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สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 

๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้ง

ในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็น
ประเทศยากจน และในด้านส่ิงแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเ วศน์ 
อย่างไรก็ตาม อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ยังถือว่าอยู่ในระดับต่่ากว่า
ศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมี
ผลิตภาพการผลิตในระดับต่่า ขาดการน่าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และจ่าเป็นต้องได้รับ
การสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้เป็นฐานรายได้ของประเทศ ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเร่ืองคุณภาพ
และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ  

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส่าคัญ  
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหา
เร่ืองคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ เมืองและพื้นที่ชนบท ซึ่ งเป็นหนึ่ง 
ในสาเหตุหลักที่ท่าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหล่ือมล่้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจน
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหา 
ความเหล่ือมล่้าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากร
อย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว  

 ทั้งนี้ ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการและ  
การแก้ปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศก็ยังมีหลายประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข  
ทั้งในส่วนของการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี 
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหล่ือมล่้า ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ  
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเส่ียงส่าคัญที่จะท่าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ
ในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคล่ือนประเทศ ไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว  

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต่าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและ 
เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท่าให้ปัญหาด้านเขตแดน
กับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้อง
ให้ความส่าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกัน
หลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระ หว่างรัฐกับประชาชนและ
ระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะน่ามาไปสู่การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเช่ือที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน  

นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ่านาจต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ่านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ่านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ 
และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก่าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากล
ต่าง ๆ  ทั้งในด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่
น่าไปสู่ความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเส่ียงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอก
ระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง  

นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท่าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมาก
ขึ้น โดยเฉพาะแรงงานทักษะ ประกอบกับประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับ  
สุดยอดในปี ๒๕๗๔ โดยเกือบ ๑ ใน ๓ ของประชากรไทยจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับ
หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว และคาดว่าจะเป็นประเทศที่ ๓ ในภูมิภาคเอเชียรองจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ 
อาจท่าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ่านวนแรงงาน
ไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใน
ภูมิภาค จะท่าให้การเคล่ือนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น จะเป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้
เกิดการเคล่ือนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพที่มี
แนวโน้มในการเคล่ือนย้ายไปเรียนหรือท่างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้าย
ถิ่นไปยังประเทศที่มีการพัฒนาที่ดีกว่า ซึ่งจะยิ่งท่าให้เกิดความเส่ียงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การเปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย นอกจากนี้ ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและ
จะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ท่าให้สังคมใน
อนาคตจะประกอบด้วยคนที่มีความคิดและความต้องการในการใช้ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น ขณะที่
ครอบครัวไทยคาดว่าจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่สังคมสูงวัย
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จะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน่าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส่าคัญในระยะต่อไป 

ความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ  
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น Blockchain เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างแน้วโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเงินคาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท่าให้
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น หลังจากที่มีการเจริญเติบโต
ต่่ากว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นอันเป็นผลกระทบจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลายคร้ัง แนวโน้มส่าคัญที่
จ่าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ อันเกิดจากทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและการที่มีโครงสร้าง
ประชากรที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายซึ่งมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แตกต่างกัน รวมถึงความเส่ียงที่
จะเกิดความผันผวนในตลาดการเงินที่กระทบถึงกันอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การแข่งขันใน
ระบบเศรษฐกิจโลกในระยะยาวคาดว่าจะถูกก่าหนดโดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการผลิตและบริการ ผลิตภาพการผลิตที่สูง คน
คุณภาพ ส่ิงอ่านวยความสะดวกคุณภาพดี และกฎระเบียบที่ชัดเจน เอื้ออ่านวย และบังคับใช้ให้เกิดผล 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ  ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเส่ียงด้านอื่น ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ 
การเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้า
และบริการ ซึ่งอาจน่าไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล่้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  

ในขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานที่จ่าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทาง
การเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้่า ซึ่งจะส่งผลต่อภาคเกษตรและรายได้
เกษตรกรของประเทศ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังกล่าวจะส่งผลต่อการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส่าคัญมาก
ขึ้น ประกอบกับระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ของโลกและของประเทศมีแนวโน้มจะเส่ือมโทรมลง และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและ
ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท่าให้
การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการจะ
ได้รับความส่าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานสะอาดและ
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พลังงานทดแทน รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการ
เพิ่มมากขึ้น กฏระเบียบและข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส่าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals – SDGs) บันทึกความตกลงปารีส (Paris Agreement) จะได้รับการน่าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายและสิทธิของแต่ละประเทศในการควบคุมก่ากับหลักเกณฑ์การดูแล
สภาพแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประเทศก่าลังพัฒนา 

ทั้งนี้ ปัญหาความเหล่ือมล่้าของประเทศอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปล่ียนไป มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่่า ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไป กระแส
โลกาภิวัฒน์ที่จะท่าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล่้าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตรสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทย
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ่าเป็นต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เป็นการด่าเนินงานอย่างบูรณาการและคู่ขนานกัน เนื่องจากทุกมิติการ
พัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงต่าง  ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถด่าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง กฎเกณฑ์
และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งจ่าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับ
การพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส่าคัญกับ
การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก้าวทันโลก ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาค
บริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหล่ือมล่้า และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้
เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
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นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศน์ การส่งเสริมการด่าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก่าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ่านวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเร่ืองต่าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส่าคัญการรวมกลุ่มความร่วมมือกับ
นานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธ์ไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ่าเป็นต้อง
สร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้าน
ต่าง ๆ  ขณะเดียวกันประเทศไทยจ่าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ่าเป็นต้องค่านึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจะเผชิญปัญหาและความท้าทายใน
หลายมิติ  จึ งจ่ า เ ป็นต้ องมีการวางแผนการพัฒนาที่ รอบคอบและครอบคลุม อย่ างไรก็ ตาม  
หลายประเด็นพัฒนาเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด่าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่ง
รากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคล่ือนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปใน
อนาคตจึงจ่าเป็นต้องก่าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ 
เพื่อเป็นกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด่าเนินการได้อย่างมั่นคง  
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ่าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแห่งเขตอ่านาจรัฐ การด่ารงอยู่อย่างมั่นคง ความยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด่ารงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี สุขของประชาชน ความยั่ งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี โดยที่ความมั่นคงเป็นรากฐานของทั้ง ๓ ประการที่จะท่าให้เกิดความมั่งค่ังและยั่งยืนได้ 
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ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น่าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก่าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด่ารงชีวิต มีการออม
ส่าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้่า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล่้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีก ารพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจ
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง  ๆ ทั้งใน
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปล่ียนแปลง
ไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส่าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่น
แฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส่าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท่าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่
จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส่าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
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        เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ 
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ การที่ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีการ
ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีตัวช้ีวัดผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  

๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

๒) รายได้เฉล่ียต่อหัวต่อคนต่อปี 

๓) ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development Index - HDI) 

๔) ตัวช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index - SPI) 

๕) ดัชนีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index – EPI)  

๖) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย  

๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้   

๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข โดยเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ 
และทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาหาร น้ า ไปจนถึงมิติทางพลังงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งที่จะเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินกา รของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ  
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการ
ต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะท าให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคน
ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

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

๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม 
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและ  
ท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด ขณะที่รัฐต้องให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานความเช่ือในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
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จะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน 
ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  

๔.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มี ความทันสมัย มีความเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี 
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๑. บทน า  
“ความมั่นคง” ถือเป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิด 

ความมั่นคงให้น้ าหนักความส าคัญกับมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ฯลฯ 
แตกต่างกันไป ตามบริบทแวดล้อมของแต่ละห้วงเวลา ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดและพลิกผัน ได้ท าให้
มิติทั้งปวงถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ ภัยที่กระทบต่อความมั่นคงแบบเดิมจึงพัฒนา
เปล่ียนไปเป็นภัยรูปแบบใหม่ซึ่งมีความสลับซับซ้อน แตกต่างหลากหลาย และสามารถปะทุขยายตัวไปยัง
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคง
แบบเดิมจึงถูกปรับเปล่ียนให้เหมาะสม เป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบบูรณาการ”  
ซึ่งได้ขยายขอบเขตความมั่นคงของชาติ ให้เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับทุกองคาพยพในสังคมอย่างไม่อาจ
หลีกเล่ียงได้ ทุกภาคส่วนจึงจ าต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพ ความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ตลอดถึง
ยกระดับจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงส่วนรวมอย่าง
จริงจัง เพื่อให้เกิดความพร้อม มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
ตลอดถึงมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติให้ยั่งยืนสืบไป 

“ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” มีเป้าหมายส าคัญเพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไป
จนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาหาร น้ า ไปจนถึงมิติทาง
พลังงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งที่จะเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล ให้สามารถขับเคล่ือนไป
ได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด  

๒. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
เป้าหมายในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 

“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  

เป้าหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
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เป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการแก้ไขปัญหา   

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ 

เป้าหมายที่ ๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.  ตัวชี้วัด 
๓.๑ ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากร (World Happiness Index) ส าหรับประเทศไทย ดีขึ้น

จากล าดับที่ ๓๒ ของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปอยู่ใน ๑๐ ล าดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

๓.๒ “ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสากล (World 
Internal Security & Police Index)” ดีขึ้นจากล าดับที่ ๖๙ ของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปอยู่ใน ๒๐ 
ล าดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

๓.๓ กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์ 
แผน ระบบการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแก้ไข
ปัญหา ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง รวมถึงมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔ การน าเสนอแนวความคิดริเร่ิมและหนทางแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศตามโอกาสที่
เหมาะสมของประเทศไทย 

๓.๕ การพัฒนากลไก (คนและเคร่ืองมือ) รวมถึงระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณา
การ ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ขึ้นรองรับ โดยในขั้นตอนแรก 

จะเป็นการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบ
เรียบร้อยและสันติสุข ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่
พอเพียง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความรักความสามัคคี และมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญ
ของชาติ ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางทางการเมือง ปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาความมั่นคงทั้ งทางบกและทางทะเล ปัญหา
อาชญากรรมทางไซเบอร์ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 
และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ เช่น ปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวตกรรมแบบ
พลิกผัน ปัญหาการแข่งขันทางการค้าและการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติ ปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร น้ า 
และพลังงาน เป็นต้น   เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและราบร่ืนตามนโยบายของรัฐบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งบรรลุเป้าหมาย



๑๕ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวสามารถบรรลุผลที่เป็น
รูปธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ หน่วยงานด้าน
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับ อย่างบูรณาการทั้งภายในประเทศ ตลอดจน บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ  รวมถึ งอ ง ค์ กรภาค รั ฐและที่ มิ ใ ช่ภาค รั ฐ  เพื่ อ เส ริ มส ร้ า งความสงบ สั นติ สุ ข  
ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่สามารถรองรับปัญหาร่วมกันได้ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวจะประสบ
ผลส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการให้เกิดขื้นอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุน 
การบริหารประเทศ รวมถึงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม มีการ
ใช้หลักธรรมาภิบาล การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การขจัดปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
จริงจัง ไปจนถึงการท าให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้  

จากประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงทั้ง ๕ ประการดังกล่าวข้างต้น ยังได้มีการระบุ 
ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ รองรับอีกรวม ๑๗ ประเด็น เพื่อใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการบูรณาการให้การด าเนินการทั้งปวงมุ่งไปสู่เป้าประสงค์ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ จนสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งมีการจัดล าดับ
ความส าคัญและความเร่งด่วนอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและ
สันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่าง
ยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี
ปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ โดยมีประเด็นการด าเนินการที่
ส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้าง คน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน  
มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและ 
ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาส าคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
ความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอ านวย 
ความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม เสริมสร้างงานและอาชีพ โอกาส ความเสมอภาค และ  
ความยุติธรรม ให้เกิดขึ้นกับคนในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และ
องค์ความรู้ (competency) ของคนไทยให้เหมาะสม สามารถรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 



๑๖ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความ
สามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และการมีส่วนในการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานด้าน 
ความมั่นคงอื่น ๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงการด าเนินการอื่น 
ทุกวิถีทางที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน  

๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนในชาติมี
จิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ให้เป็นส่ิงยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้
ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
และชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิด 
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
พระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักการค าสอนซึ่งเป็นแก่นแท้หรือค าสอนที่
ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญา รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและ
กลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด มีการส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย ตลอดไปจนถึงอุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนา
อื่นให้มุ่งเน้นการส่ังสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข พร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้
เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง 

๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน เพื่อให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งได้ผู้น าและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง  
มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใน
บริบทของไทย ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ เห็น
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมือง
และสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้
อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถ 
คัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครอง



๑๗ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและ
สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย 

๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา 
ความม่ันคงที่ส าคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่
เป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และท าให้เกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไก
และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีอยู่เดิม เช่น กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)เป็นต้น หรือที่
ต้องออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับปัญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้ทุก
มิติ ก าหนดและเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
สามารถตรวจสอบวิธีการด าเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติให้สอดคล้อง เกื้อกูล และต่อเนื่องกัน 
ตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่สาเหตุได้อย่างแท้จริง ยกระดับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นวาระส าคัญของประเทศ และท าการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งระบบให้สังคมเกิดความเช่ือมั่นอย่างแท้จริง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพื่อแก้ไขปัญหา
เดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็น จนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึนอันจะส่งผลให้
การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบร่ืนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีประเด็นการด าเนินการ
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑ การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน  เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมือง
เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
(อดีต ปัจจุบัน อนาคต) ของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และ
ยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกก าลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่าง
แท้จริง ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดถึงรายงานผลอย่างจริงจังต่อเนื่อง เสริมสร้าง
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน  
ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถ่ือน การค้าและ
การแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอ านาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  รวมไปถึง
ปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงาน
ข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคง ของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติส าคัญ เช่น 
ภัยแล้ง น้ าท่วม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมเป็นพิษ โรคระบาดร้ายแรงต่าง ๆ 
และปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล อันท าให้
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จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ตลอดถึงโครงการที่เป็นหมุดหมายส าคัญของประเทศให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  

๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ เพื่อ ให้ทราบ
สถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลาม
ต่อไป รวมทั้งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและ
ความพร้อมในทุกด้าน ทั้งคน เคร่ืองมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงาน
ด้านการข่าวกรอง เทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ  ของ
หน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ต้ังแต่ขั้นการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์ ก าหนดแนวทาง
ป้องกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร้างพลังของประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับก าลังต ารวจ ทหาร 
และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น  ๆในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาส าคัญต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอ านาจ และ
การย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปตามเป้าหมายการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศที่ก าหนดอย่าง
ราบร่ืน  

๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุข
อย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม
พหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการความ
เช่ือมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึง
การติดตาม ประเมิน และรายงานผล อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอ านวยความ
ยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและ
ความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลัง
ส าคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่าง
ตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือค าสอน
ที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือนค าสอน
ของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงความมั่นคงของประเทศ ยกระดับการพัฒนาในทุกมิติโดยเฉพาะ  
การพัฒนาเพื่อความมั่นคง มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่อย่าง
เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน  
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์
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พระราชา ตลอดไปจนถึงสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐ ให้ทัดเทียมกับภูมิภาค
อื่น ๆ  

