นฐานความคิด ทักษะอารมณ์ ทักษะสังคม ทักษะทางการเงิน และพัฒ นาความเป็นคนดี มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม มีความรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเอง
จัดให้มีสถานที่ บุคลากร และทรัพยากรที่จาเป็นในการให้คาปรึกษาในการเสริม พลังสายใยภายใน
ครอบครัวและส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง โดยให้ทุกภาคส่วน
ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชน ผู้ประกอบการที่ไม่แสวงหากาไร เครือข่ายจิตอาสา
เป็นต้น
๖.๑.๓ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้น
การส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบาย
การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานทั้งมาตรการส่งเสริมให้พ่อแม่ที่มีบุตรก่อนวัยเรียนและ
ต้องทางานในสถานประกอบการมีเวลาในการเลี้ยงดูบุตร มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ภาคเอกชน
จัดสวัสดิการเกื้อกูลและเสริมพลังลูกจ้างได้มีเวลาในการดูแลบุตรก่อนวัยเรียนและ/หรือพ่อแม่ที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพา มีมาตรการทางการเงินสนับสนุนผู้ประกอบที่ลงทุนทางสังคม เพื่อผู้ประกอบการที่จัดบริการ
เชิงสังคมในการสนับสนุนครอบครัว การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน/สถานประกอบการจัดบริการที่
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๕๔
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ เช่น
สถานดูแลเด็ก ปฐมวัย สถานดู แลผู้สูง อายุ รูปแบบต่า ง ๆ เป็ นต้น การสนับสนุน บทบาทของชุ มชน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว
เปราะบาง อาทิ การมีระบบพี่เลี้ยงชุมชน มาตรการสนับสนุนการบริบาลและพัฒนาเด็ก รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมาย ก าหนดบทบาท และจั ด สรรทรั พ ยากรให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการเสริ ม พลั ง
ครอบครั ว ควบคู่ กับการปฏิรูปสื่ อให้มี บทบาทในเชิง สร้ างสรรค์ ในการให้ความรู้ ต่อ การพั ฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว
๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานที่ดีใน
สังคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้แ ละพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูก
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้
และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึ งจัดให้มีพื้นที่
ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกัน อาทิ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้
ง่าย
๖.๔ การพัฒ นาระบบฐานข้ อมูลเพื่ อการพั ฒนาทรั พยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อ มูลด้ านการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ระหว่ างกระทรวง/หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอด
ช่วงชีวิต (ตั้งแต่เกิดจนตาย) เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามพันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง
และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมี
ทิศทางและสอดคล้อ งกับการพั ฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึง ข้อมู ลที่สนั บสนุ นการผลิต กาลั ง
แรงงานที่ มี ทั ก ษะตรงต่ อ ความต้ อ งการของตลาดงานในอนาคต และใช้ ประกอบการตั ด สิ น ใจใน
การศึกษาต่อ ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ประเด็นที่ ๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่ง
ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่าง
ครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและ
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๕๕
นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติ
ในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
๗.๑ การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การออกกาลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะใน
การดารงชีวิต (ว่ายน้า ยิมนาสติก มวยไทย) รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนา
จิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี
๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
โดยเน้นการจัดกิจกรรมกี ฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง
การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกทาง
กีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและ
พัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่ง ขันแสดง
ศักยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และ
สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพ
ที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬา การจัดการความรู้ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์
๗.๔ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา
ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ได้อย่าง
ถู กต้ อง และสามารถต่ อ ยอดศั ก ยภาพในการพั ฒ นาเป็ น บุ คลากรทางการกี ฬ าและนั น ทนาการที่ มี
มาตรฐานของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและ
นันทนาการและการพัฒ นาให้เป็ นศูนย์ กลางการลงทุนและฐานการผลิ ตด้า นอุต สาหกรรมกีฬ าของ
ภูมิภาคเอเชีย (Sport Hub) ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนั บสนุน
และส่ ง เสริ ม ผลิ ต บุคลากรและการพั ฒนานวั ต กรรมที่ สนั บสนุ น อุ ต สาหกรรมกีฬ าและนั น ทนาการ
ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เมษายน ๒๕๖๑

๕๖

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๑.

บทนา

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มุ่งตอบโจทย์การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แสดงให้เห็นว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมา
แม้ประเทศไทยจะประสบความสาเร็จในการพัฒนาประเทศให้ก้าวออกจากภาวะความยากจน แต่การ
กระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งยังคงมีการกระจุกตัวอยู่มาก ซึ่งมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทางการเมือง การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้การเติบโตของประเทศ
เป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงเป็นโจทย์สาคัญอย่างยิ่ง
ปัญหาความเหลื่อมล้าที่สาคัญของประเทศอยู่ในภาคการเกษตรและชนบท อันเกิดจากการที่คน
จนไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและความรู้ ไม่สามารถจัดการที่ดินให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า และ
จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติและตลาดได้ เกษตรกรส่วนใหญ่เสียเปรียบเมื่อเข้าสู่วงจรการทา
ธุรกิ จการเกษตร เกิ ดภาวะหนี้ สิน จึ งเกิดปรากฏการณ์ การอพยพแรงงานเข้ าสู่ ภาคอุ ตสาหกรรมและ
บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ไม่กี่เมือง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของครอบครัว การกาหนดให้ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและ
พฤติกรรม และการกระจายศูนย์กลางความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ จะเป็นยุทธศาสตร์
สาคัญของการพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่สาคัญคือการส่งเสริมให้เกิด
เมืองหลักให้มากขึ้นและมีการกระจายตัวในทุกภูมิภาคนี้ จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมมีพลัง
ขับเคลื่อน และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศด้วย
โจทย์ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรชองไทยจะมีประชากร
สูงอายุถึงราวร้อยละ ๓๐ ของประชากรทั้งหมด ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตของคน
ไปพร้อม ๆ กับการนาเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการใช้แรงงานคน หากขาดการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์แนวโน้มดังกล่าว ประชากรวัยแรงงานอาจต้องเผชิญกับภาวะการว่างงานฉับพลันอันเกิดจาก
เทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทนแรงงาน และมีกลุ่มผู้สูงอายุที่จะกลายเป็ นคนจนใหม่เนื่องจากไม่ได้เตรียมการ
ออมไว้ก่อนเกษียณอายุ และไม่สามารถมีรายได้หลังเกษียณ ซึ่งการทางานของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่อาจ
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสังคมนี้ได้ทั่วถึง
ดังนั้น ยุทธศาสตร์สาคัญคือ การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม
การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิ ติสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่
เมษายน ๒๕๖๑

๕๗
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด ขณะที่รัฐต้องให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

๒.

เป้าหมาย
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีดังนี้
เป้าหมายที่ ๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ

เป้าหมายที่ ๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์
เป้ า หมายที่ ๓ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา การพึ่ ง ตนเองและ
การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ ๑๐ ที่รวยที่สุดต่อประชากรร้อยละ ๑๐
ที่จนที่สุดไม่เกิน ๑๕ เท่า (ปัจจุบัน ๒๒ เท่า)1
๓.๒ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า ๐.๖๐ 2
๓.๓ พัฒนาจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี บนพื้นฐานศักยภาพทุน
ทรัพยากรและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ และการมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาของประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕ จังหวัด
๓.๓ ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๗๐ 3

๔.

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (Closing the Gap)
๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกรฐานทรัพยากร และบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของ
เกษตรกร และการมีกลไกเฉพาะในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึง
ฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่าย
1
2

3

เทียบเท่าประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini) ไม่เกิน ๐.๓๖
ดัชนี HAI ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิต
ครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม
ดัชนีย่อยประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านการเตรียมตัวก่อนถึงวัยสูงอายุ การมีหลักประกันยามชราภาพของประชากรก่อนวัยสูงอายุ
ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะการเงิน ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมระบบประกันสุขภาพ การอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัว การจัดสรรงบประมาณและการดูแลผูส้ ูงอายุโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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๕๘
พันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม กาหนดนโยบายและกติกาเพื่อเพิ่มโอกาสของเกษตรกรและให้ส่วนแบ่ง
ตลาดระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และเกษตรกรรายย่ อยอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม และสร้าง
กลไกปกป้องเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากธุรกิจขนาดใหญ่
ข้ามชาติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐาน
ทรัพยากรของชุมชน เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ภาคการเกษตร
๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกาหนดมาตรการเพื่อสร้างความเสมอภาค
ที่สาคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีการถือครองทรัพย์สินในลักษณะภาษีความมั่งคั่ง โดยเฉพาะภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในอัตราก้าวหน้าตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเน้นการเก็บจากผู้ที่ครอบครองที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างจานวนมากและมีมูลค่าสูง รวมถึงการเก็บภาษีมรดก เพื่อลดการส่งต่อความมั่งคั่งของคน
รวยในระดับบนและช่องว่างความเหลื่อมล้า การจัดเก็บภาษีกาไรจากการเพิ่มค่าของทรัพย์สิน การขยาย
ฐานภาษีโดยให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรายได้ปานกลางขึ้นไปเข้าสู่ระบบภาษี การปรับการลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาที่เอื้อประโยชน์ ต่อผู้มี รายได้สูง การพั ฒนาเทคโนโลยีเพื่ อเพิ่มความเสมอภาคใน
การจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข้อมูลการทาธุรกรรมทางการเงินของประชาชน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
หรือมาตรการอื่นแทนภาษีจากการทาธุรกรรมออนไลน์เพื่อลดการเลี่ยงภาษี และการกาหนดเป้าหมาย
การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเพื่อนาไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนองค์กร
ของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค และ
สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน
๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยการจากัดการถือครองที่ดินแบบ
ผูกขาด แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทากินของประชาชน รับรองสิทธิ
ชุม ชนในการเข้ าใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน พั ฒ นาระบบธนาคารที่ ดิ น ก าหนดมาตรการเพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า และกระจายการถือครองที่ดินใน
ขนาดที่เ หมาะสมต่อ การประกอบอาชีพ เพื่อ ให้ เกิ ดความเป็ นธรรมในการถือ ครองที่ ดิน ปรับระบบ
เอกสารสิ ทธิ์เ พื่อให้ผู้มี รายได้น้อ ยและไม่ มีที่ดิ นเป็น กรรมสิท ธิ์สามารถใช้เ ป็นหลักทรัพย์ กับสถาบั น
การเงินได้ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่ดิน กฎหมายป่าไม้ กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ
เพื่อการประกอบอาชีพสาหรับประชาชน และกฎหมายเพื่อจากัดสิทธิ์คนต่างด้าวในการถือครองหรือเช่า
ที่ดิน และการกาหนดมาตรการอื่นเพื่อกระจายการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้ผู้มี
รายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรม และมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มี ความปลอดภัยในการทางาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้างให้มองลูกจ้างเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้ มิใช่เป็นเพียงต้นทุนการผลิต ออกกฎหมายเพื่อให้
สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่ ม
เมษายน ๒๕๖๑

๕๙
ของแรงงานเพื่อปกป้องสิทธิและลดความเสียเปรียบ ส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่งเงินทุนเพื่อ
ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการกาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายแรงงานแห่งชาติเพื่อดูแล
แรงงานไทยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้านทักษะฝีมือแรงงาน
และความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่ อส่ งเสริ มให้แรงงานพั ฒนาตนเองไปเป็ น
ผู้ประกอบการได้ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในบริ บ ทของสั ง คมสู ง วั ย รวมทั้ ง สร้ า ง
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการด ารงชี วิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคม
สาหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล และ
การพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรชุ มชน ธุรกิจ หรือองค์กรประชาสังคม เพื่ อให้สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระทางการคลังจนเกินไป ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจใน
การออมและการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุก
กลุ่มด้วยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมอย่างทั่วถึง
๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
โดยการจัดให้มีมาตรการพิเศษเพื่อให้สามารถระบุตัวกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
และให้ความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการอย่างเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย ยากจน และ
ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติซ้าซ้อน โดยมีเป้าหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไม่ให้ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่น
ลูกหลาน และช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุด อาทิ การให้เงินสงเคราะห์บุตรหลานของคนจน การดูแล
นักเรียนยากจนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่มีความต้องการจาเป็นเป็น พิเศษให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
การเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การป้องกันการค้ามนุษย์ การป้องกันความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาวะ
รวมถึงความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันยาเสพติดและสิ่งมอมเมาที่ใกล้ตัวเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย การเพิ่มโอกาสการมีงานทาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น
๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับ
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์การพยาบาล ให้กระจายไปยังพื้นที่อาเภอ ตาบล เพื่อให้สามารถดูแลประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด ให้ได้รับบริการที่
ไม่มีความเหลื่อมล้าในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระ
ทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรตามมาตรฐานสากลในทุ ก พื้ น ที่ และส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการให้ บริ ก าร
สาธารณสุข ในด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน
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๖๐
เสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ การจัดให้มีมาตรการทางการคลังและกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การสนับสนุน
กลไกความร่ วมมื อของภาคส่ วนต่ าง ๆ เพื่อ พัฒนาการศึ กษาในระดั บจัง หวัด การใช้เทคโนโลยี เพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการ
ติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เน้นการสร้างหลักประกันใน
การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนากองทุนเพื่อการประกันตัวของผู้มีรายได้น้อยใน
การต่ อสู้ ค ดี โดยปรั บหลั ก เกณฑ์ ท างกฎหมายเพื่ อให้ ทุ ก คนสามารถเข้า ถึ ง ได้แ ละเพิ่ม ทางเลื อ กใน
การประกันตัวเพื่อให้ความเป็ นธรรมแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีฐานะยากจน การพัฒนาระบบการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการต่อสู้คดีให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การให้หลักประกันสิทธิ
ของผู้เ สียหายและผู้ถู กกล่าวหาในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอย่า งเสมอภาคและเท่าเทียมกั น
การลดเวลาและขั้นตอนในการพิจารณาคดีให้สิ้นสุด การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมและ
เสมอภาค รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินคดีในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นสตรี และการมี
มาตรการที่ ละเอีย ดอ่ อ นสาหรั บคดี ความผิ ด เกี่ ย วกั บเพศและการจั ด การคดี เ กี่ ย วกั บกลุ่ มที่ มี ความ
เปราะบางหรือถูกเลือกปฏิบัติซ้าซ้อน ตลอดจนการพัฒนาวิธีพิจารณาความแพ่งและคดีปกครองเพื่อเพิ่ม
โอกาสของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม ปรับปรุงระบบโทษปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใส และระบบการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการกลับสู่สังคม
ประเด็นที่ ๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี (Multiple Growth
Poles)
๒.๑ กาหนดจังหวัดหลักที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
โดยคานึงถึงสัดส่วนจานวนประชากรของจังหวัดบริวาร (รวมประชากรในจังหวัดหลักและจังหวัดที่อยู่ใน
กลุ่มจังหวัดเดียวกันประมาณ ๔-๕ ล้านคนต่อกลุ่มจังหวัด) เพื่อให้สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรได้ อ ย่ า งทั่ วถึ ง และมี คุ ณ ภาพ กระจายโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี คมนาคมและ
การสื่อสาร จัดทาผังเมืองและผังภาคเพื่อการจัดระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค แหล่งงาน แหล่งน้า
แหล่ งพลั งงาน และการใช้ที่ ดิน ให้ สามารถพึ่งตนเองและสามารถสร้า งความมั่ นคงทางอาหารและ
พลังงานได้ภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดหลักมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ
และจัดการตนเองได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างความแตกต่างบนฐานศักยภาพของ
ทรัพยากรและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดรองควบคู่ไปกับ
การพัฒนาจังหวัดหลัก โดยมีการกาหนดเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน
๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และบูรณาการแผนให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับ หมู่บ้าน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด จนถึงกลุ่มจังหวัด
เน้นการกระจายแหล่งอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่ และการพัฒนาภาคบริการ
ที่คนในพื้นที่ สามารถเป็นผู้ประกอบการ และสามารถกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมได้มากที่สุด
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๖๑
ให้ความสาคัญกับการสร้าง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ทางเศรษฐกิจ จากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแต่
ละพื้นที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
พื้นที่และผู้ประกอบการในการสืบค้น นามาปรับใช้และยกระดับการใช้ทรัพยากรนั้นอย่างยั่งยืน
๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิ ตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของ
ประเทศและผังเมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสาหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเมืองด้วยการมีส่วนร่วมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชน
และภาคประชาสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแล
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มประชากร
ที่อาศัยในเขตเมือง
๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค/กลุ่มจังหวัดเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาค/กลุ่มจังหวัด
ที่เ ชื่ อมโยงและอยู่ ภายใต้ ความเป็น รั ฐเดี่ ย ว การจั ดระบบงบประมาณเพื่อ สนับสนุน การขั บเคลื่ อ น
การพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค ปรับโครงสร้างและปรับปรุงกฎหมายเพื่อจัดความสัมพันธ์
ระหว่ า งราชการส่วนกลาง ส่วนภู มิ ภาค และส่วนท้อ งถิ่ น ให้ เอื้ อ ต่อ การเพิ่ มอ านาจให้ ประชาชนใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ และการกากับติดตามเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการทางาน
ของภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการปกครองท้องถิ่น และเพิ่มความเป็น
อิสระทางการคลังของท้องถิ่น และการเปิดพื้นที่และโอกาสการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการในการกาหนดยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นยา การเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่จะเอื้อให้ประชาชน
และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการตรวจสอบการดาเนินงานของ
ภาครั ฐและฝ่ายการเมืองได้ การจั ดตั้งกองทุ นวิจั ยเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสร้ างองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ การจัดการความรู้และการนาความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนการเพิ่มบทบาท
ของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น
๒.๖ การพั ฒ นาก าลั ง แรงงานในพื้ น ที่ โดยการวางแผนก าลั ง คนที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของ
เมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต เน้นการส่งเสริมการยกระดับทักษะของผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจ
ในพื้นที่ทั้งในด้านภาษา การบริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและตลาด การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความต้องการของ
กาลังแรงงานในพื้นที่กับระบบการผลิตกาลังคนในสายอาชีพ
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๖๒
ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย (Synergy Mobilization
for Aging Society)
๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว
และดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัย
ทางาน และผู้สูงอายุ ให้มาเป็นกาลังของการพัฒนาเพื่อส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ
เพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้าง
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร้างกลไกการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุนกิจกรรม
ของสภาเด็ กและเยาวชนในจั งหวั ดต่ าง ๆ เพื่ อฝึ กทั กษะเด็ กให้ เป็ นผู้น ารุ่ นใหม่ ในอนาคต ตลอดจน
สนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม การดาเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึง
การสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสื่อ ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมทาสิ่งที่สร้างสรรค์
และการยกย่องให้คุณค่ากับการทาประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่วนรวม
๓.๒ เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย โดยส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สั ง คม สุ ขภาพ และสภาพแวดล้ อ ม โดยเฉพาะการออมและการลงทุ นระยะยาวของคนตั้ งแต่ ก่ อ น
เกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของกาลังแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ ๔๐ ปี
ขึ้นไป ให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมในยามสูงอายุ อาทิ การปรับตัวสู่การทาการเกษตรแบบ
พอเพียงหรือการเป็นผู้ประกอบการอิสระที่มีงานและรายได้เพียงพอแก่การดารงชีพ อันจะเป็นการยืด
ช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทางานในยามสูงอายุเพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น
โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนทั้งด้านทุน เทคโนโลยี การจัดหาที่ดิน และการบริหารจัดการ รวมถึงสร้าง
แรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการร่วมลงทุนในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัย
เกษี ยณ การจ้ างงานผู้ สูงอายุ ให้ เหมาะสมกั บวั ยวุ ฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ตลอดจนส่ งเสริ ม
การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมทาต่ อเนื่ องทั้ งในเชิงเศรษฐกิ จ สั งคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสั งคม โดยส่งเสริ มและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมี ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
ประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ
๓.๓ สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น ที่ มี ก ารระดมทุ น ร่ ว มระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทางานของภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่มีจิตอาสามาทางานร่วมกับภาครัฐในการสร้างสรรค์ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สนับสนุน
การจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อดาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์
ประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ และสามารถรับงบประมาณจากภาครัฐได้ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบการใช้
งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อเอื้อให้สามารถสนับสนุนความริเริ่มที่สร้างสรรค์ของภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมการตรวจสอบที่ยืดหยุ่นและคานึงถึง
ผลลัพธ์เป็นหลัก
๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี ในการสร้า งสรรค์สั งคม โดย
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศ
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๖๓
สภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครั วและร่วมกันพัฒนา
สั ง คม ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ครอบครั ว พั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมในสถาน
ประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการทางาน เพื่อส่งเสริมการ
สร้า งประชากรรุ่นใหม่ บนรากฐานของครอบครั วที่มี คุณ ภาพ เพิ่ มโอกาสของสตรีในการท างานเชิ ง
เศรษฐกิจอย่า งต่ อเนื่ อง ตลอดจนเพิ่ มศัก ยภาพความรู้ ความสามารถและภาวะผู้น าของสตรี เพื่ อให้
สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง
๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน ภายใต้บริบทของ
สังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติใน
ทุกรูปแบบ ส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ความสาคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน (ชนเผ่า) สร้างความ
ภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
ภายใต้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติไทย และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วย
ยกระดับคุณค่าที่หลากหลายเหล่านั้นให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ได้ รวมถึงเชื่อมโยงการสานสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้า นบนรากฐาน
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย
๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและความโปร่งใส
ของภาครัฐ พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารที่
ถูก ต้ อ งทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ เพิ่ ม อ านาจในการตรวจสอบให้ กั บภาคประชาสั ง คมและภาค
ประชาชน ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคู่ไปกับมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม
รวมถึงส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เรื่องสิทธิเพื่อคุ้มครองการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา และการ
สร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ
ประเด็นที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง (Community and Local Authority Empowerment)
๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นโครงสร้างทางสังคมที่ย่อยที่สุดให้มี
ขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้
และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีหนี้ สินและ
ยากจนกว่าภาคการผลิ ตอื่ น เพื่ อปรั บการคิ ด เชิ ง ระบบ การวางแผนอนาคต การออมและการลงทุ น
การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว เพิ่มทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการ
ที่ดิน ที่อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้านอาชีพ เพิ่มความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหาร
จัดการ ตลอดจนพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จาก
เมษายน ๒๕๖๑