๒.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
และทางทะเล เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทั้งทางบกและทาง
ทะเล สามารถด ารงอยู่ได้ มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม รวมถึง
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทัพ หน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาค
ประชาชน ให้สามารถพัฒนาสมุททานุภาพ (Sea Power) ของประเทศ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสมุทราภิบาล (Ocean Governance) ในการบริหารจัดการ ปกป้อง และดูแลรักษา
ผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติ เสริมสร้างและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต 
และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของไทย อย่างบูรณาการและเป็นระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจติดตาม 
ระบบตรวจคนเข้าเมือง การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดน
ทางทะเล สร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการด าเนินการต่าง ๆ 
และสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง ก าหนดพื้นที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องและเป็นระบบ สร้างความตระหนักรู้
ให้แก่ประชาชนในเร่ืองการให้ความส าคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ การ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตลอดถึงแนวพระราชด าริในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ป้องกัน และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ อย่าง
เข้มแข็งยั่งยืน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
และครอบคลุมบริบทแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป พร้อมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมาตรฐานสากลมาปรับใช้ในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะในเร่ืองเกี่ยวกับป่าไม้และระบบนิเวศน์ ความมั่นคงทางพลังงาน น้ า 
และอาหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
ม่ันคงของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของ
ประเทศ ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน 
แก้ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการ (ทั้งคน วัสดุอุปกรณ์ 
ระบบ เทคโนโลยี และงบประมาณ) โดยมีประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง แม่นย า และทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการขีด
ความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศ ให้
ทันสมัย ทันสถานการณ์ ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) สามารถครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและ
น าผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน 
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รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน ตลอดถึงประชาคมข่าวกรองต่างประเทศอย่าง
แน่นแฟ้นและมีประสิทธิภาพจริง  

๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความม่ันคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคาม
ได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ เพื่อให้ทรัพยากรที่ส าคัญและจ าเป็นทั้งปวงของกองทัพและ
หน่วยงานความมั่นคง ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม สามารถ
ระดมทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน ส่งผลให้สามารถปกป้องอธิปไตยและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยการจัดท าแผนพัฒนาและผนึกก าลังทรัพยากร
รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการประเมินขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง พร้อมพัฒนาโครงสร้างก าลังรบและยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสม สามารถรับมือกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ยกระดับการฝึกร่วมให้เป็นแบบบูรณาการที่ทันสมัย มีความสมบูรณ์  
พร้อมน าไปปฏิบัติได้กับสถานการณ์จริง เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติการร่วมและการป้องกันภัย
คุกคามด้านความมั่นคงกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ มิให้เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนทาง
บกและอาณาเขตทางทะเล พร้อมทั้งมีกลไกแก้ไขปัญหาความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง ผ่านทางการ
เจรจาและมาตรการทางการทูต ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่อง ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบ
อัจฉริยะ (Smart Defence Industry) ในอนาคต มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง สามารถแข่งขัน และลดการ
พึ่งพาหรือน าเข้าจากต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญ
ของประเทศได ้

๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง 
ระบบ กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึก
ร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณา
การของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับ 
การแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอน 
การปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ในระดับชาติไป
จนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ 
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ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ โดยมีประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสันติ
สุข มั่นคง และสมดุลส าหรับทุกฝ่าย ให้ทุกประเทศพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในการประสานและปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกัน 
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างราบร่ืนและยั่งยืน โดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในทุก
ระดับและทุกด้านกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญทาง
ยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ อย่างสมดุล พัฒนาและเสริมสร้างระบบ กลไก มาตรการ ตลอดถึงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การแลกเปล่ียน แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง ผลักดันการหารือทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเช่ือใจ ไปจนถึงความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งลดความ
หวาดระแวงระหว่างกัน โดยอาศัยการแลกเปล่ียนการเยือนในระดับต่าง ๆ  และการจัดเวทีสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น จนท าให้บรรยากาศการด าเนินการระหว่างประเทศในทุกเร่ืองทุกขั้นตอน ด าเนินไปได้อย่าง
ราบร่ืน ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพอย่างแท้จริง 

๔.๒ การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศใน
ภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพื่อการพัฒนา
ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยส่งเสริมความเป็น
ปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน (ASEAN Solidarity) และความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN 
Centrality) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ  
ท าการแลกเปล่ียนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม กับมิตรประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศส าคัญในภูมิภาค และ
นานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้างเสริม
เสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและเผยแพร่การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา ให้เป็นที่เข้าใจและมีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในภูมิภาค อันจะ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติร่วมกันต่อไป  

๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสู่
สันติสุขอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การด าเนินการและความร่วมมือใด ๆ 
ระหว่างประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมค านึงถึง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือ
กับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ  
การโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาค
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แม่น้ าโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ส าคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติ
ขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความส าคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลัง
บวกหรืออ านาจแบบนุ่มนวล (Soft Power) ของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี
และวัฒนธรรมประเพณีไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค้า
ไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง พร้อมทั้งเน้นส่ิงที่ประเทศไทยโดดเด่น  
ทั้งทางกิจกรรมวัฒนธรรม กีฬา ศาสนา การบันเทิง ฯลฯ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ เพื่อให้กลไกส าคัญ
ต่าง ๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติด้านต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง รวมทั้งท าให้
เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยมีประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงแบบบูรณาการ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับปัญหาได้ทุก
รูปแบบทุกระดับและทุกช่วงเวลา อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ โดยเสริมสร้างพร้อมทั้งยกระดับ
กลไก หน่วยงาน เช่น กองทัพไทย กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น และกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือ
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการความร่วมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน มีเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ก าหนดหน่วยงาน
และตัวผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหา สัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนให้การ
สนับสนุนในทุกด้าน อย่างต่อเนื่องจริงจังตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบและประเมินผล
อย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทและความก้าวหน้าของยุคสมัย พ ร้อมทั้ง
สามารถสร้างความเช่ือมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเช่ือมโยงกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึง
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ  

๕.๒ การบริหารจัดการความม่ันคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคล่ือนไปได้ตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม 
และไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อความมั่นคงของชาติ โดยพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการ
ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ  
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการ 
การด าเนินการในทุกด้าน ให้ประสานสอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศชาติในทุกมิติ โดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงของมนุษย์ ป่าไม้และระบบนิเวศน์ อาหาร น้ า และ
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พลังงาน อย่างยั่งยืน ตลอดไปจนถึงผลักดันให้เกิดการขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจน
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๕.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง เพื่อ ให้ 
การด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเป็น
รูปธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน 
บุคลากร เคร่ืองมือ ระบบการบริหาร และการจัดสรรงบประมาณในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งมี
ความพร้อม มีขีดความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคล่องตัว มีเอกภาพในการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทส าคัญในการรับผิดชอบดูแลปัญหาความมั่นคงทุกมิติในระดับนโยบาย 
พร้อมรองรับบริบทที่จะเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดอย่างแท้จริง  
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๑. บทน า 
สถานการณ์และแนวโน้มความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

และก่อตัวสู่อนาคต ล้วนส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง กรอบความคิด และวิถีปฏิบัติ
ของสังคมโลก ทั้งโครงสร้างค่านิยมการเมืองที่กระแสของความเป็นชาตินิยมไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ
กระแสโลกาภิวัฒน์เสมอไป ดังเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้หลายกรณีทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
โครงสร้างดุลอ านาจทางการเมืองของโลกที่ผันแปรตามอ านาจทางเศรษฐกิจ โครงสร้างภาคการผลิตที่
ลดและเลิกพึ่งพาทุนการผลิตตามแบบอุตสาหกรรมเดิมมาสู่เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล กระทั่ง
แรงงานก็ถูกทดแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ รวมถึงโครงสร้างการค้าที่หันไปอยู่บนโลก
ออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้หลายธุรกิจล่มสลายลง  

ประเทศไทยก็มิอาจหลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ และจ าเป็นต้องปรับตัวโดยเร่งด่วน  
เพราะสมการความส าเร็จแบบเดิม ๆ คือ แรงงานราคาถูกและการหยิบยืมเทคโนโลยีจากประเทศอื่น ใช้
ไม่ได้อีกต่อไปแล้วบนความท้าทายนี้ ในขณะที่การเตรียมตัวในเส้นทางการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ก าลั ง
ด าเนินไป ในการเดินทางสู่อนาคต ประเทศไทยต้องส ารวจความเป็นไปได้ของศักยภาพ ข้อจ ากัด และ
เป้าหมายที่มุ่งหวัง เพื่อวางยุทธศาสตร์ให้การเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นไปอย่างมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ภายใต้บริบทของไทยที่สอดคล้องกับกติกาสากล ที่ส าคัญคือความต่อเนื่องของ  
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พื้นฐานส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องควบคู่กับการสร้างและพัฒนา “คน”  
ซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคล่ือนการพัฒนาที่ต้องปรับเปล่ียนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่
สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีองค์ความรู้และทักษะสูง  
ทั้งเกษตรกร แรงงานฝีมือ ผู้ประกอบการทุกขนาด รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจ
ชุมชน ให้ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และสอดรับ
กับการพัฒนาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ การท่องเที่ยวทุกระดับ  
ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงไทยเช่ือมโยงโลก และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล และข้อมูล ไปพร้อมกับการรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
และพลวัตทางกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคและเสริมสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน เพื่อรับมือกับ 
การเปล่ียนแปลงสู่อนาคต ให้คนไทยมีรายได้สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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๒. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันส าหรับประเทศไทยมุ่งพัฒนาบน

พื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง  
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่
อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง  
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะท าให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ 
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

บนแนวคิด “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ที่จะพาประเทศไทยสู่อนาคตใน ๒๐ ปีข้างหน้า ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การสร้าง
พื้นฐานที่มั่นคงของประเทศ การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดี
อยู่ดีและรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจน 
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ดีขึ้นในเวทีสากล โดยมีเป้าหมายตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ความส าเร็จ บนพื้นฐานแนวคิดที่ต้องการก้าวข้ามข้อจ ากัดและความท้าทาย ดังนี้  

เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

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

๓.๒ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี  
ในระยะ ๒๐ ปี 

๓.๓ ตัวช้ีวัด ผลิตภาพการผลิตรวม เฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี  

๓.๔ อันดับความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ โดย  International Institute for 
Management Development (IMD) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด  
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นที่ ๑ มหาอ านาจทางการเกษตร ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้า
สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตร
คุณภาพสูง และขับเคล่ือนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและ
สร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น  

๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมา
เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น พืชผัก ผลไม้และไม้ตัดดอกเขตร้อน สมุนไพร ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้หอม  
สินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผ้าไหม ทุเรียนภูเขาไฟ รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น ทุเรียนปราจีน ทุเรียนเมืองนนท์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง กาแฟดอยช้าง มุกภูเก็ต  
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น  

๑.๑.๑ ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่  ๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี  
ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสร้างจุดเด่น ความ
แตกต่างของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันใน
ประเทศต่าง ๆ ได้  

๑.๑.๒ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล  

๑.๑.๓ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง
ระดับในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

๑.๑.๔ ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น พร้อมทั้งสร้าง 
ความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเร่ืองราวของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

๑.๑.๕ ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค้าที่ได้รับการรับรองส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อนอื่น ๆ สู่ตลาดโลก 

๑.๒ เกษตรปลอดภัย จากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้น 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอันตรายจากการปนเป้ือนสารเคมีในสินค้าเกษตรทั่วโลก ส่งผลให้ผู้บริโภค
หันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี และให้ความส าคัญกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคทั่วโลกในเร่ืองความส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร โดยการ
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ควบคุมป้องกันอันตรายจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Table) จึงต้องให้ความส าคัญกับเกษตร
ปลอดภัย  

๑.๒.๑ จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตท าการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มี
ความน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิก
ใช้สารเคมีในภาคเกษตร 

๑.๒.๒ เพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม 
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสาร และเปล่ียนผ่านไปสู่การท าเกษตร
อินทรีย์ในท้ายที่สุด ตลอดจนสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรที่ต้องการท าการเกษตร
อินทรีย์  

๑.๒.๓ พัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย 
รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ส าหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอน  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

๑.๒.๔ พัฒนาข้อมูลมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลรอยเท้าคาร์บอน (Carbon 
footprint) และรอยเท้าน้ า (Water footprint) อันเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความปลอดภัย ค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และอยู่บน
ฐานการผลิตที่ยั่งยืน  

๑.๒.๕ ก าหนดมาตรการก ากับดูแลการจ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร และสร้างองค์
ความรู้แก่เกษตรกรด้านอันตรายของสารก าจัดศัตรูพืช รวมทั้งทยอยยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารเคมีทาง
การเกษตรที่ไม่ปลอดภัย 

๑.๓ เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศใน 
การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และน าไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ 
ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ยังมีการใช้ประโยชน์
ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ซึ่งไทยมีศักยภาพที่จะเป็นผู้น าในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

๑.๓.๑ ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน  
วนเกษตร เป็นต้น  

๑.๓.๒ ปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  

๑.๓.๓ ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปส าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาต่อ
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ยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ   

๑.๓.๔ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใ ช้นวัตกรรมจากภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้าจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น การพัฒนาสมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบัน 
เคร่ืองส าอาง การท าน้ าหอมสมุนไพร เป็นต้น โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้ังเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้  

๑.๓.๕ ส่งเสริมให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๔ เกษตรแปรรูป ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรม
จากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร ทั้งนี้ 
ผลิตผลทางการเกษตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์และแปรรูปได้อย่างหลากหลาย ทั้งในรูปแบบอาหาร 
เช่น อาหารที่ให้คุณค่าเฉพาะ (Functional food) และเคร่ืองดื่มสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สารที่ให้ประโยชน์
เชิงหน้าที่ (Specialty food ingredients) และอาหารทางการแพทย์ (Medical food) และรูปแบบที่
มิใช่อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์
เกษตรพรีเมียมไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  

๑.๔.๑ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

๑.๔.๒ ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตร
ขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง เช่น น้ ามันร าข้าว การผลิตโปรตีนจากพืช การท าเนื้อเทียม 
(Cultured meat) ผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน ผลไม้แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น  

๑.๔.๓ ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เช่น หมอนยางพารา เคร่ืองส าอาง เภสัชภัณฑ์ อาหารเสริม อาหารสัตว์ เป็นต้น  

๑.๔.๔ สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะ เพื่อป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ใน
ระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่บอกระดับ
ความสุกในผักและผลไม้ได้ โดยใช้เทคโนโลยี ripesense packaging เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาดให้แก่สินค้า  

๑.๔.๕ ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญในการสร้างเคร่ืองหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ (Smart farm) เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่ สูงสุด และ
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เตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน  

๑.๕.๑ สร้างและน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร  
ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นย า (Precision technology) เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน
เพาะปลูก ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปล่ียนแปลง ทั้งความช้ืน แสง 
และอุณหภูมิภายในฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผน
ระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งระบบเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) 
ช่วยบันทึกข้อมูลส าคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม  

๑.๕.๒ ปรับเปล่ียนการท าเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อาทิ ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เลือกใช้เมล็ดพันธ์ุดีที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ และภูมิอากาศ รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ระบบ  
การผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน  
เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เคร่ืองมือดังกล่าวบริหารจัดการความเส่ียงในการท าเกษตรกรรม  

๑.๕.๓ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร
ใหม่ ๆ และการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การเกษตรที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในเร่ืองการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค้าง  
การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลค่ า
ผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและ
การเก็บรักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจ าหน่ายผลผลิตและการส่งออก  