๖๔
ภายในเพื่ อสร้างคนที่มี ระบบคิ ด ที่ มี เหตุ ผลและพึ่ งตนเองได้ ตามแนวทางหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุน
การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริ หารจัดการและมีส่วน
ร่วมในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทชุมชนที่สะท้อนปัญหา
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดทาแผน และเชื่อมโยงแผน
ชุ ม ชนกั บ แผนพั ฒ นาต าบล แผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด และ
แผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับการกาหนดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน ขับเคลื่อนกลไก
ความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีเป้าหมายทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอานาจในการตัด สินใจและ
สามารถบริ ห ารจั ดการงบประมาณได้ เ อง โดยมี ระบบการติ ด ตามตรวจสอบที่ ต่ อเนื่ องและโปร่ ง ใส
ตลอดจนสนับสนุน การพัฒนาตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
๔.๓ ปรั บ ดุ ล อ านาจระหว่ า งประชาชนกั บ นั ก การเมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เพื่ อ สร้ า ง
ประชาธิปไตยชุมชน โดยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันและเพื่อปรึกษาหารือกิจการที่เป็นประเด็นสาธารณะ อาทิ การจัดการทรัพยากร ดิน น้า
ป่า การเกษตร สิ่งแวดล้อม การศึกษา พลังงานสะอาด เป็นต้น สามารถกาหนดเป้าหมายการพัฒนาบน
ฐานการมีข้อมูลและการใช้เหตุผล และสร้างข้อตกลงร่วมกันที่สามารถผูกพันและตรวจสอบการทางาน
ของนั ก การเมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ รัฐ และลดความขั ด แย้ ง ได้ อั น จะเป็ น เครื่ อ งมื อ สาคั ญ ในการสร้ า ง
ประชาธิ ปไตยที่ ระดั บฐานราก และสร้ างความสมานฉันท์ ตลอดจนปรั บบทบาทภาครัฐ ให้ เป็น ฝ่า ย
สนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้น โดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะใน
การบริหารจัดการให้กับชุมชน อันจะเป็นการลดภาระของภาครัฐและเพิ่มความเป็นเจ้าของการพัฒนา
ของชุมชนและเปลี่ยนบทบาทของชุมชนจากภาระเป็นพลังของการพัฒนา
๔.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นในการบริ หารงานและจัดบริ การที่ สอดคล้ องกับความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ โดย
คานึงถึงความจาเป็นและความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะในท้องถิ่น เน้นการสรรหา
ผู้บริหารโดยคานึงถึงความสามารถและธรรมาภิบาล การพัฒนาความสามารถในด้านการบริหารงานคลัง
การเพิ่มอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินภารกิจที่ควรเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น โดยมีหน่ วยงานส่ วนกลางหรื อส่ วนภู มิ ภาคเป็นพี่ เลี้ ยงสนั บสนุ นด้านวิชาการและเทคโนโลยี
การปรับปรุงระบบการตรวจสอบที่เน้นให้ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบผลงานได้โดยตรง ตลอดจน
การปรับโครงสร้างกลไกในระดับนโยบายด้านการปกครองท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกากับติดตามประเมินผล
และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นกาลังหลักในการดูแลประชาชนในพื้นที่
๔.๕ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน โดยการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์
ความรู้ ข องชุ ม ชน ผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรม เพื่ อ เร่ ง
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๖๕
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการ
และการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในบริบทของการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มความสามารถ
และทักษะในการใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถ
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่มได้รับโอกาสและเข้าถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไม่จากัดวัยหรือเพศสภาวะ
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๖๖

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.

บทนา

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนา
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน ” มาเป็นหลักในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพั ฒนาที่ยั่งยื น
(SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดาเนินการเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ ประเทศไทยเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
จากหลั กการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ ก ารพั ฒนายุท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านการสร้า งการเติ บโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถูกดาเนินการบนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้
มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริ ง สอดคล้องกับแนวคิดหลัก
ของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้
ทั้งนี้ ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้ จะต้องมีการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานโดยใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้ง และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเห็นชอบร่วมกันในการกาหนดกลยุทธ์ แนวทาง
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ เพื่อการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะมีการกาหนดถึงข้อมูล ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารในเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปดาเนินการ ลดความซ้าซ้อน และให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งด้านข้อมูลต่าง ๆ มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ ๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
เป้าหมายที่ ๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ
เป้าหมายที่ ๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
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๖๗
เป้าหมายที่ ๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

๓. ตัวชี้วดั การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๑ พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ (ได้แก่
ป่าธรรมชาติร้อยละ ๓๕ พื้นที่สวนป่าใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๕ และพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจร้อยละ ๕)
๓.๒ พื้นที่เขาหัวโล้น หาดท่องเที่ยวและแนวปะการัง แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูดูแลรักษา น้าเสียได้รับการบาบัดและขยะมูลฝอยได้รับการกาจัดอย่างถูกสุขอนามัย
ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล
๓.๓ ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยลดลงอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ ๒๐ จากกรณี ปกติ มู ลค่ า
เศรษฐกิจฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น ระบบการจัดการเชิงคุณภาพของภาคการท่องเที่ยว ระบบจัดการน้าเชิงลุ่ม
น้า ความมั่นคงน้าในทุกมิติเพิ่มขึ้นให้ได้ร้อยละ ๘๐
๓.๔ กระบวนทั ศน์ แนวคิ ด และพฤติก รรมเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศทางที่ สนั บสนุ น
การพัฒนาที่ยั่งยื น องค์ความรู้แ ละศักยภาพที่พึง ประสงค์ ของทุก ภาคส่วนพัฒนาดี ขึ้น การกระจาย
อ านาจไปสู่ ท้ อ งถิ่ น ระบบธรรมาภิ บ าลและการมี ส่ว นร่ ว มเกิ ด ขึ้ น โครงการส าคั ญ ที่ สะท้ อ นการ
เปลี่ยนแปลงในการกาหนดอนาคตประเทศ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาสั ง คมเศรษฐกิ จ ให้ เ ติ บโตและมี ความเป็ น ธรรม บนความสมดุ ลของฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นาไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหา
ความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อ มต่าลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่า ง ๆ เช่ น การบริโภคและการผลิ ตที่เ ป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
๑.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพจากปัจจุบันเป็นร้อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑.๑.๑ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่
๑.๑.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ
เมษายน ๒๕๖๑

๖๘
๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด โดยเฉพาะสัตว์
ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
๑.๒.๑ อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่
กับการลดภัยคุกคาม รวมถึง การบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน
๑.๒.๒ สร้ า งระบบฐานข้ อ มู ลในรู ป แบบธนาคารพั น ธุ ก รรม โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ
พันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู้สาหรับใช้ประโยชน์ในอนาคต และคงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม
๑.๒.๓ ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุ รักษ์และใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ
พัฒนาระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส่งเสริมพัฒ นาและการใช้ แนวคิ ดผู้ได้ รับผลประโยชน์เป็น ผู้จ่า ย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง แนวคิดการเก็ บ
ค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
๑.๒.๔ ศึ ก ษา ส ารวจ และวิ จั ย ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพในระบบนิ เ วศที่ มี
ความสาคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพื้นที่
วิก ฤต เพื่ อ พั ฒนาและเชื่ อ มโยงระบบฐานข้ อ มูลให้ ไ ด้ม าตรฐาน สะดวกต่ อ การเข้ า ถึง และนาไปใช้
ประโยชน์
๑.๒.๕ ส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
๑.๓.๑ ฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและปรับเขื่อนป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้า โดย (๑) วางแผน
การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้าบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ (๒) ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการจัดการ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ (๓) ให้มีระบบ
รวบรวมและบาบัดน้าเสีย ระบบเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล (๔) สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่า
และความสาคัญของแม่น้า คู คลอง
๑.๓.๒ กาจั ด ผั ก ตบชวาแบบเบ็ด เสร็ จ ทั้ ง ระบบ โดย (๑) เร่ งรั ด การแก้ ไขปั ญ หาการ
จัดการผักตบชวาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ (๒) สร้างมาตรการ
ในการกาจัดผักตบชวาสาหรับผู้ที่ อาศัยอยู่ริมน้า ให้ตระหนักถึงปัญหาของผักตบชวาและมีจิตสานึกที่ดี
(๓) ส่งเสริมและให้ความรู้ในการนาผักตบชวามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตของ
เมษายน ๒๕๖๑

๖๙
เกษตรกรและสร้า งรายได้ใ ห้กับชุมชน (๔) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องใน
การกาจัดผัก ตบชวา โดยใช้กลไกการทางานจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการรูปแบบประชารัฐ (๕)
ตรวจติดตามการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้าอย่างสม่าเสมอ สร้างมาตรการและพัฒนาวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง
๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ได้ แก่ ป่าธรรมชาติร้อยละ ๓๕
พื้นที่สวนป่าใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๕ และพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจร้อยละ ๕) ให้ปก
คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ
๑.๔.๑ หยุดยั้งการบุกรุกทาลายและยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณา
การทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า
๑.๔.๒ ส่ ง เสริ ม การฟื้ น ฟู ระบบนิ เ วศป่ า ธรรมชาติ ที่ เ สื่ อ มโทรม พื้ น ที่ ป่า อนุ รัก ษ์ ต าม
กฎหมาย พื้นที่เขาหัวโล้น และพื้นที่แนวกั นชน รวมถึงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ
ชุมชน
๑.๔.๓ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยกาหนด
สิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น จะต้องคานึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัว เพื่อให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมี
การปลูกป่าเพิ่มขึ้น ตามหลักการผู้ได้รับประโยชน์จากป่าเป็นผู้ดูแลป่า
๑.๔.๔ ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร สร้างกลไก
หรือระบบตัดฟันระยะยาวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย สาหรับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ป่าไม้
และพื้นที่ของเอกชน โดยให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ควบคู่กับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
สามารถระบุแหล่งกาเนิดของไม้ และป้องกันการลักลอบนาไม้ออกจากป่า สวมเป็นไม้ถูกกฎหมาย
๑.๔.๕ สร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติ
ในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้เกิดความรู้สึกหวง
แหน เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๔.๖ แก้ไขปัญหาชุมชนที่ทากินในเขตป่า โดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
๑.๔.๗ จัดทาแผนที่แนวเขตพื้นที่สีเขียว ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดทาฐานข้อ มูล
พื้นที่สีเขียวรายจังหวัด
๑.๔.๘ ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม
๑.๔.๙ สร้ า งเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนทุ ก ระดั บ อายุ ใ ห้ มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมษายน ๒๕๖๑

๗๐
๑.๕ ส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคและการผลิ ตที่ ยั่ ง ยื น (SCP) ร้ อยละ ๓๐ ของการบริ โภคและ
การผลิตทั้งประเทศ
๑.๕.๑ ส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคและการผลิ ต สี เ ขี ย วอย่ า งยั่ ง ยื น โดย (๑) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต รวมทั้งวิธีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและ
องค์ก ร เพื่ อให้ มีการใช้ทรั พยากรอย่ างประหยั ดคุ้มค่ าและมีประสิทธิ ภาพมากที่ สุด (๒) สร้างการมี
จิตสานึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็น
มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (๓) ใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโ ภคและผู้ผลิ ต
(๔) สร้า งระบบและกลไกการเฝ้ าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และ
(๕) ใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
๑.๕.๒ ส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ และจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน เช่น เปลี่ยน
ขยะเป็นพลังงาน
๑.๕.๓ ลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีจานวนโรงงานที่ปล่อยมลพิษ
ตามค่า มาตรฐาน ร้ อยละ ๑๐๐ โดย (๑) จัด การการปล่อ ยมลพิ ษจากภาคการผลิตเพื่อ ขับเคลื่อ น
เศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่า โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๒) มีระบบจัดการของเสียจากแหล่งกาเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมีการจัดการ
มลพิษได้เป็นไปตามมาตรฐาน (๓) มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด
๑.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ในการผลิต
อย่างยั่งยืน (๑) วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก (๒) เพิ่มศักยภาพการผลิต
การใช้ และตลาดพลังงานทางเลือก (๓) สร้างจิตสานึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริง ด้านพลังงาน
ทางเลือก
๑.๕.๕ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ (ฉลากสิ่งแวดล้อม) โดย (๑) กาหนดให้
ทุกหน่วยงานของรั ฐมีก ารจัดซื้ อจั ดจ้า งสิ นค้า และบริ การที่ไ ด้รับการรับรองผลิ ตภั ณฑ์ที่ เป็ นมิต รต่ อ
สิ่งแวดล้ อม (๒) ส่ งเสริม ให้ ภาคเอกชนใช้สินค้ าและบริ การจากผลิ ตภั ณฑ์ที่ เป็ นมิต รต่อ สิ่ง แวดล้อ ม
(๓) ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๕.๖ ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ดาเนินการ
เพื่อรองรับการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชน
๑.๕.๗ ปรับปรุง กลไกรั ฐเพื่ อการปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมที่เป็ นมิต รต่อ สิ่ง แวดล้อมของ
ประชาชนและภาคเอกชน ให้ สอดคล้ องกั บยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บสมดุ ลและพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ ๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
มุ่ ง เน้ น การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งการเติ บ โตของประเทศจากกิ จ กรรมทางทะเลที่
หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ภายใต้อานาจและสิทธิ
เมษายน ๒๕๖๑

๗๑
ประโยชน์ ของประเทศที่ พึ ง มีพึ ง ได้ เพื่ อความเป็ น ธรรมทางสั งคม (ลดความเหลื่อ มล้ า) โดยมุ่ง เน้ น
การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้องและเพียงพอ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้น ๔ ด้านหลัก คือ การท่องเที่ยว พาณิชยนาวี การประมงและพลังงาน
๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล จากปัจจุบันเป็นมากกว่าร้อยละ ๕ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๒.๑.๑ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจภาคทะเล จนมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอินโดจีน (CLMV) และประชาคมอาเซียน
เร่งลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงทรัพยากร กระจายประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ทั่วถึง เพื่อยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๑.๒ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทางทะเล
๒.๑.๓ ส่ง เสริม ผู้ประกอบการรายย่อ ยและวิ สาหกิ จชุ มชนให้คานึง ถึง ทรั พยากรและ
สิ่งแวดล้อมพัฒนาศักยภาพคนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สิทธิของประมงขนาดเล็ก
๒.๑.๔ เกิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่พิเศษในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น อ่าวพังงาและพื้นที่
ต่อเนื่อง
๒.๑.๕ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับก๊าซเรือนกระจก พร้อมรับมือกับผลจาก
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนเศรษฐกิจภาค
ทะเล การปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง
๒.๑.๖ มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน มีระบบ
เศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์
หรือต่อผู้ทาความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑.๗ พื้นที่ชายฝั่งและในทะเลได้รับการแบ่งเขตและจัดสรรด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพ
มี ผัง ชายฝั่ ง และผั ง ทะเลชั ด เจน ก าหนดพื้ น ที่ ก ารพั ฒ นาในรู ปแบบต่ า ง ๆ โดยการมี ส่ วนร่ ว มของ
ประชาชนและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพื้นที่
๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
๒.๒.๑ รักษาแนวปะการังที่สาคัญต่อการท่องเที่ยวให้มีความเสียหายไม่เกินกว่าร้อยละ
๕๐ ของพื้นที่แนวปะการังทั่วประเทศภายใน ๕ ปี และไม่เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ภายใน ๒๐ ปี รักษาป่า
ชายเลนที่สาคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้ไม่ น้อยกว่า ๑.๗๕ ล้านไร่ รักษาแหล่งหญ้าทะเลที่
สาคั ญ ต่ อ ประมงและสั ต ว์ ท ะเลหายาก ให้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑.๖ แสนไร่ มี พื้ น ที่ คุ้ ม ครองทางทะเลที่ มี
ประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทะเล ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยส่งเสริม
เมษายน ๒๕๖๑