๑.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรส าหรับระบบ
ฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเคร่ืองจักรกลการเกษตรให้สูงขึ้นด้วย 
การวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งสร้างและก าหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร  

๑.๕.๕ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
ข้อมูลจากดาวเทียม และเช่ือมโยงฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนา 
การบริหารจัดการความเส่ียงอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตร ทั้งการสร้างฐานข้อมูลการเพาะปลูก
ระดับประเทศ การจัดการด้านชลประทาน ทะเล และชายฝ่ัง รวมทั้งการติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศ  

ประเด็นที่ ๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและ
สร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ ๔ หรือ “the ๔th Industrial 
Revolution” หลังจากการเปล่ียนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมที่ เกิดจากพลังงานไอน้ าในยุคที่ ๑  
การผลิตสินค้าจ านวนมากโดยใช้สายการผลิตและพลังงานไฟฟ้าในยุคที่ ๒ มาจนถึงการใช้คอมพิวเตอร์
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และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคที่ ๓ และการก้าวเข้าสู่ยุคที่ ๔ ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพ เช่น ยานยนต์ไร้คนขับ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ
สามมิติ หุ่นยนต์ และวัสดุศาสตร์ ฯลฯ เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่
มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม 
และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน  

๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อต่อยอดจาก
ภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมถึงพลังงานชีวมวล  

๒.๑.๑ เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ 
อาหารเสริม เวชส าอาง 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 เน้นการวิจัยและพัฒนา และน าผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพได้เร็วขึ้น  

๒.๑.๔ สร้างและพัฒนา รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีทักษะความรู้ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างเพียงพอทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ  

๒.๑.๕ ปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าของประเทศ ทั้งส่ิงมีชีวิตและข้อมูลส่ิงมีชีวิตทั้งใน
รูปแบบคลังเก็บรักษาชีวพันธ์ุ (Biobank) และรูปแบบข้อมูลพันธุกรรมระดับจีโนม (Genome) รวมถึง
กลไกการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม 

๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  อาศัยความเช่ียวชาญด้านบริการ
การแพทย์ของไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการ
การแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพิ่มข้ึนจากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อน าไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์  
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๒.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุมการผลิตเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์
ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

๒.๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับคนไทย เช่น การสร้างและปลูกถ่ายอวัยวะเทียม หุ่นยนต์การแพทย์ การรักษาตามลักษณะ
พันธุกรรมด้วยจิโนมิกส์ (Genomics) และการแพทย์แม่นย า (Precision medicine) เป็นต้น  

๒.๒.๓ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพื่อลดต้นทุนการรักษาพยาบาล 
ยกระดับการให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล  และสร้างความมั่นคงให้กับระบบ
สาธารณสุขของไทย เช่น การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) 
และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) เป็นต้น  

๒.๒.๔ เช่ือมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

๒.๒.๕ สร้างและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถเรียนรู้การใช้และพัฒนา
เทคโนโลยีในการรักษาและจัดหาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการอย่างเพียงพอ เช่น แพทย์ พยาบาล 
วิศวกรชีวการแพทย์ บุคลากรปัญญาประดิษฐ์ และบุคลากรด้านหุ่นยนต์การแพทย์ เป็นต้น  

๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังที่จะเปล่ียนโลก ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิ เล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of Things: IoT) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้ง
ระบบ สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ส าหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  

๒.๓.๑ สร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรง
ขับเคล่ือนประเทศไทย และส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทช้ันน าของโลก
ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการวิจัยและพัฒนา  

๒.๓.๒ สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ส าหรับภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม และ
ด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ เช่น บริการภาครัฐ (Digital government) ฟินเทค (Fintech) เศรษฐกิจแบ่งปัน 
(Sharing economy) และบริการที่อาศัยเทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เป็นต้น  

๒.๓.๓ ผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล 
และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อขยายธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่
มูลค่าระดับโลก  
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๒.๓.๔ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
สนับสนุนการใช้ข้อมูลเปิด (Open data) ที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการศึกษา  
การวิจัยและพัฒนา และการต่อยอดทางธุรกิจ  

๒.๓.๕ สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู้เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ 
และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญจากทั่วโลกให้มาท างานในไทย ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี เช่น 
การส่งเสริมฝึกอบรมให้มีทักษะในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ เป็นต้น 

๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทย ส่งผลให้ไทยมีความได้เปรียบอย่างมากในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ การเป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก 
และศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค จึงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ 
ในขณะเดียวกับการเพิ่มมูลค่าจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน และการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และ
ดาวเทียม เป็นต้น  

๒.๔.๑ ส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและเช่ือมต่อกับเครือข่าย 
โลจิสติกส์ของโลก  

๒.๔.๒ ผลักดันการเปล่ียนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการ
ลงทุนที่เน้นการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

๒.๔.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
และบริการที่เกี่ยวข้องโดยยกระดับบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน และการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน ซึ่งจะ
ต่อยอดไปยังช้ินส่วนยานอวกาศในที่สุด และสนับสนุนการลงทุนด้านบริการดูแลรักษาและซ่อมแซม
อากาศยานเพื่อขยายตลาดบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ
การบินและอวกาศ  

๒.๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งรูปแบบใหม่ เช่น อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 
ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) เป็นต้น ที่สอดคล้องกับบริบทของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง  

๒.๔.๕ พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเช่ียวชาญตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และบริการโลจิสติกส์ อ านวยความสะดวกส าหรับบุคลากร
ผู้เช่ียวชาญต่างชาติให้เข้ามาท างานในไทย และจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนให้อุตสาหกรรม
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ยานยนต์ การบินและอวกาศ และโลจิสติกส์ ตลอดจนหน่วยงานก ากับดูแลให้ได้รับมาตรฐานสากล  
และสร้างความร่วมมือในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

๒.๕ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ของ
โลกอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งความมั่นคงด้านภัยพิบัติ ด้านไซเบอร์ ด้าน
พลังงาน และด้านการป้องกันประเทศ ในขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงทางด้านนโยบายของประเทศ
ต่าง ๆ ที่เปิดกว้างและเช่ือมโยงกันมากขึ้น ท าให้มีการค้าสินค้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 
ก่อให้เกิดการแข่งขันและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศที่ไทยมีศักยภาพ เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็น
อุตสาหกรรมส่งออกต่อไป  

๒.๕.๑ ต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงด้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศ
ที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในบริบทด้านความมั่นคงและเชิง
พาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการผลิต เพื่อรองรับ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  

๒.๕.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือน
ภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ  

๒.๕.๓ สร้างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดผลกระทบ
จากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber threats) ต่อเศรษฐกิจและสังคม และปกป้องอธิปไตยทางไซเบอร์ 
(Cyber sovereignty) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติจากการท าธุรกิจดิจิทัล  

๒.๕.๔ เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ควบคู่กับการลด
สัดส่วนอุตสาหกรรมพลังงานจากฟอสซิล ให้มีความสมดุลและเกิดความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเอง
ทางด้านพลังงาน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม  อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
พลังงานใหม่ และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

๒.๕.๕ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ รวมทั้งการผลิต
ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ไปพร้อมกับอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง (Dual-use 
technology) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก ประเทศไทยจะต้องรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและ  
ความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและ
ใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้า (Big data) รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแล
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ความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม
และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม
การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างและพัฒนาคน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศที่
เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและ
เมือง (Local tourism) อย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ 
ในภูมิภาค (Regional tourism) เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอด 
การท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 

๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม  

๓.๑.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม อาทิ อาหารไทย (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
(Film) รวมทั้งส่ือสร้างสรรค์ ผ้าไทยและการออกแบบตามสมัยนิยม (Fashion) เทศกาล ประเพณี และ
ความเช่ือ (Festival and Faith) เช่น เทศกาลบ้ังไฟพญานาค เทศกาลผีตาโขน ประเพณีว่ิงควาย 
ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ศิลปะการต่อสู้ของไทย (Fighting) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น การจัด
มหกรรมกีฬานานาชาติ การเป็นเจ้าภาพงานกีฬาระดับโลก เป็นต้น  

๓.๑.๒ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว  
การท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเร่ืองราวที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งมีการคุ้มครองและปกป้องด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการป้องกันการลอกเลียนแบบ  

๓.๑.๓ ผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ได้รับการขึ้นทะเบียนด้าน  
การอนุรักษ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันน าไปสู่การสร้าง
ภาพลักษณ์และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น  

๓.๑.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ เช่น การท่องเที่ยว
วิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต้น  

๓.๑.๕ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เช่น การวิปัสนา การท าสมาธิ สถานที่ปฏิบัติธรรม 
และสถาปัตยกรรม รวมทั้งต านานทางพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิถี
พุทธของโลก  

๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สร้างแรงดึงดูดและส่ิงจูงใจให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของ 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก 
(Meeting Incentive Convention and Exhibition : MICE) เนื่ อ งจากไทยมีความได้ เป รียบเ ชิง



๓๕ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

ภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยว ทั้งยังมีความพร้อมด้าน  
การบริการที่เป็นเอกลักษณ์  

๓.๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนส่ง ระบบ
ดิจิทัลเพื่อการติดต่อส่ือสาร เพื่ออ านวยความสะดวกทั้งในการเดินทางเข้ามาเพื่อการประชุมและ 
การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน  

๓.๒.๒ ส่งเสริมการขยายพื้นที่จุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ และ 
การพักผ่อนระหว่างประชุมจากเมืองหลักสู่เมืองอื่นที่มีศักยภาพของไทย รวมถึงสร้างพื้นที่ หรือช่อง
ทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง  

๓.๒.๓ ส่งเสริมให้การพักผ่อนระหว่างการประชุมเป็นการจูงใจและต่อยอดการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นที่ไทยมีศักยภาพและเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน  

๓.๒.๔ สร้างรูปแบบและจูงใจการเดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยวด้วย  
การอ านวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ สิทธิพิเศษในการเข้าเมือง การลดขั้นตอน
และกระบวนการขออนุญาต เป็นต้น  

๓.๒.๕ สร้างความพร้อมของธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่ ธุรกิจ เช่น โรงแรม 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์ สถานบันเทิง เป็นต้น 

๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ผสาน “ศาสตร์” และความช านาญ
ของการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และความละเอียดอ่อนในการให้บริการแบบไทย  
เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์  

๓.๓.๑ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการเสริมความงามสู่
ตลาดระดับสูง อาทิ ธุรกิจสปาและบริการเสริมความงาม ธุรกิจนวดแผนไทย ธุรกิจโยคะ ธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ และสถานพักฟื้นเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบความเป็นไทย (Thainess) ที่โดดเด่นใน
ระดับสากล  

๓.๓.๒ สร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
และเช่ือมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางน้ าพุร้อน 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 ส่งเสริมการจัดการน าเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เช่ือมโยงกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน เช่น บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมระหว่างการท่องเที่ยว การพักฟื้นระหว่างศัลยกรรม
ความงาม เป็นต้น 

๓.๔ ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส าราญทางทะเล
และชายฝ่ัง และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากไทยมีจุดเด่นด้าน
แหล่งท่องเที่ยวทางน้ าที่สวยงามและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ผ่านการช่ืนชมธรรมชาติ การร้อยเรียงเร่ืองราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย ตามเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางน้ า ทั้งเรือส าราญและเรือยอร์ช ตามชายฝ่ังทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทย เกาะ แก่ง ที่
สวยงาม รวมทั้งการท่องเที่ยวตามแม่น้ าล าคลอง น าไปสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  

๓.๔.๑ ปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศจากท่าเรือแวะพักเป็นท่าเรือหลัก  

๓.๔.๒ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของท่าเรือ มารีน่า และท่าเทียบ
เรือให้ได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการท่าเรือทั้งในเร่ืองความสะอาด และการจัดการความปลอดภัย
ของท่าเรือและมารีน่าที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแม่น้ าล าคลองในบริเวณ
แม่น้ าเจ้าพระยาและล าน้ าที่ส าคัญอื่น ๆ ตลอดจนมีมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง 

๓.๔.๓ ส่งเสริมการเช่ือมโยงระบบเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการเช่ือมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ าให้เช่ือมต่อกับการเดินทางทางบกและทางอากาศให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
รวมทั้งสร้างให้เกิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวใหม่  

๓.๔.๔ จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางน้ า น าเทคโนโลยีมาใช้อ านวย 
ความสะดวกในการด าเนินธุรกิจกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากร
ทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม  

๓.๔.๕ ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปะการัง 
ชายหาด คุณภาพน้ า เป็นต้น โดยค านึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่การท่องเที่ยว 

๓.๕ ท่องเที่ยวเ ช่ือมโยงภูมิภาค ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเช่ือมโยง 
การท่องเที่ยวกับต่างประเทศ เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน ผ่านการเช่ือมโยง
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อรองรับการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ไทยกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  

๓.๕.๑ จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเช่ือมโยงระหว่างประเทศ ดังเช่น เส้นทางจุดร่วมทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเช่ือมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ
ระหว่างกันในภูมิภาค และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะท าให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกัน เช่น 
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เส้นทางการท่องเที่ยว ไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา ไทย–สปป.ลาว–เมียนมา และไทย–มาเลเซีย–อินโดนีเซีย 
เป็นต้น  

๓.๕.๒ ส่งเสริมการท าการตลาดร่วมกันในเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้ 
สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่  

๓.๕.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศ ให้เหมาะสม
กับศักยภาพและบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ ยวกับต่างประเทศ 
และพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  

๓.๕.๔ ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ งอุตสาหกรรม
และบริการต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่เมืองและชุมชนเพิ่มจากการท่องเที่ยวของ
ประเทศ  

๓.๕.๕ ส่งเสริมการขยายธุรกิจและการท าตลาดท่องเที่ยวของไทยในต่างประเทศ โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  

ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับประเทศ
ไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเช่ือมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย 
(Asia’s super corridor) ในยุคของการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และ
เมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและพลวัตทางกฎหมาย เพื่ออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนในการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเช่ือมโยงประเทศไทย
กับประชาคมโลก  

๔.๑ เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจาก
เอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเช่ือมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็น
ระเบียงเศรษฐกิจแห่งเอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า  
การลงทุน และการท่องเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเช่ือมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เช่น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ าอิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)  และข้อริเร่ิมหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt 
and Road Initiative) เป็นต้น  

๔.๑.๑ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
เพื่อรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยให้ความส าคัญกับ 
การขนส่งทางน้ าและระบบรางมากขึ้น  
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๔.๑.๒ พัฒนาและบูรณาการการใช้ท่าอากาศยานหลักในส่วนกลาง เช่น ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และท่าอากาศยานในส่วนภูมิภาคให้
สอดคล้องกับการเช่ือมโยงโครงข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  

๔.๑.๓ วางโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเช่ือมโยงสู่เมืองหลักของภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ  
เพื่อรองรับการเพิ่มจ านวนของเมืองและการขยายเมือง และเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
โครงข่ายรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น  

๔.๑.๔ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในเมืองให้มี 
ความเช่ือมโยงกัน และส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่ง
สาธารณะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  

๔.๑.๕ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างกันในภูมิภาคให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด เช่น พิธีการศุลกากรร่วมกัน และการขนส่งสินค้าหลาย
รูปแบบ เป็นต้น   

๔.๒ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วน
ภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดส าคัญของไทย ส่งเสริม
การพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้าน
เพื่อส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
สร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็น
แรงขับเคล่ือน  

๔.๒.๑ พัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดังเช่น ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่จะท าให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนา
เมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๔.๒.๒ พัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเช่ือมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาค
อื่น ๆ ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน 

๔.๒.๓ ยกระดับจังหวัดส าคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจ าภาค เพื่อเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เช่ือมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน 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 เพื่อให้เมืองเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความส าคัญกับการใช้มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค และสถาบันการศึกษา
ท้องถิ่น ขับเคล่ือนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค 

๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ทางด้านกายภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีชีวภาพ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกอย่างลึกซึ้ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงให้ความส าคัญกับ
การสร้างศักยภาพของคนและสังคมในการน าประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลมาใช้อย่างทั่วถึง 
รวมถึงการสร้างความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และการใช้พลังงานจากแหล่งที่มาที่ยั่งยืนอย่างเพียงพอส าหรับความต้อ งการใช้ที่จะเพิ่มมากขึ้น 
ในอนาคต 

๔.๓.๑ สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจาก
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก เพื่อสร้างและถ่ายทอด
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ บ๊ิกดาต้า อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เทคโนโลยีควอนตัม นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ 
เป็นต้น เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน 

๔.๓.๒ สร้างระเบียงทางด่วนดิจิทัล (Digital super corridor) และเสริมสร้างความรู้และ
โอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายบรอดแบรนด์หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีรูปแบบการ
เช่ือมโยงด้านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบใน
การจัดการทรัพยากรคล่ืนความถี่ให้เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ 
มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ที่ท าให้เกิดการสร้างงานบริการในโลกดิจิทัลใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสร้างความมั่นคงในการเช่ือมโยง
เครือข่ายดิจิทัลเช่ือมต่อกับโลก 

๔.๓.๓ สนับสนุนและเร่งรัดการน าวิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ และ 
การออกแบบที่ค านึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-centered design) มาใช้ในภาคการผลิตและ
บริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่ Intelligence for all เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล
หลากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลเปิด ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง เป็นต้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เพิ่มศักยภาพคนในสังคมด้วยการเข้าถึงความรู้ เคร่ืองมือบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่ง
ครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร์ ความมีจริยธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

๔.๓.๔ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน บริหารจัดการพลังงานอย่างบูรณาการทั้ง
ระบบ และการสร้างโครงพื้นฐานที่รองรับการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต 
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บริการ และการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก (Alternative energy) อย่างจริงจัง 
ในสัดส่วนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) 

๔.๓.๕ สร้างและรวบรวมผู้ทรงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ  (Brainpool) ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยผ่านการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อให้มี
ความพร้อมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช้ันสูงในอนาคต รวมทั้งการสร้างผลงานที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อย่างเต็มที่ 

๔.๔ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ด าเนินกรอบนโยบายการเงินและ
การคลังที่ยืดหยุ่นที่พร้อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก และพัฒนา
นโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกและการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะส าหรับการด าเนินและลงทุนทางธุรกิจ เช่ือมโยงการค้าการลงทุน
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 และด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีรายการใหม่ให้ครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจที่ เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่ม  
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการเติบโตของท้องถิ่น  

๔.๔.๔ รักษาเสถียรภาพการเงิน เพื่อสร้างภาวะแวดล้อมที่ เอื้อต่อการลงทุนและ 
การด าเนินธุรกิจ โดยดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและเสถียรภาพราคา โดยมีกรอบการด าเนินนโยบาย
การเงินที่โปร่งใสและยืดหยุ่น ส่งเสริมให้กลไกตลาดการเงินท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐและ
เอกชนมีเคร่ืองมือพร้อมป้องกันความเส่ียง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินใน
ภาพรวมได้อย่างครอบคลุม  

๔.๔.๕ ส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการเงิน ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ
ทางการเงินด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมใน
ภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน  
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๔.๕  สร้างพลวัตทางกฎหมาย เพิ่มพลวัตทางกฎหมายเพื่อสร้างกฎระเบียบที่เป็นธรรมและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับปรุงกฎระเบียบให้อ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจ
และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  

๔.๕.๑ มีกฎระเบียบที่รักษาการแข่งขันที่เป็นธรรมให้ครอบคลุมทั้งธุรกิจทั่วไปและธุรกิจ
เฉพาะ มีองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ  

๔.๕.๒ ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย และเท่าทันกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี อาทิ การใช้ระบบน าร่องเพื่อทดลองส าหรับกฎระเบียบส าหรับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (Sandbox) พัฒนากลไกคุ้มครองการลงทุน และการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน  

๔.๕.๓ ผลักดันการเจรจาจัดท าความตกลงทางการค้าทั้งรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี 
และมีกรอบกฎหมายที่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งและฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว การอ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออกสินค้าและบริการ กฎหมายล้มละลาย เป็นต้น เน้น
การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในทางปฏิบัติมากกว่าการให้สิทธิประโยชน์ และมีกฎหมาย
ที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั้งยกเลิกกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัย  

๔.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม  

๔.๕.๕ เร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายที่เท่าทันพลวัตการเปล่ียนแปลงทาง
การค้าการลงทุนและการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งเร่งสร้างบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ด้านการค้า 
กฎหมาย และการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหามาตรการกีดกันทางการค้า และสร้างอ านาจ
การต่อรองของไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเร่ิมต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้ง
เกษตรกร ให้เป็นนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้าง
โมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อม
ทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึง
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็น
เลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล  

๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถใน 
การสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และ
การตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

๕.๑.๑ สร้างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้รอบด้านที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุค
ใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจ



๔๒ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงทางธุรกิจได้ ไปพร้อมกับการวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ 

๕.๑.๒ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้า
และบริการ และน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๕.๑.๓ สร้างทักษะพื้นฐานที่ จ า เ ป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลาย 
(Multiliteracy) ของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต  

๕.๑.๔ สนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเช่ือมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการราย
ใหญ่ โดยสร้างระบบและกลไกที่ท าให้เกิดความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่าง
สม่ าเสมอ  

๕.๑.๕ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุน
และเช่ือมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น และลดต้นทุน
การผลิตลง โดยการพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตน   

๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ผู้ประกอบการ  

๕.๒.๑ จัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางทางการเงินที่หลากหลายและ
น่าเช่ือถือ  

๕.๒.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเส่ียง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม  

๕.๒.๓ ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

๕.๒.๔ พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจในการขอสินเช่ือของผู้ประกอบการ  

๕.๒.๕ มีระบบการประเมินความน่าเช่ือถือทางเครดิต (Credit worthiness) และระบบ
การรู้จักลูกค้า (Know your customer: KYC) ที่สะดวกมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้าน
การเงินและที่มิใช่การเงิน เพื่อเป็นข้อมูลบ่งช้ีสถานะและประวัติด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของ
สถาบันการเงินหรือตลาดทุน   

๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาด
ทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ  
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๕.๓.๑ สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจสร้างสรรค์  

๕.๓.๒ ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง  

๕.๓.๓ สนับสนุนช่องทางการตลาดและการช าระเงินรูปแบบใหม่ โดยการสร้างตลาด
ออนไลน์ แอพพลิเคช่ันและช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต เช่น ดิจิทัลแบงค์กิ้ง (Digital 
banking) กระเป๋าเงินดิจิทัล (Mobile wallet) ออนไลน์บุ๊คกิ้ง (Online booking) เป็นต้น  

๕.๓.๔ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น  

๕.๓.๕ พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และพัฒนา
นวัตกรรมการกระจายสินค้าโดยการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต  

๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดนคือการแข่งขันบนฐานข้อมูล จึงต้อง
สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อ 
การวางแผนธุรกิจ  

๕.๔.๑ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และบ๊ิกดาต้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่  

๕.๔.๒ สร้างและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางหลักในการให้
ข้อมูลและค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และเป็นแหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ  

๕.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข้อมูลความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย 
บูรณาการ และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอดในทุก ๆ ด้าน  และการก าหนดนโยบายที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ  

๕.๔.๔ สนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางทั้งในด้านการผลิต การบริหาร
จัดการ การตลาด ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต 
เพื่อลดต้นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน  

๕.๔.๕ สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ท างานร่วม (Co-working space) ส าหรับผู้ประกอบการ 
เพื่อลดต้นทุนและเป็นแหล่งแลกเปล่ียนนวัตกรรมและเช่ือมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง  

๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ  

๕.๕.๑ พัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
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๕.๕.๒ ยกระดับการอ านวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐแก่ภาคธุรกิจ โดยเน้น
ประเด็นการเร่ิมต้นธุรกิจ การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเช่ือ การคุ้มครอง
ผู้ลงทุน การช าระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ 

๕.๕.๓ พัฒนาระบบคุณภาพของชาติ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรวิทยา 
ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการ
สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบกลางส าหรับสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรม และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการในระดับสากล โดยให้ภาคเอกชน
เข้ามามีบทบาทในการด าเนินการมากขึ้น  

๕.๕.๔ สร้างระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการ 
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน รวมทั้งส่งเสริม
การจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

๕.๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่าง
ผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ  
การพัฒนาร่วมกัน  

โดยสรุป ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่เศรษฐกิจที่เน้น  
การสร้างมูลค่าและขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ อัตลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัลใน  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตและยกระดับภาคการผลิตและบริการ อันเสมือนเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
และเฉียบคมบนฐานความสามารถของคนไทยและประเทศไทย โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการหยั่งรากผลแห่งการพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
อย่างไรก็ดี ภายใต้บริบทโลกและไทยซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและบางกรณีไม่อาจคาดการณ์ได้ 
ในท้ายที่สุดแล้ว ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คือการติดอาวุธแห่งศักยภาพ
พร้อมกับการเสริมเกราะป้องกันภัยในเวทีโลก ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมิน ทบทวน และปรับเปล่ียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างเป็นพลวัต เพื่อให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งและโดดเด่น
ในระดับสากลอยู่ตลอดเวลา 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑. บทน า 
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่

มีความสุข และน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นเป้าหมายในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ มีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
มีงานและรายได้ที่ เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในระดับดี ธ ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีความเป็นพลเมือง มีระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพและโปร่งใส  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน น าไปสู่การเป็น
ประเทศที่น่าอยู่ มีความสมานฉันท์ เป็นผู้น าด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม และเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว 
การคมนาคมขนส่ง การค้า การลงทุน การศึกษา ศาสนา และการดูแลสุขภาพ  

๒. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เพื่อให้ “คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดใีนทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
ส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” โดยเน้นให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ควบคู่กับ
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างระบบ
นิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๔ ด้าน ได้แก่  

 ใจ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตส านึกของความเป็นไทย รู้จักการ
พึ่งตนเอง รักษาความเป็นไทย เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก ยอมรับความแตกต่าง มีความเคร่งครัด
และปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม  

 สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ 
และอนุ รักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีทักษะชี วิต  มีนิ สัย รักการเ รียน รู้และพัฒนาตนเองตล อดเวลา  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพึ่งตนเองได้ มีความรู้สามารถหลากหลายด้าน (well-rounded) 
และความรู้รอบตัวสูง 
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 กาย มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ขจัดปัญหาเด็กปฐมวัยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอและมี
พัฒนาการไม่สมวัย  

 สภาพแวดล้อม ครอบครัวไทย จะต้องมีความสามารถในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล อบรม
บ่มเพาะ ส่ังสอนเยาวชนในครอบครัว ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 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 ตัวช้ีวัดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ที่สะท้อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ าเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับบริบททางประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปล่ียนแปลงไปโดยต้องมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับ
การปฏิรูปที่ส าคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ 
การด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู  
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษา
แล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence) ของมนุษย์ที่หลากหลายและการ
พัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  และการปฏิรูประบบ
เสริมสร้างความรอบรู้และจิตส านึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้
ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มี
คุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่
เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทาง
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สังคมและพัฒนาประเทศ ในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างสุข
ภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) มุ่งเน้นให้สถาบัน
ทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน 
ศาสนา การศึกษา และส่ือ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ 
การด าเนินชีวิต ดังนี้ 

๑.๑ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว   โดยส่งเสริมให้
ครอบครัวมีความอบอุ่น ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และ 
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้ง  
การพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต  

๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศกึษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อ
ต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  เพื่อเผยแผ่หลักค าสอนที่ดีงามให้แก่
ประชาชน โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม ค าสอนที่ถูกต้องของแต่
ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้น าชุมชนให้
เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม รวมถึง
การลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมี 
การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคนในบริษัท
ทั้งพนักงานและลูกค้า ปรับเปล่ียนทัศนคติการค านวณผลตอบแทนให้ค านึงถึงต้นทุนทางสังคม ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม เช่น วิสาหกิจเพื่อ
สังคม เป็นต้น 

๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
โดยส่งเสริมให้ส่ือและส่ือสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณส่ืออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพื้นที่
ออกอากาศให้แก่ส่ือสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ส่ือออนไลน์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมี 
จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่า
และความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและต่อผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพื่อส่วนรวม สนับสนุน 
ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/ ปฐมวัย/ วัยเด็ก วัยรุ่น/ วัยเรียน วัยผู้ใหญ่/ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ  
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  
มีความรอบรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงิน (Financial Planning) ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า ดังนี้ 

๒.๑ ช่วงการต้ังครรภ์ / ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน 

๒.๒ ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้
ที่สอดรับกับทักษะในศตรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น ความยืดหยุ่นทาง
ความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้
เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง
กับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการท างานตามหลักการท างานที่มี
คุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผน
ทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และ
การอ านวยความสะดวกด้านความรู้ (Knowledge facility) เพื่อพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความ
ช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ 
รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท างาน 

๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือนประเทศ ส่งเสริมให้มี 
การท างานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท าที่
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เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานใน
การด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม เช่น การเป็นอาสาสมัคร (Social Productivity) 
ส่งเสริมสินค้าและบริการส าหรับผู้สูงอายุ (Silver Economy)  

ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ 
และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ดังนี้  

๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา  
ที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิเช่น  Science (ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม) Technology (ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) 
Engineering (ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา) Art (ความรู้และทักษะทาง
ศิลปะ)  และ Mathematics (ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์) 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวน
ไตร่ตรอง (Reflection) การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ (Self-directed 
learners) การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้
ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” 
หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ
การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การ
ดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนส่ือการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเช่ียวชาญด้านการสอนมา
เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  

๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  จัดให้มี
มาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมี
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ส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจาก
ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่
น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมี
การวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  

๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษา
ออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การ Upskill/Reskill  
การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Professional Development: CPD) ภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-
คิดเลขเป็น (Basic Literacy) โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติ
และแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตัว 
รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

๓.๕ การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใจลุ่มลึก (critical 
understanding) ในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่ม
การรับรู้ ของคนไทยด้ านพหุ วัฒนธรรม  การ เ ห็น คุณค่าและมี ความอดก ล้ัน  ( tolerance)  
ต่อความแตกต่างทางความเช่ือ ความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน  
การแลกเปล่ียนเด็ก เยาวชน และนักเรียน (youth and student mobility) การฝังตัวและการท างาน
ระยะส้ันในประเทศเพื่อนบ้าน (youth attachment and internment) ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  

๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไป
พร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จาก
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  โดยเน้น 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่
ระดับนานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปล่ียนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับ
ภูมิภาค 
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ประเด็นที่ ๔ การตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence) ของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ 
ภาษา (verbal-linguistic) ตรรกะและคณิตศาสตร์ ( logic and mathematical) ด้านทัศนะและมิติ  
(visual and spatial) ดนตรี (musical-rhythmic and harmonic) กีฬาและการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
(bodily kinesthetic) การจัดการตนเอง (intrapersonal) มนุษยสัมพันธ์ (interpersonal) รวมถึงผู้มี
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษ (Talents) ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากร
ไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด 
การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ดังนี้  

๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย  เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้
ศักยภาพพหุปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ 
อาทิ นักกีฬา นักดนตรี ศิลปิน นักคิด นักเขียน รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ (enrichment) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นใน
ประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย 

๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน  (eco-
systems)  
ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน/เคร่ืองมือ 
การท างานที่เหมาะสม การสร้างระบบเช่ือมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันใน
รูปแบบการร่วมมือ (consortium) การมีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลาย
สาขาวิชา (Convergence)  เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีช้ันแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่
สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเช่ือมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเส ริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ ให้มา
ช่วยสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานช่ัวคราวและถาวร 
ตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มี
ศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับ
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เช่ียวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขา
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้ง
คนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท า
ประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ  

ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดี
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ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
และมี “ทักษะด้านสุขภาวะ” ที่เหมาะสม ดังนี้ 

๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการส่ือสารด้านสุขภาวะที่
ถูกต้องและเช่ือถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง 
จนเกิดเป็น “ทักษะทางปัญญาและสังคม” ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของ
ประชาชน อาทิ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทาง
กายที่เพียงพอในการด ารงชีวิต 

๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุข
ภาวะในทุกนโยบาย (Health in All Policies) ที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย เช่น ยาสูบ 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มลพิษทางส่ิงแวดล้อม อาหารที่ให้โทษต่อสุขภาพ อุบัติเหตุบนท้องถนน และกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-communicable diseases : NCDs) เป็นต้น 

๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ ดี  โดยส่งเสริมใ ห้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของ
สังคม จัดท ามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบ 
ด้านสุขภาพโดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการด าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ  

๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  โดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
แบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการให้
ค าปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกล ให้มี
ความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญในพื้นที่
ห่างไกล มีการเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ( Internet of Things) ทางด้านสุขภาพ อาทิ  
การพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart devices) ในการวัดอัตราการเต้นชีพจรหัวใจและส่งข้อมูลให้แพทย์
ทราบทันที และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ  
โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพื่อให้
บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร้าง สุขภาวะที่ดีให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน 

๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่  โดยให้ชุมชนเป็น
แหล่งบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์
และสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวกที่ส าคัญในการอ านวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของ
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ตนเองได้ เช่น ให้ความรู้ สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในการจัดการสุขภาวะแก่ประชาชนในพื้ นที่  
เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่ส าคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นที่  

ประเด็นที่ ๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(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 การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย โดยเร่ิมจาก 
การสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มคนก่อนก้าวมาเป็น
พ่อแม่ ตั้งแต่การพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพ การส่งเสริมวางแผนครอบครัว การตรวจสอบความ
พร้อมในการสร้างครอบครัว การส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธ์ุในกลุ่มแม่ เพื่อส่งเสริมการเกิดที่มี
คุณภาพในกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธ์ุทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ  

๖.๑.๒ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยส่งเสริมความรู้ใน 
การวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการให้ความรู้ผู้ที่จะมาเป็นพ่อแม่/
ผู้ปกครองในเร่ืองโภชนาการ วิธีการเล้ียงดู วิธีการ ส่ือสาร และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม บน
ฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ ของการเล้ียงดูบุตร รวมถึงขยายผลไปสู่
การพัฒนากลไกในลักษณะของโรงเรียนพ่อแม่ในวงกว้าง เพื่อมีส่วนช่วยในการสร้างพัฒนาการวาง
พื้นฐานความคิด ทักษะอารมณ์ ทักษะสังคม ทักษะทางการเงิน และพัฒนาความเป็นคนดี  มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม มีความรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเอง  
จัดให้มีสถานที่ บุคลากร และทรัพยากรที่จ าเป็นในการให้ค าปรึกษาในการเสริมพลังสายใยภายใน
ครอบครัวและส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง โดยให้ทุกภาคส่วน
ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชน ผู้ประกอบการที่ไม่แสวงหาก าไร เครือข่ายจิตอาสา 
เป็นต้น 

๖.๑.๓ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้น 
การส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบาย 
การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานทั้งมาตรการส่งเสริมให้พ่อแม่ที่มีบุตรก่อนวัยเรียนและ
ต้องท างานในสถานประกอบการมีเวลาในการเล้ียงดูบุตร มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
จัดสวัสดิการเกื้อกูลและเสริมพลังลูกจ้างได้มีเวลาในการดูแลบุตรก่อนวัยเรียนและ/หรือพ่อแม่ที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพา มีมาตรการทางการเงินสนับสนุนผู้ประกอบที่ลงทุนทางสังคม เพื่อผู้ประกอบการที่จัดบริการ
เชิงสังคมในการสนับสนุนครอบครัว การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน/สถานประกอบการจัดบริการที่
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ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ เช่น 
สถานดูแลเด็กปฐมวัย สถานดูแลผู้สูงอายุรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น การสนับสนุนบทบาทของชุมชน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว
เปราะบาง อาทิ การมีระบบพี่เล้ียงชุมชน มาตรการสนับสนุนการบริบาลและพัฒนาเด็ก รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมาย ก าหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลัง
ครอบครัว ควบคู่กับการปฏิรูปส่ือให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว 

๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานที่ดีใน
สังคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง
ของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม  รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูก
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ 
และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดให้มีพื้นที่
ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกัน อาทิ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้
ง่าย 

๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเช่ือมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เช่ือมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอด
ช่วงชีวิต (ตั้งแต่เกิดจนตาย) เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามพันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมี
ทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลัง
แรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตั ดสินใจใน
การศึกษาต่อ ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  

ประเด็นที่ ๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่ง
ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่าง
ครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและ



๕๕ 
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นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี  พัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติ
ในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

๗.๑ การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การออกก าลังกาย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นต่อทักษะใน 
การด ารงชีวิต (ว่ายน้ า ยิมนาสติก มวยไทย) รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ  
ตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนา
จิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี  

๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง  
การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
กีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชน
ทุกกลุ่ม  ทุกเพศ ทุกวัย 

๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและ
พัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันแสดง
ศักยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และ
สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความส าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพ
ที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬา การจัดการความรู้ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อน ามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์  

๗.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา  
ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มี
มาตรฐานของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและ
นันทนาการและการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมกีฬาของ
ภูมิภาคเอเชีย (Sport Hub) ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนับสนุน
และส่งเสริมผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ 
ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๑. บทน า 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มุ่งตอบโจทย์การสร้างความเป็น

ธรรมและลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แสดงให้เห็นว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมา 
แม้ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศให้ก้าวออกจากภาวะความยากจน แต่การ
กระจายทรัพยากรและความมั่งค่ังยังคงมีการกระจุกตัวอยู่มาก ซึ่งมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทางการเมือง การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้การเติบโตของประเทศ
เป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงเป็นโจทย์ส าคัญอย่างยิ่ง 

ปัญหาความเหล่ือมล้ าที่ส าคัญของประเทศอยู่ในภาคการเกษตรและชนบท อันเกิดจากการที่คน
จนไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและความรู้ ไม่สามารถจัดการที่ดินให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า และ
จัดการความเส่ียงที่เกิดจากภัยธรรมชาติและตลาดได้ เกษตรกรส่วนใหญ่เสียเปรียบเมื่อเข้าสู่วงจรการท า
ธุรกิจการเกษตร เกิดภาวะหนี้สิน จึงเกิดปรากฏการณ์การอพยพแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ไม่กี่เมือง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของครอบครัว การก าหนดให้ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและ
พฤติกรรม และการกระจายศูนย์กลางความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ จะ เป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญของการพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ส าคัญคือการส่งเสริมให้เกิด
เมืองหลักให้มากขึ้นและมีการกระจายตัวในทุกภูมิภาคนี้ จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมมีพลัง
ขับเคล่ือน และช่วยลดความเส่ียงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศด้วย 

โจทย์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรชองไทยจะมีประชากร
สูงอายุถึงราวร้อยละ ๓๐ ของประชากรทั้งหมด ประกอบกับการเปล่ียนผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของคน 
ไปพร้อม ๆ กับการน าเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการใช้แรงงานคน หากขาดการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์แนวโน้มดังกล่าว ประชากรวัยแรงงานอาจต้องเผชิญกับภาวะการว่างงานฉับพลันอันเกิดจาก
เทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทนแรงงาน และมีกลุ่มผู้สูงอายุที่จะกลายเป็นคนจนใหม่เนื่องจากไม่ได้เตรียมการ
ออมไว้ก่อนเกษียณอายุ และไม่สามารถมีรายได้หลังเกษียณ ซึ่งการท างานของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่อาจ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสังคมนี้ได้ทั่วถึง  

ดังนั้น ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม 
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่
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ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด ขณะที่รัฐต้องให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๒. เป้าหมาย 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีดังนี้ 

เป้าหมายที่ ๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ  

เป้าหมายที่ ๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์  

เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ 
การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

๓. ตัวชี้วัด  
๓.๑ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ ๑๐ ที่รวยที่สุดต่อประชากรร้อยละ ๑๐ 

ที่จนที่สุดไม่เกิน ๑๕ เท่า (ปัจจุบัน ๒๒ เท่า)1  

๓.๒ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า ๐.๖๐ 2 
๓.๓ พัฒนาจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี บนพื้นฐานศักยภาพทุน
ทรัพยากรและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ และการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕ จังหวัด 

๓.๓ ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๗๐ 3  

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (Closing the Gap) 

๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกรฐานทรัพยากร และบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของ
เกษตรกร และการมีกลไกเฉพาะในการขับเคล่ือนการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึง
ฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพิ่มช่องทางการตลาดและเช่ือมโยงการค้าด้วยเครือข่าย

                                                             
1  เทียบเท่าประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ (Gini) ไม่เกิน ๐.๓๖ 
2  ดัชนี HAI ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิต

ครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม 
3  ดัชนีย่อยประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านการเตรียมตัวก่อนถึงวัยสูงอายุ การมีหลักประกันยามชราภาพของประชากรก่อนวัยสูงอายุ 

ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะการเงิน ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมระบบประกันสุขภาพ การอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัว การจัดสรรงบประมาณและการดูแลผูสู้งอายุโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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พันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม ก าหนดนโยบายและกติกาเพื่อเพิ่มโอกาสของเกษตรกรและให้ส่วนแบ่ง
ตลาดระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และเกษตรกรรายย่อยอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม และสร้าง
กลไกปกป้องเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากธุรกิจขนาดใหญ่
ข้ามชาติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เช่ือมโยงกับฐาน
ทรัพยากรของชุมชน เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ภาคการเกษตร 

๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยก าหนดมาตรการเพื่อสร้างความเสมอภาค
ที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีการถือครองทรัพย์สินในลักษณะภาษีความมั่งค่ัง โดยเฉพาะภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้างในอัตราก้าวหน้าตามมูลค่าของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยเน้นการเก็บจากผู้ที่ครอบครองที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้างจ านวนมากและมีมูลค่าสูง รวมถึงการเก็บภาษีมรดก เพื่อลดการส่งต่อความมั่งค่ังของคน
รวยในระดับบนและช่องว่างความเหล่ือมล้ า การจัดเก็บภาษีก าไรจากการเพิ่มค่าของทรัพย์สิน การขยาย
ฐานภาษีโดยให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรายได้ปานกลางขึ้นไปเข้าสู่ระบบภาษี การปรับการลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สูง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคใน  
การจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข้อมูลการท าธุรกรรมทางการเงินของประชาชน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
หรือมาตรการอื่นแทนภาษีจากการท าธุรกรรมออนไลน์เพื่อลดการเล่ียงภาษี และการก าหนดเป้าหมาย 
การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเพื่อน าไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค  
โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนองค์กร
ของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค และ
สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน 

๑.๓ กระจายการถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยการจ ากัดการถือครองที่ดินแบบ
ผูกขาด แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ท ากินของประชาชน รับรองสิทธิ
ชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาระบบธนาคารที่ดิน ก าหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธ์ิอย่างเป็นธรรมทั้งต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า และกระจายการถือครองที่ดินใน
ขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน ปรับระบบ
เอกสารสิทธ์ิเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กับสถาบัน
การเงินได้ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่ดิน กฎหมายป่าไม้ กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ
เพื่อการประกอบอาชีพส าหรับประชาชน และกฎหมายเพื่อจ ากัดสิทธ์ิคนต่างด้าวในการถือครองหรือเช่า
ที่ดิน และการก าหนดมาตรการอื่นเพื่อกระจายการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เพื่อให้ผู้มี
รายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรม และมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 

๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเร่ิม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้างให้มองลูกจ้างเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้ มิใช่เป็นเพียงต้นทุนการผลิต ออกกฎหมายเพื่อให้
สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่ม
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ของแรงงานเพื่อปกป้องสิทธิและลดความเสียเปรียบ ส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่งเงินทุนเพื่อ
ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายแรงงานแห่งชาติเพื่อดูแล
แรงงานไทยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้านทักษะฝีมือแรงงาน
และความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาตนเองไปเป็น
ผู้ประกอบการได้ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การประกอบวิชาชีพ 

๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคม
ส าหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงวัย โดยการเช่ือมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล และ
การพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค์กรประชาสังคม เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระทางการคลังจนเกินไป ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจใน
การออมและการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุก
กลุ่มด้วยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมอย่างทั่วถึง 

๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
โดยการจัดให้มีมาตรการพิเศษเพื่อให้สามารถระบุตัวกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
และให้ความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการอย่างเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย ยากจน และ
ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติซ้ าซ้อน โดยมีเป้าหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไม่ให้ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่น
ลูกหลาน และช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุด อาทิ การให้เงินสงเคราะห์บุตรหลานของคนจน การดูแล
นักเรียนยากจนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
การเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การป้องกันการค้ามนุษย์ การป้องกันความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาวะ 
รวมถึงความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันยาเสพติดและส่ิงมอมเมาที่ใกล้ตัวเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย การเพิ่มโอกาสการมีงานท าของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น 

๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับ
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์การพยาบาล ให้กระจายไปยังพื้นที่อ าเภอ ต าบล เพื่อให้สามารถดูแลประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด ให้ได้รับบริการที่
ไม่มีความเหล่ือมล้ าในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระ
ทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื้นที่  และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการให้บริการ
สาธารณสุข ในด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน



๖๐ 
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เสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ การจัดให้มีมาตรการทางการคลังและกองทุนเพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา การสนับสนุน
กลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการ
ติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เน้นการสร้างหลักประกันใน
การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนากองทุนเพื่อการประกันตัวของผู้มีรายได้น้อยใน
การต่อสู้คดี โดยปรับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเพิ่มทางเลือกใน  
การประกันตัวเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะยากจน การพัฒนาระบบการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการต่อสู้คดีให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การให้หลักประกันสิทธิ
ของผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน   
การลดเวลาและขั้นตอนในการพิจารณาคดีให้ส้ินสุด การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมและ
เสมอภาค รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินคดีในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นสตรี และการมี
มาตรการที่ละเอียดอ่อนส าหรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและการจัดการคดีเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความ
เปราะบางหรือถูกเลือกปฏิบัติซ้ าซ้อน ตลอดจนการพัฒนาวิธีพิจารณาความแพ่งและคดีปกครองเพื่อเพิ่ม
โอกาสของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม ปรับปรุงระบบโทษปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใส และระบบการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการกลับสู่สังคม 