๗๒
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้น
ให้มีอัตรารอดอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว
และการอนุรักษ์ระดับสากล
๒.๒.๒ จากัดจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลให้ไม่เกิน ๖
ล้านคนต่อปี ภายใน ๕ ปี
๒.๒.๓ ลดปริมาณของเสี ยลงทะเลทั้งระบบ (น้าเสียได้รับการบาบั ดร้อยละ ๕๐ ขยะ
ลดลงร้อยละ ๓๐ น้ามันรั่วระบุที่มาได้ร้อยละ ๘๐)
๒.๒.๔ มี ร ะบบควบคุ ม และตรวจสอบผลกระทบจากสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพ เช่น IEE EIA EHIA และ SEA ทันสมัยและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
โดยคานึง ถึง มูลค่า ของระบบนิ เวศและสิ่ง มีชีวิต ทางทะเล กระบวนการมีส่วนร่วมชั ดเจนและเป็น ที่
ยอมรับ มีกลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็วและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
๒.๒.๕ มีหน่วยติดตามและประเมิน ผลที่มีประสิทธิภาพ มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และ
แจ้งเตือนปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะทะเล น้าเสีย คราบน้ามัน และขี้ปลาวาฬ ฯลฯ เพื่อลดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล
๒.๒.๖ มี ก ารกระจายความรู้ ด้ า นทะเลในทุ ก ระดั บ ชั้ น และครอบคลุ ม ทุ ก รู ป แบบ
(การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) เกิดสถานีทะเลศึกษาในทุก
จังหวัดชายฝั่ง และมีกิจกรรมการสร้างความตระหนักทางทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูลความรู้เชิงรุก ที่เข้าถึง
ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ตามแนวทางเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึก ษาวิจัยเรื่องทะเล
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกระแสโลก มีหน่วยคลังสมอง เป็นคลังรวมความรู้ด้านผลประโยชน์ทาง
ทะเลเพื่อให้คาปรึกษาช่วยการตัดสินใจของผู้บริห ารและให้บริการความรู้แก่ประชาชน มีการนาความรู้
เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ข้อมูล สารสนเทศ
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาเพื่อการประยุกต์ใช้และนวัตกรรม
๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้ง
ระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
๒.๓.๑ จัดการชายฝั่งประเทศไทยทั้งหมดแบบบูรณาการ
๒.๓.๒ เสริมทรายฟื้นฟูหาดท่องเที่ยว โดยหาดท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รับการฟื้นฟู
๒.๓.๓ ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งที่
เหมาะสม มีแผนแม่บทกาหนดวิธีการจัดการในแต่ละพื้นที่สาคัญทั่วประเทศ
๒.๓.๔ ลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งที่ เหมาะสม รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณที่ยังไม่เกิด โดยการ
ประกาศเขตพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะ
เมษายน ๒๕๖๑

๗๓
๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้น ๔ ด้านหลัก
ได้แก่ การท่องเที่ยว การพาณิชย์นาวี การประมง และพลังงาน
๒.๔.๑ การท่องเที่ยวทางทะเลที่คานึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลด
ความเหลื่อมล้าและดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ทางทะเลจากอุบัติเหตุและจากสัตว์ทะเลมีอันตราย การพัฒนาท่าเรือทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหม่ เช่น การพัฒนา
ประเทศให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือหลักของเรือสาราญในภูมิภาค การจัดทาแหล่งท่องเที่ยวดาน้าที่มนุษย์
สร้างขึ้นเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคต
๒.๔.๒ ยกระดับกิจ การด้านการพาณิชย์ นาวี จนเที ยบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้
ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่ง ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจสองฟากฝั่งสมุทร
๒.๔.๓ ส่งเสริ มการประเมิ นทรั พยากรประมง เพื่ อใช้ ในการวางแผนการบริ ห ารจั ด การให้
สอดคล้องกับศักยภาพ การทาประมงที่คานึงถึงความสมดุลของทรัพยากร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือ
ประมงที่ทาลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามา
ทาการประมงที่ผิดกฎหมาย เร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล้องกับ แผนการใช้
ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเล การศึกษาวิจัยเพื่อนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงครบ
วงจร เพื่อให้ประเทศยังคงเป็นผู้นาด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๒.๔.๔ นาแท่นผลิตปิโตรเลียมที่รื้อถอนมาต่อยอดในการใช้ประโยชน์ พัฒนาเทคนิควิจัย
ในด้านพลังงานหมุนเวียนในทะเล สารวจแหล่งแร่ทางทะเลและแสดงท่าทีในการเป็นผู้ร่วมมือในการนา
ทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ในระดับสากล
ประเด็นที่ ๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ทั้งระบบ และการสร้างขีดความสามารถของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและ
เสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุน
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ
๓.๑.๑ ภาคการผลิ ต และบริ ก าร โดยเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานทดแทน และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์และอาคารของรัฐ
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการคมนาคมที่มุ่งเน้น
การปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบการเดิน ทาง และรองรั บเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมคาร์บอนต่ า รวมทั้ งมุ่ ง สู่
การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เมษายน ๒๕๖๑

๗๔
๓.๑.๒ ภาคเมืองและชุมชน พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุ่งสู่เมือง
คาร์บอนต่า และพื้นที่สีเขียวในทุกรูปแบบ
๓.๑.๓ ภาคการเกษตรและป่าไม้ สนับสนุนการจัดการด้านการเกษตรที่มีผลประโยชน์
ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เกษตรแม่นยาสูง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เป็นต้น รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจก
๓.๒ มีก ารปรั บตั ว เพื่ อลดความสู ญ เสี ย และเสีย หายจากภั ย ธรรมชาติ แ ละผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลง ร้อยละ ๕๐ จากกรณีปกติ
๓.๒.๑ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การคาดการณ์ สภาพภู มิ อ ากาศและระบบเตื อ นภั ย
ล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นยาและมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ เพิ่ มประสิท ธิ ภ าพการป้ องกั นและลดผลกระทบทั้ งในเชิ งโครงสร้า งและไม่ ใ ช่
โครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิ
สั ง คมของประเทศ เช่ น การพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานการกั ก เก็ บ และส ารองน้ าอย่ า งยั่ ง ยื น
การจัดการองค์ความรู้ เพื่อลดผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน และการใช้มาตรการผัง
เมืองเป็นต้น
๓.๒.๓ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การพิ บัติ ภั ย ทั้ ง ระบบ โดยคานึ ง ถึ ง ปั จ จั ย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
๓.๒.๔ บู รณาการประเด็ น ด้ า นการปรั บตั วต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศใน
กระบวนการจัดทา แผนรายสาขา มีการดาเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๕ เสริม สร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุม ชน และเมืองในการรับมื อและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน
๓.๓.๑ กาหนดให้ประเด็ นการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้ มี
การบูรณาการในนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓.๒ ส่งเสริมสินค้าและบริการคาร์บอนต่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น มาตรการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนทั้งใน
และต่างประเทศ การยกเว้นภาษี รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เช่น ตลาดคาร์บอน การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ ระบบประกันภัยจากปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ เป็นต้น
เมษายน ๒๕๖๑

๗๕
๓.๓.๓ พัฒนากฎหมายเพื่ อขั บเคลื่ อนการบริ หารจั ดการด้ านการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ พั ฒ นาและสร้ า งระบบรั บ มื อ ปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ าที่ เ กิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคให้มี คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้หญิง คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่ถูกทอดทิ้งทาง
สังคม เป็นต้น
ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีข้อกาหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมือง
น่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนผังภูมิ
นิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและ
ความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการ
ปลดปล่ อ ยมลพิ ษ และผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง เสริ ม เกษตรอั จ ฉริ ย ะ สงวนรั ก ษาและอนุ รัก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม อุ ทยานธรณีวิทยา แหล่ง โบราณคดี มรดกทางสถาปัต ยกรรม
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
๔.๑ จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
๔.๑.๑ จัดทาและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และ วิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อ การจัด ทาแผนผัง ภูมินิ เวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุน การบริ หารจัด การตามศั กยภาพของ
ภูมินิเวศ
๔.๑.๒ จัดทาแผนผังภู มินิเวศ ของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และ การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกาหนดเขตพื้นที่แนวกันชน
๔.๑.๓ จัดทาผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวม
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๔.๑.๔ จัดทาแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ และ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก เพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
๔.๑.๕ จั ด ท าผั ง พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมตามเกณฑ์ ม าตรฐานตลอดจนตั ว ชี้ วั ด เมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๔.๑.๖ จั ด ท าผั ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แหล่ ง โบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ วิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
เมษายน ๒๕๖๑