ประเด็นที่ ๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี (Multiple Growth 
Poles) 

๒.๑ ก าหนดจังหวัดหลักที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
โดยค านึงถึงสัดส่วนจ านวนประชากรของจังหวัดบริวาร (รวมประชากรในจังหวัดหลักและจังหวัดที่อยู่ใน
กลุ่มจังหวัดเดียวกันประมาณ ๔-๕ ล้านคนต่อกลุ่มจังหวัด) เพื่อให้สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กระจายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี คมนาคมและ 
การส่ือสาร จัดท าผังเมืองและผังภาคเพื่อการจัดระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค แหล่งงาน แหล่งน้ า 
แหล่งพลังงาน และการใช้ที่ดิน ให้สามารถพึ่งตนเองและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงานได้ภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดหลักมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ
และจัดการตนเองได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างความแตกต่างบนฐานศักยภาพของ
ทรัพยากรและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดรองควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาจังหวัดหลัก โดยมีการก าหนดเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน 

๒.๒ ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และบูรณาการแผนให้มีความเช่ือมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับ หมู่บ้าน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด จนถึงกลุ่มจังหวัด 
เน้นการกระจายแหล่งอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่ และการพัฒนาภาคบริการ
ที่คนในพื้นที่ สามารถเป็นผู้ประกอบการ และสามารถกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมได้มากที่สุด  
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ให้ความส าคัญกับการสร้าง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ทางเศรษฐกิจ จากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแต่
ละพื้นที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
พื้นที่และผู้ประกอบการในการสืบค้น น ามาปรับใช้และยกระดับการใช้ทรัพยากรนั้นอย่างยั่งยืน 

๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของ
ประเทศและผังเมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมืองและการจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกส าหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเมืองด้วยการมีส่วนร่วมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชน
และภาคประชาสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแล
คุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหล่ือมล้ าระหว่างกลุ่มประชากร
ที่อาศัยในเขตเมือง 

๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค/กลุ่มจังหวัดเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาค/กลุ่มจังหวัด 
ที่เช่ือมโยงและอยู่ภายใต้ความเป็นรัฐเดี่ยว การจัดระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน 
การพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค ปรับโครงสร้างและปรับปรุงกฎหมายเพื่อจัดความสัมพันธ์
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเพิ่มอ านาจให้ประชาชนใน  
การตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการก ากับติดตามเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการท างาน
ของภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการปกครองท้องถิ่น และเพิ่มความเป็น
อิสระทางการคลังของท้องถิ่น และการเปิดพื้นที่และโอกาสการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาคส่วน
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการในการก าหนดยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นย า การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่จะเอื้อให้ประชาชน
และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการตรวจสอบการด าเนินงานของ
ภาครัฐและฝ่ายการเมืองได้ การจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ การจัดการความรู้และการน าความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนการเพิ่มบทบาท
ของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น 

๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่  โดยการวางแผนก าลังคนที่สอดคล้องกับแผน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของ
เมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต เน้นการส่งเสริมการยกระดับทักษะของผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจ
ในพื้นที่ทั้งในด้านภาษา การบริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและตลาด การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงความต้องการของ
ก าลังแรงงานในพื้นที่กับระบบการผลิตก าลังคนในสายอาชีพ 
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ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย (Synergy Mobilization 
for Aging Society) 

๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว
และดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเช่ือมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัย
ท างาน และผู้สูงอายุ ให้มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพื่อส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ 
เพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้าง
ผู้น าการเปล่ียนแปลงทางสังคมและสร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อฝึกทักษะเด็กให้เป็นผู้น ารุ่นใหม่ในอนาคต  ตลอดจน
สนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม การด าเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึง
การสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายส่ือ ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมท าสิ่งที่สร้างสรรค์ 
และการยกย่องให้คุณค่ากับการท าประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่วนรวม 

๓.๒ เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย โดยส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อน
เกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของก าลังแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ ๔๐ ปี
ขึ้นไป ให้สามารถปรับเปล่ียนอาชีพให้เหมาะสมในยามสูงอายุ อาทิ การปรับตัวสู่การท าการเกษตรแบบ
พอเพียงหรือการเป็นผู้ประกอบการอิสระที่มีงานและรายได้เพียงพอแก่การด ารงชีพ อันจะเป็นการยืด
ช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการท างานในยามสูงอายุเพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น 
โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนทั้งด้านทุน เทคโนโลยี การจัดหาที่ดิน และการบริหารจัดการ รวมถึงสร้าง
แรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการร่วมลงทุนในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัย
เกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริม  
การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมท าต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคล่ือน 
การพัฒนาสังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมี ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
ประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ 

๓.๓ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนที่ มีการระดมทุนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการท างานของภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่มีจิตอาสามาท างานร่วมกับภาครัฐในการสร้างสรรค์ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน สนับสนุน  
การจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์
ประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ และสามารถรับงบประมาณจากภาครัฐได้ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบการใช้
งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อเอื้อให้สามารถสนับสนุนความริเร่ิมที่สร้างสรรค์ของภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมการตรวจสอบที่ยืดหยุ่นและค านึงถึง
ผลลัพธ์เป็นหลัก 

๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม โดย
ปรับเปล่ียนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเร่ืองเพศ
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สภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนา
สังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถาน
ประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท างาน เพื่อส่งเสริมการ
สร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการท างานเชิง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถและภาวะผู้น าของสตรีเพื่อให้
สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง   

๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน ภายใต้บริบทของ
สังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธ์ุ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติใน
ทุกรูปแบบ ส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเร่ืองสิทธิและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธ์ุ ให้ความส าคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน (ชนเผ่า) สร้างความ
ภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
ภายใต้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติไทย และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วย
ยกระดับคุณค่าที่หลากหลายเหล่านั้นให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ได้ รวมถึงเช่ือมโยงการสานสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านบนรากฐาน
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย 

๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและความโปร่งใส
ของภาครัฐ พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มอ านาจในการตรวจสอบให้กับภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน ส่งเสริมเสรีภาพของส่ือสาธารณะ ควบคู่ไปกับมาตรการสร้างความรับผิดชอบของส่ือต่อสังคม 
รวมถึงส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เร่ืองสิทธิเพื่อคุ้มครองการใช้เทคโนโลยีและ
ส่ือตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาส่ือสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา และการ
สร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพส่ือ 

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

๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นโครงสร้างทางสังคมที่ย่อยที่สุดให้มี
ขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้ 
และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีหนี้ สินและ
ยากจนกว่าภาคการผลิตอื่น เพื่อปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต การออมและการลงทุน  
การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว เพิ่มทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการ
ที่ดิน ที่อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้านอาชีพ เพิ่มความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหาร
จัดการ ตลอดจนพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จาก
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ภายในเพื่อสร้างคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุน 
การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหารจัดการและมีส่วน
ร่วมในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทชุมชนที่สะท้อนปัญหา
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดท าแผน และเช่ือมโยงแผน
ชุมชนกับแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค และเช่ือมโยงกับการก าหนดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน  ขับเคล่ือนกลไก
ความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีเป้าหมายทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอ านาจในการตัด สินใจและ
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้เอง โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบที่ต่อเนื่องและโปร่งใส  
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวช้ีวัดและระบบการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

๔.๓ ปรับดุลอ านาจระหว่างประชาชนกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสร้าง
ประชาธิปไตยชุมชน โดยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันและเพื่อปรึกษาหารือกิจการที่เป็นประเด็นสาธารณะ อาทิ การจัดการทรัพยากร ดิน น้ า 
ป่า การเกษตร ส่ิงแวดล้อม การศึกษา พลังงานสะอาด เป็นต้น สามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบน
ฐานการมีข้อมูลและการใช้เหตุผล และสร้างข้อตกลงร่วมกันที่สามารถผูกพันและตรวจสอบการท างาน
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ และลดความขัดแย้งได้ อันจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสร้าง
ประชาธิปไตยที่ระดับฐานราก และสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนปรับบทบาทภาครัฐให้เป็นฝ่าย
สนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้น โดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะใน
การบริหารจัดการให้กับชุมชน อันจะเป็นการลดภาระของภาครัฐและเพิ่มความเป็นเจ้าของการพัฒนา
ของชุมชนและเปล่ียนบทบาทของชุมชนจากภาระเป็นพลังของการพัฒนา 

๔.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะในท้องถิ่น เน้นการสรรหา
ผู้บริหารโดยค านึงถึงความสามารถและธรรมาภิบาล การพัฒนาความสามารถในด้านการบริหารงานคลัง 
การเพิ่มอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินภารกิจที่ควรเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเป็นพี่เล้ียงสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยี  
การปรับปรุงระบบการตรวจสอบที่เน้นให้ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบผลงานได้โดยตรง ตลอดจน
การปรับโครงสร้างกลไกในระดับนโยบายด้านการปกครองท้องถิ่นให้เอื้อต่อการก ากับติดตามประเมินผล 
และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นก าลังหลักในการดูแลประชาชนในพื้นที่ 

๔.๕ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน โดยการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถก้าว
ทันการเปล่ียนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์
ความรู้ของชุมชน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเร่ง
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กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการ
และการจัดการความเส่ียงด้านต่าง ๆ ในบริบทของการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มความสามารถ
และทักษะในการใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถ
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่มได้รับโอกาสและเข้าถึงการเรียน รู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไม่จ ากัดวัยหรือเพศสภาวะ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑. บทน า 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้น้อมน า

ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ ประเทศไทยเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ท าให้การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ถูกด าเนินการบนพื้นฐานความเช่ือในการเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้
มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดหลัก
ของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้ 

ทั้งนี้ ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้ จะต้องมีการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานโดยใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้ง และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเห็นชอบร่วมกันในการก าหนดกลยุทธ์  แนวทาง 
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ เพื่อการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะมีการก าหนดถึงข้อมูล ตัวช้ีวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารในเชิงยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปด าเนินการ ลดความซ้ าซ้อน และให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
รวมทั้งด้านข้อมูลต่าง ๆ มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

๒. เป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ ๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  

เป้าหมายที่ ๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ  

เป้าหมายที่ ๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
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เป้าหมายที่ ๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  

๓. ตัวชี้วดัการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งการเตบิโตบน
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ (ได้แก่  
ป่าธรรมชาติร้อยละ ๓๕ พื้นที่สวนป่าใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๕ และพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจร้อยละ ๕)  

๓.๒ พื้นที่เขาหัวโล้น หาดท่องเที่ยวและแนวปะการัง แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูดูแลรักษา น้ าเสียได้รับการบ าบัดและขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกสุขอนามัย 
ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล 

๓.๓ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ มูลค่า
เศรษฐกิจฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น ระบบการจัดการเชิงคุณภาพของภาคการท่องเที่ยว ระบบจัดการน้ าเชิงลุ่ม
น้ า ความมั่นคงน้ าในทุกมิติเพิ่มขึ้นให้ได้ร้อยละ ๘๐  

๓.๔ กระบวนทัศน์ แนวคิด และพฤติกรรมเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่สนับสนุน  
การพัฒนาที่ยั่งยืน องค์ความรู้และศักยภาพที่พึงประสงค์ของทุกภาคส่วนพัฒนาดีขึ้น การกระจาย
อ านาจไปสู่ท้องถิ่น ระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น โครงการส าคัญที่สะท้อนการ
เปล่ียนแปลงในการก าหนดอนาคตประเทศ 

๔. ประเด็นยทุธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรม บนความสมดุลของฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเส่ียงของผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและลดปัญหา
ความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมต่ าลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส่งเสริมให้ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 

๑.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพจากปัจจุบันเป็นร้อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๑.๑.๑ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่  

๑.๑.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ 
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๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด โดยเฉพาะสัตว์
ป่าและพันธ์ุพืชที่ใกล้สูญพันธ์ุ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น 
และแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธ์ุต่างถ่ินที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

๑.๒.๑ อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่า
และพันธ์ุพืชเฉพาะถิ่น สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชหายากและใกล้สูญพันธ์ุ ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่
กับการลดภัยคุกคาม รวมถึง การบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน 

๑.๒.๒ สร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความส าคัญกับ
พันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเช้ือพันธ์ุและองค์ความรู้ส าหรับใช้ประโยชน์ในอนาคต และคงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม 

๑.๒.๓ ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ
พัฒนาระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส่งเสริมพัฒนาและการใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเก็บ
ค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑.๒.๔ ศึกษา ส ารวจ และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่มี
ความส าคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพื้นที่
วิกฤต เพื่อพัฒนาและเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน ์

๑.๒.๕ ส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 

๑.๓.๑ ฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและปรับเข่ือนป้องกันตล่ิงและฝายชะลอน้ า โดย (๑) วางแผน 
การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ าบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ  (๒) ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการจัดการ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ า คู คลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ  (๓) ให้มีระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระบบเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของชุมชนให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล (๔) สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่า
และความส าคัญของแม่น้ า คู คลอง  

๑.๓.๒ ก าจัดผักตบชวาแบบเบ็ดเสร็จทั้งระบบ โดย (๑) เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการ
จัดการผักตบชวาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ (๒) สร้างมาตรการ
ในการก าจัดผักตบชวาส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ า ให้ตระหนักถึงปัญหาของผักตบชวาและมีจิตส านึกที่ดี 
(๓) ส่งเสริมและให้ความรู้ในการน าผักตบชวามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตของ
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เกษตรกรและสร้างรายได้ให้กับชุมชน (๔) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
การก าจัดผักตบชวา โดยใช้กลไกการท างานจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการรูปแบบประชารัฐ (๕) 
ตรวจติดตามการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าอย่างสม่ าเสมอ สร้างมาตรการและพัฒนาวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง  

๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ได้แก่ ป่าธรรมชาติร้อยละ ๓๕ 
พื้นที่สวนป่าใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๕ และพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจร้อยละ ๕) ให้ปก
คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ 

๑.๔.๑ หยุดยั้งการบุกรุกท าลายและยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการพื้นที่เส่ียงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณา
การทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า 

๑.๔.๒ ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่เ ส่ือมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมาย พื้นที่เขาหัวโล้น และพื้นที่แนวกันชน รวมถึงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ
ชุมชน  

๑.๔.๓ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ  โดยก าหนด
สิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น  จะต้องค านึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจ ากัด 
และศักยภาพในการฟื้นตัว เพื่อให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมี 
การปลูกป่าเพิ่มขึ้น ตามหลักการผู้ได้รับประโยชน์จากป่าเป็นผู้ดูแลป่า 

๑.๔.๔ ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร สร้างกลไก
หรือระบบตัดฟันระยะยาวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย ส าหรับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ป่าไม้
และพื้นที่ของเอกชน โดยให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ควบคู่กับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
สามารถระบุแหล่งก าเนิดของไม้ และป้องกันการลักลอบน าไม้ออกจากป่า สวมเป็นไม้ถูกกฎหมาย 

๑.๔.๕ สร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติ  
ในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้เกิดความรู้สึกหวง
แหน เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.๔.๖ แก้ไขปัญหาชุมชนที่ท ากินในเขตป่า โดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมในรูปแบบคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