๗๖
ทั้งนี้หากไม่มีเกณฑ์และมาตรฐานของประเทศ ให้กาหนดเกณฑ์และมาตรฐานสากลที่ตก
ลงร่วมกั น โดยให้คานึ งถึ งการลดผลกระทบต่อ ภูมิ นิเ วศและส่ งเสริม คุณ ภาพสิ่ งแวดล้อ ม ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอันจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
๔.๒ พัฒนาพื้ นที่เมื อง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ที่ มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จากพื้นที่เป้าหมาย
๔.๒.๑ พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จากพื้นที่เป้าหมาย
๔.๒.๒ พัฒนาชนบทมั่นคงอย่างยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จากพื้นที่เป้าหมาย
๔.๒.๓ พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมปลอดภัยอย่างยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จากพื้นที่
เป้าหมาย
๔.๒.๔ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทุกแห่งในประเทศ
๔.๒.๕ พั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อุ ท ยานธรณี วิ ท ยา
แหล่งโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน ตามประกาศเขตพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
๔.๓ จัดการมลพิษทุกประเภท โดยเฉพาะขยะและน้าเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล ร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่เป้าหมาย
๔.๓.๑ ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล และ บังคับใช้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ด้านดิน น้า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และ ความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาค
ส่วนอย่างเคร่งครัด การพัฒนาระบบจัดการมลพิษกาเนิดใหม่และมาตรฐาน
๔.๓.๒ ขจั ด มลพิ ษ และแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า น ดิ น น้ า อากาศ ป่ า ไม้
สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ
๔.๓.๓ พัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔.๓.๔ กาหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย ๓R
(Reduce, Reuse, Recycle) และยกเลิกมาตรการบ่อฝังกลบขยะภายในระยะ ๒๐ ปี
๔.๓.๕ จัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่กากับดูแลการจัด การขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้ง
ประเทศ
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการในพื้นที่ของเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตาม
ข้อ ๔.๒ เป็นอย่างน้อย
๔.๔ พัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ

เมษายน ๒๕๖๑

๗๗
๔.๕ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่จากฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๕.๑ กาหนดให้ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให้ความรู้ ประสาน และ บูรณาการทุกภาค
ส่ ว นในการเพิ่ ม และ รั ก ษาพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ นภาพรวมของประเทศ พร้ อ มกั บ
การฟื้นฟูระบบนิเวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ
๔.๕.๒ ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่าง
สมดุล
๔.๕.๓ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม กลไกคาร์ บ อนเครดิ ต และ กลไกการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
การให้บริการของระบบนิเวศ
๔.๕.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ และ ฟื้นฟู แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
๔.๕.๕ จัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการดาเนินการตามข้อ ๔.๕.๑ ถึง ๔.๕.๔
ในพื้นที่ที่ดาเนินการตามข้อ ๔.๒ และ ๔.๓
๔.๖ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของรัฐในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม
๔.๖.๑ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และ เครือข่าย ที่ประกอบด้วยภาคี
สาคัญตามบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ที่ดาเนินการตามข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ ที่เชื่อมโยง
การพัฒนาร่วมกันในทุกระดับและ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ หรือ องค์ กร เพื่อการพัฒนาเมือง
ชุมชน และเครือข่าย ให้มีทักษะทัดเทียมกับประเทศอื่นในระดับสากล
๔.๖.๒ พัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือ องค์กรธุรกิจประจาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้
เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และ
ตลาดเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน
ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการ
และการใช้น้าทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่คานึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มศักยภาพและการใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิต
ภาพสูง

เมษายน ๒๕๖๑

๗๘
๕.๑ พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ (มีน้า
สะอาดใช้อย่างพอเพียง ในทุกภาคส่วน ลดความเสียหายและสร้างความปลอดภัย จากอุทกภัยให้อยู่
ในระดับมาตรฐานสากล (ADB) โดยบรรลุดัชนีความมั่นคงน้า ที่ระดับ ๘๐ คะแนน
๕.๑.๑ จัดให้มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่
เข้าถึงได้
๕.๑.๒ จัดให้มีระบบการจัดการน้าชุมชนที่เหมาะสม (มีระบบแผนผังน้า น้าเข้า น้าเก็บ
น้าทิ้ง ทางน้า ระบบสุขาภิบาลทุกชุมชน และขยะซึ่งเป็นต้นทางของปัญหาคุณภาพน้าและสุขอนามัย)
โดยจัดระบบน้าในชุมชน (อย่างมีส่วนร่วมและมีข้อมูล เสริมความเข้มแข็ง ปรับปรุงและยกระดับระบบ
น้าในชุมชนเชิงระบบ)
๕.๑.๓ ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้า แหล่งน้าธรรมชาติ
แอ่งน้าบาดาล การระบายน้าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์
๕.๑.๔ จัดทาแผนป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้า แผนป้องกันแผ่นดิน
ถล่ ม แผนอนุ รัก ษ์ ฟื้น ฟู รั ก ษาสภาพสิ่ งแวดล้ อ ม (ตามพื้ นที่ ที่ ก าหนด ตามความสาคั ญ ) แหล่ ง น้ า
ธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่กาหนดและตามความสาคัญ
๕.๑.๕ พัฒ นาการจัด การน้ าเชิ ง ลุ่ ม น้ าทั้ง ระบบให้ มีระดั บความมั่ น คงในระดั บสากล
โดยการจัดหาและใช้น้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง
กฎระเบียบ การวางองค์กรการจัดการการจัดหาและใช้น้าที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้า
การกาหนดโควต้าน้าที่จาเป็นและเป็นธรรม (เสริมสร้างความร่วมมือและต่อรองกับผู้เกี่ยวข้อง ยกระดับ
คุณภาพการตัดสินใจร่วมกัน) รวมทั้ง การยกระดับผลิตภาพการใช้น้าให้เทียบเท่าระดับสากล (ตามข้อ
๕.๒)
๕.๑.๖ เตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา
เครื่องมือการจัดการ (เช่น การจัดทาผังน้าควบคู่กับผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน) การดาเนินการเพื่อสร้าง
สมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้า (รวมการอนุรักษ์) อย่างรู้คุณค่า
๕.๑.๗ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ และการดาเนินการร่วมใช้น้า
กับแม่น้าระหว่างประเทศ โดยพิ จารณาและดาเนินการโครงการบูรณการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น
ร่วมกับระดับสากล เช่น ประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการน้า พลังงานและอาหาร และการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องให้ความสาคัญในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่กาหนด
๕.๑.๘ จัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัย
พิบัติที่เกิดจากน้า (เช่น น้าท่วม น้าแล้ง น้าเสียในทางน้า) ตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุม
(เมือง นอกเขต พื้นที่ลุ่มต่า พื้นที่ในคันกั้นน้า ความสูง ช่วงเวลา) ที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลั กษณะ
ของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น