๑.๔.๗ จัดท าแผนที่แนวเขตพื้นที่สีเขียว ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดท าฐานข้อมูล
พื้นที่สีเขียวรายจังหวัด  

๑.๔.๘ ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม  

๑.๔.๙ สร้างเครือข่ายภาคประชาชนทุกระดับอายุ ให้มี ส่วนร่วมในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (SCP) ร้อยละ ๓๐ ของการบริโภคและ 
การผลิตทั้งประเทศ 

๑.๕.๑ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวอย่างยั่งยืน โดย (๑) ส่งเสริมให้เกิด 
การลงทุนและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต รวมทั้งวิธีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและ
องค์กร เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด (๒) สร้างการมี
จิตส านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๓) ใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต  
(๔) สร้างระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และ  
(๕) ใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

๑.๕.๒ ส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ และจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน เช่น เปล่ียน
ขยะเป็นพลังงาน 

๑.๕.๓ ลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้มีจ านวนโรงงานที่ปล่อยมลพิษ
ตามค่ามาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐  โดย (๑) จัดการการปล่อยมลพิษจากภาคการผลิตเพื่อขับเคล่ือน
เศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่ า โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (๒) มีระบบจัดการของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมีการจัดการ
มลพิษได้เป็นไปตามมาตรฐาน (๓) มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด 

๑.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ในการผลิต
อย่างยั่งยืน (๑) วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก (๒) เพิ่มศักยภาพการผลิต  
การใช้ และตลาดพลังงานทางเลือก (๓) สร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริง ด้านพลังงาน
ทางเลือก 

๑.๕.๕ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ (ฉลากส่ิงแวดล้อม) โดย (๑) ก าหนดให้
ทุกหน่วยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (๒) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้สินค้าและบริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม  
(๓) ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

๑.๕.๖ ส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ด าเนินการ
เพื่อรองรับการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชน  

๑.๕.๗ ปรับปรุงกลไกรัฐเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของ
ประชาชนและภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่ ๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่
หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทั้งหมด  ภายใต้อ านาจและสิทธิ
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ประโยชน์ของประเทศที่พึงมีพึงได้ เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม (ลดความเหล่ือมล้ า) โดยมุ่งเน้น 
การถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองทะเลที่ถูกต้องและเพียงพอ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทั้งระบบ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยเน้น ๔ ด้านหลัก คือ การท่องเที่ยว พาณิชยนาวี การประมงและพลังงาน 

๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล จากปัจจุบันเป็นมากกว่าร้อยละ ๕ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

๒.๑.๑ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง  ๆ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจภาคทะเล จนมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอินโดจีน (CLMV) และประชาคมอาเซียน 
เร่งลดความเหล่ือมล ้าในการเข้าถึงทรัพยากร กระจายประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ทั่วถึง เพื่อยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๒.๑.๒ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทางทะเล  

๒.๑.๓ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนให้ค านึงถึงทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมพัฒนาศักยภาพคนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มข้ึน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สิทธิของประมงขนาดเล็ก 

๒.๑.๔ เกิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่พิเศษในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น อ่าวพังงาและพื้นที่
ต่อเนื่อง  

๒.๑.๕ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับก๊าซเรือนกระจก พร้อมรับมือกับผลจาก
สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ตลอดจนเศรษฐกิจภาค
ทะเล การปรับตัวต่อสภาวะการเปล่ียนแปลง 

๒.๑.๖ มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน มีระบบ
เศรษฐศาสตร์และเคร่ืองมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์ 
หรือต่อผู้ท าความเสียหายต่อทรัพยากร  และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

๒.๑.๗ พื้นที่ชายฝ่ังและในทะเลได้รับการแบ่งเขตและจัดสรรด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
มีผังชายฝ่ังและผังทะเลชัดเจน ก าหนดพื้นที่การพัฒนาในรูปแบบต่าง  ๆ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพื้นที่ 

๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้ังระบบ 

๒.๒.๑ รักษาแนวปะการังที่ส าคัญต่อการท่องเที่ยวให้มีความเสียหายไม่เกินกว่าร้อยละ 
๕๐ ของพื้นที่แนวปะการังทั่วประเทศภายใน ๕ ปี และไม่เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ภายใน ๒๐ ปี  รักษาป่า
ชายเลนที่ส าคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้ไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ ล้านไร่  รักษาแหล่งหญ้าทะเลที่
ส าคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก ให้ไม่น้อยกว่า ๑.๖ แสนไร่ มีพื้นที่ คุ้มครองทางทะเลที่มี
ประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทะเล ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยส่งเสริม
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การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้น
ให้มีอัตรารอดอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว 
และการอนุรักษ์ระดับสากล 

๒.๒.๒ จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลให้ไม่เกิน ๖ 
ล้านคนต่อปี ภายใน ๕ ปี 

๒.๒.๓ ลดปริมาณของเสียลงทะเลทั้งระบบ (น้ าเสียได้รับการบ าบัดร้อยละ ๕๐ ขยะ
ลดลงร้อยละ ๓๐ น้ ามันร่ัวระบุที่มาได้ร้อยละ ๘๐)  

๒.๒.๔ มีระบบควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ เช่น IEE EIA EHIA และ SEA ทันสมัยและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
โดยค านึงถึงมูลค่าของระบบนิเวศและส่ิงมีชีวิตทางทะเล กระบวนการมีส่วนร่วมชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับ มีกลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็วและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

๒.๒.๕ มีหน่วยติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และ 
แจ้งเตือนปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะทะเล น ้าเสีย คราบน ้ามัน และขี้ปลาวาฬ ฯลฯ เพื่อลดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล  

๒.๒.๖ มีการกระจายความรู้ด้านทะเลในทุกระดับช้ันและครอบคลุมทุก รูปแบบ 
(การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)  เกิดสถานีทะเลศึกษาในทุก
จังหวัดชายฝ่ัง และมีกิจกรรมการสร้างความตระหนักทางทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูลความรู้เชิงรุก ที่เข้าถึง
ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง ตามแนวทางเทคโนโลยีดิจิทัล   มีการศึกษาวิจัยเร่ืองทะเล
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกระแสโลก มีหน่วยคลังสมอง เป็นคลังรวมความรู้ด้านผลประโยชน์ทาง
ทะเลเพื่อให้ค าปรึกษาช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารและให้บริการความรู้แก่ประชาชน มีการน าความรู้
เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ข้อมูล สารสนเทศ  
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาเพื่อการประยุกต์ใช้และนวัตกรรม  

๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้ง
ระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 

๒.๓.๑ จัดการชายฝ่ังประเทศไทยทั้งหมดแบบบูรณาการ  

๒.๓.๒ เสริมทรายฟื้นฟูหาดท่องเที่ยว โดยหาดท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รับการฟื้นฟู 

๒.๓.๓ ชายฝ่ังทะเลได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝ่ังที่
เหมาะสม มีแผนแม่บทก าหนดวิธีการจัดการในแต่ละพื้นที่ส าคัญทั่วประเทศ 

๒.๓.๔ ลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง โดยใช้รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝ่ังที่เหมาะสม รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังในบริเวณที่ยังไม่เกิด โดยการ
ประกาศเขตพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะ 
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๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้น ๔ ด้านหลัก 
ได้แก่ การท่องเที่ยว การพาณิชย์นาวี การประมง และพลังงาน 

๒.๔.๑ การท่องเที่ยวทางทะเลที่ค านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลด
ความเหล่ือมล ้าและดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ทางทะเลจากอุบัติเหตุและจากสัตว์ทะเลมีอันตราย การพัฒนาท่าเรือทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหม่ เช่น การพัฒนา
ประเทศให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือหลักของเรือส าราญในภูมิภาค การจัดท าแหล่งท่องเที่ยวด าน ้าที่มนุษย์
สร้างขึ้นเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคต 

๒.๔.๒ ยกระดับกิจการด้านการพาณิชย์นาวีจนเทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้
ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝ่ัง ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้เกิดการเช่ือมต่อเส้นทางเศรษฐกิจสองฟากฝั่งสมุทร 

๒.๔.๓ ส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับศักยภาพ การท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากร ควบคุมและยกเลิกเคร่ืองมือ
ประมงที่ท าลายล้าง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามา
ท าการประมงที่ผิดกฎหมาย เร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเล้ียงในทะเล ที่สอดคล้องกับ แผนการใช้
ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเล การศึกษาวิจัยเพื่อน าความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงครบ
วงจร เพื่อให้ประเทศยังคงเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

๒.๔.๔ น าแท่นผลิตปิโตรเลียมที่ร้ือถอนมาต่อยอดในการใช้ประโยชน์ พัฒนาเทคนิควิจัย
ในด้านพลังงานหมุนเวียนในทะเล ส ารวจแหล่งแร่ทางทะเลและแสดงท่าทีในการเป็นผู้ร่วมมือในการน า
ทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ในระดับสากล 

ประเด็นที่ ๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ทั้งระบบ และการสร้างขีดความสามารถของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและ
เสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุน
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ  

๓.๑.๑ ภาคการผลิตและบริการ โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์และอาคารของรัฐ 
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการคมนาคมที่มุ่งเน้น
การปรับเปล่ียนรูปแบบการเดินทาง และรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมคาร์บอนต่ า รวมทั้งมุ่งสู่ 
การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 



๗๔ 
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๓.๑.๒ ภาคเมืองและชุมชน พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุ่งสู่เมือง
คาร์บอนต่ า และพื้นที่สีเขียวในทุกรูปแบบ 

๓.๑.๓ ภาคการเกษตรและป่าไม้ สนับสนุนการจัดการด้านการเกษตรที่มีผลประโยชน์
ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เกษตรแม่นย าสูง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เป็นต้น รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเส่ือมโทรม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจก 

๓.๒ มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลง ร้อยละ ๕๐ จากกรณีปกติ 

๓.๒.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ  

๓.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่
โครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิ
สังคมของประเทศ เช่น การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการกักเก็บและส ารองน้ าอย่างยั่งยืน  
การจัดการองค์ความรู้ เพื่อลดผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน และการใช้มาตรการผัง
เมืองเป็นต้น 

๓.๒.๓ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัย 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว 

๓.๒.๔ บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
กระบวนการจัดท า แผนรายสาขา มีการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

๓.๒.๕ เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 

๓.๓.๑ ก าหนดให้ประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้มี
การบูรณาการในนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๓.๓.๒ ส่งเสริมสินค้าและบริการคาร์บอนต่ าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น มาตรการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนทั้งใน
และต่างประเทศ การยกเว้นภาษี รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น ตลาดคาร์บอน การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ ระบบประกันภัยจากปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ เป็นต้น  



๗๕ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

๓.๓.๓ พัฒนากฎหมายเพื่อขับเคล่ือนการบริหารจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเส่ียงที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ 
ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้หญิง คนพิการ ผู้ป่วยเร้ือรัง และผู้ที่ถูกทอดทิ้งทาง
สังคม เป็นต้น 

ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีข้อก าหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  โดยเน้นการพัฒนา “เมือง
น่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนผังภูมิ
นิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและ
ความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน  ลดการ
ปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 

๔.๑ จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

๔.๑.๑ จัดท าและพัฒนาระบบการเช่ือมโยง จัดการ และ วิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพื่อการจัดท าแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของ  
ภูมินิเวศ 

๔.๑.๒ จัดท าแผนผังภูมินิเวศ ของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และ การจัดการส่ิงแวดล้อม รวมถึงการก าหนดเขตพื้นที่แนวกันชน  

๔.๑.๓ จัดท าผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวม
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

๔.๑.๔ จัดท าแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ และ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก เพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

๔.๑.๕ จัดท า ผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนตัว ช้ี วัดเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

๔.๑.๖ จัดท า ผังพื้นที่อนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติ  แหล่งโบราณคดี  มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ วิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน  
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ทั้งนี้หากไม่มีเกณฑ์และมาตรฐานของประเทศ ให้ก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานสากลที่ตก
ลงร่วมกัน โดยให้ค านึงถึงการลดผลกระทบต่อภูมินิเวศและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอันจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ 

๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
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 พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานธรณีวิทยา  
แหล่งโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน ตามประกาศเขตพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  

๔.๓ จัดการมลพิษทุกประเภท โดยเฉพาะขยะและน้ าเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล ร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่เป้าหมาย 

๔.๓.๑ ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล และ บังคับใช้
มาตรฐานส่ิงแวดล้อม ด้านดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และ ความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาค
ส่วนอย่างเคร่งครัด  การพัฒนาระบบจัดการมลพิษก าเนิดใหม่และมาตรฐาน 

๔.๓.๒ ขจัดมลพิษและแก้ไขฟื้นฟูผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้าน ดิน น้ า อากาศ ป่าไม้  
สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 

๔.๓.๓ พัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และ ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

๔.๓.๔ ก าหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย ๓R 
(Reduce, Reuse, Recycle)  และยกเลิกมาตรการบ่อฝังกลบขยะภายในระยะ ๒๐ ปี  

๔.๓.๕ จัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้ง
ประเทศ 

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการในพื้นที่ของเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตาม
ข้อ ๔.๒ เป็นอย่างน้อย 

๔.๔ พัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ 
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๔.๕ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่จากฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๕.๑ ก าหนดให้ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให้ความรู้ ประสาน และ บูรณาการทุกภาค
ส่วนในการเพิ่ม และ รักษาพื้นที่ สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ พร้อมกับ 
การฟื้นฟูระบบนิเวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔.๕.๒ ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เร่ืองการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่าง
สมดุล 

๔.๕.๓ พัฒนาและส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิต และ กลไกการจ่ายค่าตอบแทน 
การให้บริการของระบบนิเวศ  

๔.๕.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ และ ฟื้นฟู แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 

๔.๕.๕ จัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด าเนินการตามข้อ ๔.๕.๑ ถึง ๔.๕.๔  
ในพื้นที่ที่ด าเนินการตามข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ 

๔.๖ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนในท้องถ่ิน โดยการสนับสนุนของรัฐในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๖.๑ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และ เครือข่าย ที่ประกอบด้วยภาคี
ส าคัญตามบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ที่ด าเนินการตามข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ ที่เช่ือมโยง 
การพัฒนาร่วมกันในทุกระดับและ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ หรือ องค์กร เพื่อการพัฒนาเมือง 
ชุมชน และเครือข่าย ให้มีทักษะทัดเทียมกับประเทศอื่นในระดับสากล 

๔.๖.๒ พัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือ องค์กรธุรกิจประจ าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้
เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และ 
ตลาดเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน  

ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเร่ืองการจัดการ
และการใช้น้ าทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้ าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่ค านึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม  ให้มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มศักยภาพและการใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิต
ภาพสูง 



๗๘ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ (มีน้ า
สะอาดใช้อย่างพอเพียง ในทุกภาคส่วน ลดความเสียหายและสร้างความปลอดภัย จากอุทกภัยให้อยู่
ในระดับมาตรฐานสากล (ADB) โดยบรรลุดัชนีความม่ันคงน้ า ท่ีระดับ ๘๐ คะแนน 

๕.๑.๑ จัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่
เข้าถึงได้  

๕.๑.๒ จัดให้มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสม (มีระบบแผนผังน้ า น้ าเข้า น้ าเก็บ 
น้ าทิ้ง ทางน้ า ระบบสุขาภิบาลทุกชุมชน และขยะซึ่งเป็นต้นทางของปัญหาคุณภาพน้ าและสุขอนามัย) 
โดยจัดระบบน้ าในชุมชน (อย่างมีส่วนร่วมและมีข้อมูล เสริมความเข้มแข็ง ปรับปรุงและยกระดับระบบ
น้ าในชุมชนเชิงระบบ) 