เมษายน ๒๕๖๑

๗๙
๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ (ใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น้า) ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มเป็น ๑๐ เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบัน
๕.๒.๑ จัดให้มีน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์
และบริการ พร้อมระบบจัดการน้าในเขตเมือง (มีระบบแผนผังน้า น้าเข้า น้าเก็บ น้าทิ้ง ระบบกระจาย
น้าดี ระบบรวบรวมน้าเสีย ระบบระบายน้า สาหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงน้าสาหรับผู้มีรายได้
ต่าในชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) โดยพัฒนาระบบน้าในเมือง
ที่มีความเชื่อมโยง มีแหล่งน้าสารอง ทบทวน/จัดทาแผนแม่บท (ตามความสาคัญของแต่ละพื้นที่) และใช้
น้าจากหลายแหล่ง รวมการใช้น้าซ้าในพื้นที่วิกฤติ
๕.๒.๒ จัดให้มีน้าใช้เพียงพอสาหรับ การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการ
เติบโตแบบสีเขียว ท่องเที่ยวพร้อมมีระบบดูแลน้าภายในพื้นที่ (น้าเข้า น้าเก็บ น้าทิ้ง ทางน้า) สาหรับ
ผู้ใช้น้าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้าฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน (ตามข้อ ๕.๓) เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ตามข้อ
๕.๕) โดยทบทวนระบบน้าตามการปรับโครงสร้ างเกษตร และอุต สาหกรรมที่ เปลี่ย นไป เน้ นปรั บ
โครงสร้างการใช้น้า กาหนดสัดส่วนการใช้น้าในแต่ละภาคส่วน
๕.๒.๓ เพิ่ มผลิต ภาพของการใช้น้ า โดยการใช้อ ย่า งมี คุณ ค่า การใช้ น้าซ้า การนาน้ า
กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้าทุกภาคส่วน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบ
การขออนุญาตใช้น้าตามเกณฑ์และความสาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและ
บริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
๕.๓ พัฒนาความมั่น คงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าและ
ความร้อน เป็นร้อยละ ๓๐-๔๐
๕.๓.๑ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า
โดยนาพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบแบบค่อยเป็นค่อยไป และระวังไม่ให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูง
เกินไป รวมทั้งพัฒนาวิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ ให้มีประสิทธิภาพ
และความยืด หยุ่ น เพื่อ ให้ สามารถรองรั บพลั งงานหมุ น เวี ยนที่ เพิ่ มขึ้ นในระบบได้อ ย่า งมั่ น คงและมี
เสถียรภาพ
๕.๓.๒ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตความร้อนในภาคอุตสาหกรรม และ
การปรับเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสม เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
๕.๓.๓ พัฒนาและใช้ศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม พลังน้าขนาดเล็ก ขยะและวัตถุดิบจากการเกษตร เป็นต้น
โดยใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้ในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนในลักษณะที่เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและความต้องการของภาคครัวเรือน
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๕.๓.๔ สนั บสนุ นการวิ จัย พัฒ นา และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ กี่ย วกับการกัก เก็ บไฟฟ้ า
เพื่อให้ใช้ร่วมกับพลังงานหมุนเวียนประเภทแสงอาทิตย์ ลม หรือพลังงานธรรมชาติอื่น ในการผลิตไฟฟ้า
ที่มีความสม่าเสมอและเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น
๕.๓.๕ วางแผนและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น
๕.๓.๖ สนั บสนุ น การใช้ ก ลไกการตลาดหรื อ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เช่ น ภาษี
คาร์บอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน ลงร้อยละ
๓๐ จากค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงานที่คาดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
๕.๔.๑ สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนพลัง
งานของประเทศ ด้วยการส่งเสริมผ่านเครื่องมือและกลไกทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมทั้งมาตรการ
ทางกฎหมาย เช่นส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในภาคการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น
๕.๔.๒ ส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยั ดพลัง งาน โดยสนับสนุนทางการเงิ นและ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างและออกแบบอาคาร เพื่ อทาให้เกิดการใช้แสงสว่าง และการปรับ
อากาศที่ประหยัดการใช้ไฟฟ้าในอาคาร
๕.๔.๓ รณรงค์ และให้ ความรู้ ความเข้ า ใจกั บประชาชนในด้ า นการประหยั ดพลั ง งาน
ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน การใช้ฉลากสีเขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์
ประหยัดไฟฟ้าต่าง ๆ
๕.๔.๔ ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วน
การขนส่งสินค้าทางรางและทางน้าทดแทนทางถนน ส่งเสริมการเดินทางโดยรูปแบบการขนส่งสาธารณะ
และการใช้ยานพาหนะที่ประหยัดเชื้อเพลิง
๕.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิ ติปริมาณ
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพ
การเกษตรแบบบูรณาการ
๕.๕.๑ บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการเกษตร โดยเน้นให้
เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ การพัฒนาเกษตรตามภูมิ
สังคม เกษตรอิน ทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดภัยสู ง เกษตรอัจฉริ ยะ เกษตรที่เหมาะสมกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ระบบเกษตรแม่นย าสูง และจากัดการใช้สารเคมีกับภาคเกษตรของ
ประเทศทั้งระบบ เช่น สารกาจัดศัตรูพืชและสารฆ่าหญ้า
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๕.๕.๒ ลดพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว เพิ่มพื้นที่เกษตรผสมผสาน โดยจัดเขตการเกษตร ให้แล้ว
เสร็จในเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) รวมทั้งใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
เพื่อลดการบุกรุกและทาลายพื้นที่ป่า
๕.๕.๓ พัฒ นาเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพิ่ ม การจ้ างงานในภาคเกษตรเพื่อ รองรั บเศรษฐกิ จ
ชี วภาพ รวมทั้ ง ยกระดั บ อาชี พ เกษตรกรให้ มี ร ายได้ ต่ อ หั ว เพิ่ ม ขึ้ น และมี ความภาคภู มิ ใ จในอาชี พ
เกษตรกรรม
ประเด็นที่ ๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือ
และกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโต
ที่มี คุณ ภาพในอนาคต รวมทั้ ง จัด ตั้ ง และพั ฒนากระบวนการยุติ ธรรมด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง พัฒนา
และดาเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย
๖.๑.๑ ปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชน ให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต
๖.๑.๒ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เช่น การยกระดับสิ่งแวดล้อมศึกษา การฝึกอบรม การปลูกฝังผ่านสถาบันครอบครัว
และสื่อต่าง ๆ
๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่มี
คุณภาพในอนาคต
๖.๒.๑ พัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกใน
การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่สาคัญ
๖.๒.๒ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเวทีดิจิทัล เพื่อรังสรรค์นโยบายที่นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
และสอดคล้ องกับการพั ฒ นาที่ยั่ งยื นโดยมีเ ป้า หมาย ๒ พื้น ที่สาคั ญใน ๕ ปี และทุ กพื้ นที่ สาคัญ ที่ มี
นโยบายพิเศษจากรัฐบาลใน ๑๐ ปี
๖.๒.๓ พัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มบทบาทของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการเพิ่มสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และสิ ทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตัดสินใจในโครงการ
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ สั ง คม และเศรษฐกิ จ ทั้ ง นี้ รวมถึ ง การกระจายอ านาจและ
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การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๒.๔ พัฒ นาและออกกฎหมาย การบั งคั บใช้ก ฎหมาย และองค์ก รในกระบวนการ
ยุติ ธรรมเกี่ ย วกั บทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบยุ ติ ธรรม
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานไกล่เกลี่ยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานสอบสวนและนิติ
วิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาลสิ่งแวดล้อม หน่วยงานบังคับคดีสิ่งแวดล้อม
และสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ
ตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้า และป้องกันแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุม ทั้งปัญหาเดิมและปัญหาอุบัติใหม่ อันจะทาให้เกิด
การจัดการอย่างยั่งยืน สามารถนาตัวผู้ก่อปัญหามาลงโทษ และสามารถเยียวยาฟื้นฟูบุคคลชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสียหายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
๖.๒.๕ พัฒนาความร่วมมือในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดน กับประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของภูมิภาค การฟื้นฟูและขยายพื้นที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค รวมทั้งการเพิ่ม
กระบวนการมีส่วนร่ วมก่อนการตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบข้ามพรมแดน การเพิ่ม
ความร่วมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์ และการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในภูมิภาค ในการสร้างระบบยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๖.๓ จั ด โครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น เพื่ อ จั ด การประเด็ น ร่ ว ม ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ รวมทั้ง ประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
ก าหนดและจั ด โครงสร้ า ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น ร่ ว มด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างมิติความมั่นคงด้านทรัพยากร
น้า พลังงาน และอาหารทะเล ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทีมวิเคราะห์ข้อมูล วัฒนธรรมสถาบันแบบอัจฉริยะ
และหน่วยงานคลังสมอง เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือทันสมัย (เช่น ตามข้อ ๖.๒.๒)
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และได้ รั บ
งบประมาณสนั บสนุน อย่ า งน้ อยร้อ ยละ ๓๐ ของงบประมาณวิ จัย พั ฒนา และสร้ างนวั ตกรรมของ
ประเทศต่อปี
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกและ/หรือปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
บุคลากร และการจั ดสรรงบประมาณให้ สอดคล้ องกั บยุท ธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้า งการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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๖.๔ พัฒ นา และดาเนิ น โครงการที่ย กระดั บกระบวนทั ศน์ เพื่ อก าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
พัฒนาโครงการสาคัญที่จะกาหนดอนาคตของประเทศให้ทันสมัย โดยปรับกระบวนทัศน์
การมองและวางแผนแบบองค์รวม พร้อมดาเนินการภายใต้กลไกใหม่ เช่น การออกกฎหมายเฉพาะ
(เชิงพื้นที่หรือเชิงเนื้อหาในช่วงเริ่มต้น) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว
พร้อ มมีร ะบบตรวจติ ดตาม วิ เคราะห์และสื่อ สารต่อ สาธารณะ (อาทิ เช่น การวางแผนพื้น ที่ Delta
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม เมือง การใช้ที่ดิน การเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล ไปในเวลาเดียวกัน การวาง
ระบบทางด่วนระบายน้าพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมใหญ่พร้อมการวางผังพัฒนาพื้นที่ การทาโครงการ
เชื่อมสองมหาสมุทรเพื่อสร้างความเป็นผู้นาทางทะเล เป็นต้น)
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.

บทนา

การที่ประเทศไทยจะบรรลุ เป้ าหมายอนาคตในระยะยาวที่ กาหนดไว้ นั้น การบริ หารราชการ
แผ่นดินจะต้องมี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสมดุล โดยภาครัฐต้อง สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีบูรณาการ มีความต่อเนื่อง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งภาครัฐต้องจัดระบบองค์กรให้มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน
มีขีดสมรรถนะสูง มีขนาดกะทัดรัด โดยใช้นวัตกรรมและดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีข้อมูลภาครัฐเพื่อให้
ทุกภาคส่วนนาไปใช้ ต่อยอด สร้างองค์ความรู้และนวั ตกรรมเพื่ อเพิ่มประสิทธิภ าพของการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ การให้บริการแก่ทุกภาคส่วนของสังคมในระดับมาตรฐานโลก พร้อมทั้งปรับบทบาท
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ในการบริหารจัดการด้วยการเพิ่มบทบาทให้ภาคส่วนอื่น ๆ
ร่วมดาเนินการบนพื้นฐานของการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้มีความชัดเจน เป็นธรรม ทันสมัย สอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูง
ใจและดึ งดู ดให้ คนดีคนเก่ งเข้ ามาร่ วมพลั งการท างานที่ มีความมุ่ งมั่นและมี แรงบันดาลใจในการที่ จะ
ร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์

๒. เป้ า หมายของยุท ธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
การปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ ยึ ด หลั ก “ภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการก ากั บหรื อ ในการให้ บริ ก ารในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น มี ขี ด สมรรถนะสู ง
ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย
และพร้ อมที่จะปรั บตั วให้ทัน ต่อ การเปลี่ย นแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิท ธิภาพ เป็นธรรม และ
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ไม่เลือกปฏิบัติ การอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม โดยกาหนดเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุใน
อีก ๒๐ ปีข้างหน้า ดังนี้
เป้ าหมายที่ ๑ ยกระดั บงานบริ การประชาชนสู่ ความเป็ นเลิ ศ ตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง ลดความซ้าซ้อนและปรับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้
เหมาะสม ยุบเลิกภารกิจที่ไม่จาเป็น หรือถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินงาน รวมทั้งลด
การแข่งขันกับภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุก ๆ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
บริการสาธารณะอย่างเหมาะสม
เป้าหมายที่ ๓ การทางานมีวัฒนธรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นานวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่าและสามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
เป้ าหมายที่ ๔ ส่ง เสริ ม สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุม ชน และ
ประชาชนร่วมสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล และตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาค
ส่วนอื่น ๆ ตลอดจนดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคม พร้อมทั้งการสร้างจิตสานึก
และค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ ๕ กระบวนการยุติธรรม การออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์แก่ส่วนรวมของประเทศ ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างถ้วนหน้า มีความเป็นสากล ไม่เลือกปฏิบัติ

๓. ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
๓.๑ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๓.๒ ประสิทธิภาพของภาครัฐจากการสารวจของ International Institute for Management
Development (IMD) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก
๓.๓ คะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริ ตของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI)
อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก
๓.๔ ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ของ World Justice Project (WJP) ทุกองค์ประกอบ
อยู่ในระดับสูง

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรั บสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ
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๘๖
การจะบรรลุ เ ป้ าหมายให้ ภ าครั ฐ เป็ น “ภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” นั้ น ภาครัฐต้ องมีการปรับสมดุ ลและพั ฒนาระบบการบริ หารจัดการตั้งแต่การพั ฒนาที่ ยึ ด
ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอบสนองความต้ องการ ให้ บริ ก ารอย่ า งสะดวกรวดเร็ ว มี ก ารเชื่ อ มโยง
การให้บริการสาธารณะของส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ จั ด ระบบบริ หารงานภาครั ฐแบบบู รณาการ ให้ เกิ ดความสอดคล้ องเชื่ อมโยงกั นตั้ งแต่
ยุทธศาสตร์ชาติลงไปจนถึงระดับพื้นที่ ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูงเทียบได้กับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณะ พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับ
ภาคส่ วนอื่ นได้ อย่างเป็ นรูปธรรม ต่ อต้ านการทุ จริตและประพฤติ มิชอบแบบมี ส่วนร่วม เพื่ อส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ ภ าคี เ ครื อ ข่ ายต่ าง ๆ มี ส่วนร่ วมในการตรวจสอบการด าเนิ น การของหน่ วยงานภาครั ฐ
ปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั งคั บให้ มี ความชั ดเจน ทั นสมั ย เป็ นธรรม สอดคล้ องกั บ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ
ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ไม่ให้มีความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม มีความรวดเร็ว เที่ยงตรง แม่นยา มีความโปร่งใสอย่างเต็มที่
ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบ
การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภู มิภ าค ส่วนท้ องถิ่น และงานของรัฐ อย่ างอื่นให้เ ป็น ไปตามหลั กการบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
๑.๑ การให้บริ การสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็น ระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการดาเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลาย
รูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริม ภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบการ
การกาหนดกฎระเบีย บที่ไ ม่เ ป็น อุปสรรคต่อ การดาเนิ นธุ รกิ จภาคเอกชนทุก ขนาดสอดคล้อ งกั บทิ ศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
นาไปสู่การ วิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครั ฐ
มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้
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๘๗
ประเด็นที่ ๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกสาคัญในการนายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณ
ที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิ จ และเชิง
พื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิ จ และพื้นที่ เพื่อน าไปสู่ก ารกาหนดประเด็ นการพั ฒนา การจั ดท านโยบาย และ
การติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดย
๒.๑ ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ ใช้ แ ผนแม่ บ ทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติ
การในระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการทางานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน
ตามห่ ว งโซ่ ก ารพั ฒ นาระหว่ า งราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง
การประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณา
การในลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นา ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม ภาควิ ช าการ
ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและ
ไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่
มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้า
ระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และความเร่ง ด่วน การใช้จ่ ายงบประมาณโปร่งใส เป็น ไปตามเป้ าหมายในระยะเวลาที่
กาหนด และมีแผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย
พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี
๒.๓ ระบบติดตามประเมิน ผลที่ส ะท้อนการบรรลุ เป้า หมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุก ระดั บ
มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่ มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงาน เป็นการ
ติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่ วยงาน
และระดับพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และ
จัด ให้มี ก ารรายงานการติด ตามประเมิ น ผลในการบรรลุเ ป้ า หมายต่ อ สาธารณะเป็น ประจ า รวมทั้ ง
การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง
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๘๘
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่ สาคัญและ
การกระจายอานาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
๓.๑ ภาครั ฐมี ข นาดที่ เหมาะสม ตรวจสอบความซ้าซ้อนและปรับภารกิจและพั นธกิ จของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่
จาเป็น ถ่ายโอนภารกิ จให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะ
บทบาทหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ และหน่ ว ยงานผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนินงานและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจาเป็นจะต้องดาเนินการจะต้อง
กาหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการ ดาเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กาหนดความสัมพันธ์และ
การพัฒ นาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการดาเนิ นภารกิจที่สาคัญระหว่า งการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน รวมถึงการสนับสนุนให้
ชุมชนหรือเอกชนร่วมดาเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ
๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลในการที่จะจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจ กรรมสาธารณะ มี บทบาทเชิ งยุ ท ธศาสตร์ระดับพื้ นที่ โดยเปิ ดโอกาสให้ มี รูปแบบการจัด บริก าร
สาธารณะที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนารายได้และ
ทุน เพื่อ ด าเนิ นกิ จ กรรมในการตอบสนองต่อ การแก้ ไขปั ญหาและพัฒ นาพื้น ที่ ร่วมกับชุ มชนท้อ งถิ่ น
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
ประเด็นที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้าง
และระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดาเนินงานที่มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นสานักงานสมั ยใหม่ นาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ
สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์
๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกาหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและ
คล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจ รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและ
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แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐ มี
กาลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ
มี ร ะบบการพั ฒ นาขี ด ความสามารถบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ มี ส มรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการ
การทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน กาลังคน
รู ป แบบการจ้ า งงาน การสรรหา การคั ด เลื อ ก การแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ เอื้ อ ให้ เ กิ ด การหมุ น เวี ย น ถ่ า ยเท
แลกเปลี่ยนและโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่ างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้
อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม
สอดคล้องกับภาระงาน
๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้ นทางความก้า วหน้ า ในอาชี พ พัฒนาขี ดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และวางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน
และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทางาน
ร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขี ด
สมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นาทางความรู้และความคิด ผลักดัน
ภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อ
สังคม โดยมีการสร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อ
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติ
มิ ชอบทุ กรู ปแบบ พร้ อมทั้ ง ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ให้ ภาคี องค์ กรภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุ มชน
ประชาชน และภาคีต่ าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้ าระวัง ให้ข้อมู ล แจ้งเบาะแสการทุจริต และ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ
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๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการ
ทุจริต และประพฤติ มิชอบดังกล่าวอย่า งเข้ มงวด รวมทั้ง ส่ง เสริ ม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต กาหนดให้
เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดารงตาแหน่ง ระดับสูง
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว
๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทาความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซง
ของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้อง
กาหนดให้มีการลงโทษผู้กระทาผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว
๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่ มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ ชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดาเนินงาน
แบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์
ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความสอดคล้ องเหมาะสมกับ บริบทต่าง ๆ และมี เท่าที่ จาเป็ น กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จาเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่นาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๗.๑ ภาครั ฐจัดให้มีกฎหมายที่ สอดคล้องและเหมาะสมกับ บริบ ทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อานวยความสะดวก กาหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่การดาเนินธุรกิจในทุกขนาด รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและ
ยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิ น
การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ สอดคล้อง

เมษายน ๒๕๖๑

๙๑
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย
และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม
๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้
มีความสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
ด้วยการสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ และกาหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น
ในการตรากฎหมายต้องดาเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์ต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้ง
จัดให้มีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ ก าหนด เพื่ อ พั ฒ นากฎหมายทุ ก ฉบั บ ให้ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า ง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การใช้ ก ฎหมาย บั ง คั บใช้ ก ฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระทาผิดและ
จับกุมผู้กระทาผิดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ประเด็ นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิท ธิ มนุ ษ ยชนและปฏิ บัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่
เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อม
ล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึง ความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
กับประโยชน์สาธารณะ การอานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน
๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ มี ค วามโปร่ ง ใส เป็ น กลาง ปราศจากการแทรกแซงหรื อ ครอบง าใด ๆ
การบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใส เป็นอิสระ และมี การพัฒนาตัวบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง

เมษายน ๒๕๖๑

๙๒
๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการ
ค้นหาความจริง การรวบรวมและการพิ สูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต้องใช้
ประโยชน์จากนิ ติวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ และจัดให้มี บริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้
ประชาชนได้ รั บ บริ ก ารในการพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งมี ท างเลื อ ก อ านวยความยุ ติ ธ รรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก
รวดเร็ว ยกระดับความโปร่งใสในการใช้อานาจกับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งยกระดับ
มาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความน่าเชื่อถือและมี
ประสิทธิภาพ
๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรม พัฒนา
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกัน
บนพื้น ฐานแห่งการไว้วางใจซึ่ งกัน และกั น รวมทั้ งสร้า งเครื่องมื อการประเมิน คุณภาพและผลงานที่
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งมุ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ต่ อ สั ง คมร่ วมกั น พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ าถึงกระบวนการยุ ติธรรมตลอด
กระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ ยข้อ
พิพาทก่อนเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนา
รูปแบบของการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน การพั ฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘.๕ พัฒนามาตรการอื่ นแทนโทษจาคุก เพื่อ ลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็ น
สร้างความสมดุ ลระหว่า งการบังคั บโทษตามคาพิ พากษากับการให้โ อกาสผู้ต้อ งโทษกลับคืนสู่ สังคม
เปิ ด โอกาสให้ ภ าคส่ วนอื่ น เข้ า มามี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารการบั ง คั บโทษ และการพั ฒ นาระบบคุ ม
ประพฤติ ใ นชุ มชน รวมทั้ง การใช้ก ฎหมายอาญาโดยยึด มั่น หลัก การตี ความโดยเคร่ งครัด ไม่ ขยาย
ขอบเขตฐานความผิดให้ครอบคลุมการกระทาที่แท้จริงแล้วไม่เข้าองค์ประกอบ
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