๕.๑.๓ ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ า พื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่พักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าชายฝ่ัง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์  

๕.๑.๔ จัดท าแผนป้องกัน ฟื้นฟู  รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ า แผนป้องกันแผ่นดิน
ถล่ม แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพส่ิงแวดล้อม (ตามพื้นที่ที่ก าหนด ตามความส าคัญ) แหล่งน้ า
ธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่ก าหนดและตามความส าคัญ 

๕.๑.๕ พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล  
โดยการจัดหาและใช้น้ าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง 
กฎระเบียบ การวางองค์กรการจัดการการจัดหาและใช้น้ าที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้ า   
การก าหนดโควต้าน้ าที่จ าเป็นและเป็นธรรม (เสริมสร้างความร่วมมือและต่อรองกับผู้เกี่ยวข้อง ยกระดับ
คุณภาพการตัดสินใจร่วมกัน) รวมทั้งการยกระดับผลิตภาพการใช้น้ าให้เทียบเท่าระดับสากล (ตามข้อ 
๕.๒) 

๕.๑.๖ เตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการส่ือสาร การพัฒนา
เคร่ืองมือการจัดการ (เช่น การจัดท าผังน้ าควบคู่กับผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน)  การด าเนินการเพื่อสร้าง
สมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ า (รวมการอนุรักษ์) อย่างรู้คุณค่า  

๕.๑.๗ แลกเปล่ียนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ และการด าเนินการร่วมใช้น้ า
กับแม่น้ าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและด าเนินการโครงการบูรณการและเช่ือมโยงกับประเด็นอื่น
ร่วมกับระดับสากล เช่น ประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการน้ า พลังงานและอาหาร และการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมที่ต้องให้ความส าคัญในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

๕.๑.๘ จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเส่ียง จากภัย
พิบัติที่เกิดจากน้ า (เช่น น้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าเสียในทางน้ า) ตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุม 
(เมือง นอกเขต พื้นที่ลุ่มต่ า พื้นที่ในคันกั้นน้ า ความสูง ช่วงเวลา) ที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะ
ของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันส้ัน 



๗๙ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ (ใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น้ า) ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มเป็น ๑๐ เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบัน 

๕.๒.๑ จัดให้มีน้ าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์
และบริการ พร้อมระบบจัดการน้ าในเขตเมือง (มีระบบแผนผังน้ า น้ าเข้า น้ าเก็บ น้ าทิ้ง ระบบกระจาย
น้ าดี ระบบรวบรวมน้ าเสีย ระบบระบายน้ า ส าหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงน้ าส าหรับผู้มีรายได้
ต่ าในชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) โดยพัฒนาระบบน้ าในเมือง
ที่มีความเช่ือมโยง มีแหล่งน้ าส ารอง ทบทวน/จัดท าแผนแม่บท (ตามความส าคัญของแต่ละพื้นที่) และใช้
น้ าจากหลายแหล่ง รวมการใช้น้ าซ้ าในพื้นที่วิกฤติ 

๕.๒.๒ จัดให้มีน้ าใช้เพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการ
เติบโตแบบสีเขียว ท่องเที่ยวพร้อมมีระบบดูแลน้ าภายในพื้นที่ (น้ าเข้า น้ าเก็บ น้ าทิ้ง ทางน้ า) ส าหรับ
ผู้ใช้น้ าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ าฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน (ตามข้อ ๕.๓) เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (ตามข้อ 
๕.๕)  โดยทบทวนระบบน้ าตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปล่ียนไป เน้นปรับ
โครงสร้างการใช้น้ า ก าหนดสัดส่วนการใช้น้ าในแต่ละภาคส่วน  

๕.๒.๓ เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ า โดยการใช้อย่างมีคุณค่า การใช้น้ าซ้ า การน าน้ า
กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ าทุกภาคส่วน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบ
การขออนุญาตใช้น้ าตามเกณฑ์และความส าคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและ
บริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  

๕.๓ พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าและ
ความร้อน เป็นร้อยละ ๓๐-๔๐ 

๕.๓.๑ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า  
โดยน าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบแบบค่อยเป็นค่อยไป และระวังไม่ให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูง
เกินไป รวมทั้งพัฒนาวิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ ให้มีประสิทธิภาพ
และความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในระบบได้อย่างมั่นคงและมี
เสถียรภาพ 

๕.๓.๒ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตความร้อนในภาคอุตสาหกรรม และ 
การปรับเปล่ียนไปใช้เช้ือเพลิงที่เหมาะสม เพื่อลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล 

๕.๓.๓ พัฒนาและใช้ศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม พลังน ้าขนาดเล็ก ขยะและวัตถุดิบจากการเกษตร เป็นต้น 
โดยใช้เช้ือเพลิงเหล่านี้ในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนในลักษณะที่เป็นการสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและความต้องการของภาคครัวเรือน 



๘๐ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

๕.๓.๔ สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บไฟฟ้า 
เพื่อให้ใช้ร่วมกับพลังงานหมุนเวียนประเภทแสงอาทิตย์ ลม หรือพลังงานธรรมชาติอื่น ในการผลิตไฟฟ้า
ที่มีความสม่ าเสมอและเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น 

๕.๓.๕ วางแผนและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 

๕.๓.๖ สนับสนุนการใช้กลไกการตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ภาษี
คาร์บอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน ลงร้อยละ 
๓๐ จากค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงานที่คาดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

๕.๔.๑ สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนพลัง
งานของประเทศ ด้วยการส่งเสริมผ่านเคร่ืองมือและกลไกทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมทั้งมาตรการ
ทางกฎหมาย เช่นส่งเสริมการปรับเปล่ียนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในภาคการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น 

๕.๔.๒ ส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยสนับสนุนทางการเงินและ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างและออกแบบอาคาร เพื่อท าให้เกิดการใช้แสงสว่าง และการปรับ
อากาศที่ประหยัดการใช้ไฟฟ้าในอาคาร 

๕.๔.๓ รณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในด้านการประหยัดพลังงาน 
ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์และเคร่ืองจักรที่ประหยัดพลังงาน การใช้ฉลากสีเขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์
ประหยัดไฟฟ้าต่าง ๆ  

๕.๔.๔ ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วน  
การขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ าทดแทนทางถนน ส่งเสริมการเดินทางโดยรูปแบบการขนส่งสาธารณะ
และการใช้ยานพาหนะที่ประหยัดเช้ือเพลิง 

๕.๕ พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพ
การเกษตรแบบบูรณาการ 

๕.๕.๑ บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการเกษตร โดยเน้นให้
เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ การพัฒนาเกษตรตามภูมิ
สังคม เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดภัยสูง เกษตรอัจฉริยะ เกษตรที่เหมาะสมกับ  
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ระบบเกษตรแม่นย าสูง และจ ากัดการใช้สารเคมีกับภาคเกษตรของ
ประเทศทั้งระบบ เช่น สารก าจัดศัตรูพืชและสารฆ่าหญ้า  
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๕.๕.๒ ลดพื้นที่เกษตรเชิงเด่ียว เพิ่มพื้นที่เกษตรผสมผสาน โดยจัดเขตการเกษตร ให้แล้ว
เสร็จในเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) รวมทั้งใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
เพื่อลดการบุกรุกและท าลายพื้นที่ป่า  

๕.๕.๓ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพิ่มการจ้างงานในภาคเกษตรเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นและมีความภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกรรม 

ประเด็นที่ ๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเคร่ืองมือ
และกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโต
ที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยส่ิงแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง พัฒนา 
และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย 

๖.๑.๑ ปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชน ให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต 

๖.๑.๒ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้รองรับการเปล่ียนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เช่น การยกระดับส่ิงแวดล้อมศึกษา การฝึกอบรม การปลูกฝังผ่านสถาบันครอบครัว
และส่ือต่าง ๆ  

๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่มี
คุณภาพในอนาคต 

๖.๒.๑ พัฒนาและยกระดับการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกใน 
การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ส าคัญ  

๖.๒.๒ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเวทีดิจิทัล เพื่อรังสรรค์นโยบายที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมาย ๒ พื้นที่ส าคัญใน ๕ ปี และทุกพื้นที่ส าคัญที่มี
นโยบายพิเศษจากรัฐบาลใน ๑๐ ปี 

๖.๒.๓ พัฒนาระบบประชาธิปไตยส่ิงแวดล้อม โดยเพิ่มบทบาทของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้งการเพิ่มสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อม และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตัดสินใจในโครงการ
ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการกระจายอ านาจและ  
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การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๖.๒.๔ พัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบยุติธรรม
ส่ิงแวดล้อม หน่วยงานไกล่เกล่ียด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หน่วยงานสอบสวนและนิติ
วิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศาลส่ิงแวดล้อม หน่วยงานบังคับคดีส่ิงแวดล้อม 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบยุติธรรมส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัย มีความเช่ียวชาญ และมีประสิทธิภาพ
ตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยส่ิงแวดล้อม ที่จะสามารถลดความเหล่ือมล้ า และป้องกันแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ครอบคลุม ทั้งปัญหาเดิมและปัญหาอุบัติใหม่ อันจะท าให้เกิด
การจัดการอย่างยั่งยืน สามารถน าตัวผู้ก่อปัญหามาลงโทษ และสามารถเยียวยาฟื้นฟูบุคคลชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เสียหายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

๖.๒.๕ พัฒนาความร่วมมือในเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข้ามพรมแดน กับประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของภูมิภาค การฟื้นฟูและขยายพื้นที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค รวมทั้งการเพิ่ม
กระบวนการมีส่วนร่วมก่อนการตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบข้ามพรมแดน การเพิ่ม
ความร่วมมือในเร่ืองการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์ และการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในภูมิภาค ในการสร้างระบบยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๖.๓ จัดโครงสร้ าง เ ชิงสถาบัน เพื่ อจัดการประเ ด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ รวมทั้ง ประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน  

ก าหนดและจัดโครงสร้าง เพื่อขับเคล่ือนประเด็น ร่วมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น ความเช่ือมโยงระหว่างมิติความมั่นคงด้านทรัพยากร
น้ า พลังงาน และอาหารทะเล ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทีมวิเคราะห์ข้อมูล  วัฒนธรรมสถาบันแบบอัจฉริยะ  
และหน่วยงานคลังสมอง เป็นต้น โดยใช้เคร่ืองมือทันสมัย (เช่น ตามข้อ ๖.๒.๒) 

ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และได้รับ
งบประมาณสนับสนุนอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของ
ประเทศต่อปี 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกและ/หรือปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
บุคลากร และการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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๖.๔ พัฒนา และด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  

พัฒนาโครงการส าคัญที่จะก าหนดอนาคตของประเทศให้ทันสมัย โดยปรับกระบวนทัศน์
การมองและวางแผนแบบองค์รวม พร้อมด าเนินการภายใต้กลไกใหม่ เช่น การออกกฎหมายเฉพาะ  
(เชิงพื้นที่หรือเชิงเนื้อหาในช่วงเร่ิมต้น) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว 
พร้อมมีระบบตรวจติดตาม วิเคราะห์และส่ือสารต่อสาธารณะ (อาทิ เช่น การวางแผนพื้นที่ Delta  
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เมือง การใช้ที่ดิน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล ไปในเวลาเดียวกัน การวาง
ระบบทางด่วนระบายน้ าพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมใหญ่พร้อมการวางผังพัฒนาพื้นที่ การท าโครงการ
เช่ือมสองมหาสมุทรเพื่อสร้างความเป็นผู้น าทางทะเล เป็นต้น) 

 



๘๔ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑. บทน า 
การที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายอนาคตในระยะยาวที่ก าหนดไว้นั้น การบริหารราชการ

แผ่นดินจะต้องมี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสมดุล โดยภาครัฐต้อง สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีบูรณาการ มีความต่อเนื่อง 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งภาครัฐต้องจัดระบบองค์กรให้มีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน  
มีขีดสมรรถนะสูง มีขนาดกะทัดรัด โดยใช้นวัตกรรมและดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีข้อมูลภาครัฐเพื่อให้
ทุกภาคส่วนน าไปใช้ต่อยอด สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะ การให้บริการแก่ทุกภาคส่วนของสังคมในระดับมาตรฐานโลก พร้อมทั้งปรับบทบาท
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ในการบริหารจัดการด้วยการเพิ่มบทบาทให้ภาคส่วนอื่น ๆ 
ร่วมด าเนินการบนพื้นฐานของการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้มีความชัดเจน เป็นธรรม ทันสมัย สอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูง
ใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพลังการท างานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะ
ร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ 

๒. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

การปรับเปล่ียนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง  
ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความ
เหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ
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ไม่เลือกปฏิบัติ การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม โดยก าหนดเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุใน
อีก ๒๐ ปีข้างหน้า ดังนี้ 

เป้าหมายที่ ๑ ยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง ลดความซ้ าซ้อนและปรับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้
เหมาะสม ยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น หรือถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด าเนินงาน รวมทั้งลด  
การแข่งขันกับภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุก ๆ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
บริการสาธารณะอย่างเหมาะสม  

เป้าหมายที่ ๓ การท างานมีวัฒนธรรมที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความ
ทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น านวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่าและสามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  

เป้าหมายที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และ
ประชาชนร่วมสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล และตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาค
ส่วนอื่น ๆ ตลอดจนด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคม พร้อมทั้งการสร้างจิตส านึก
และค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น 

เป้าหมายที่ ๕ กระบวนการยุติธรรม การออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์แก่ส่วนรวมของประเทศ ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างถ้วนหน้า มีความเป็นสากล ไม่เลือกปฏิบัติ 

๓. ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  

๓.๑ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๓.๒ ประสิทธิภาพของภาครัฐจากการส ารวจของ International Institute for Management 
Development (IMD) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก  

๓.๓ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI) 
อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก 

๓.๔ ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ของ World Justice Project (WJP) ทุกองค์ประกอบ
อยู่ในระดับสูง 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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การจะบรรลุเป้าหมายให้ภาครัฐเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” นั้น ภาครัฐต้องมีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตั้งแต่การพัฒนาที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว มีการเช่ือมโยง 
การให้บริการสาธารณะของส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ จัดระบบบริหารงานภาครัฐแบบบูรณาการ ให้เกิดความสอดคล้องเช่ือมโยงกันตั้งแต่
ยุทธศาสตร์ชาติลงไปจนถึงระดับพื้นที่ ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูงเทียบได้กับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณะ พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ  
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม สอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ 
ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ไม่ให้มีความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม มีความรวดเร็ว เที่ยงตรง แม่นย า มีความโปร่งใสอย่างเต็มที่ 

ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบ 
การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลาย
รูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
การปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการ 
การก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

๑.๒ ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การ วิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ  
มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 
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ประเด็นที่ ๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณ
ที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิ จ และเชิง
พื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และ  
การติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดย 

๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ใช้แผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติ
การในระดับต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน
ตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง  
การประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเคร่ืองมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณา
การในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ  
ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและ 
ไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะ 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่  
มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้า
ระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วน การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่
ก าหนด และมีแผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย 
พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี  

๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเร่ิมโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการ
ติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน 
และระดับพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และ
จัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจ า  รวมทั้ง 
การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง 
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ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่ ส าคัญและ
การกระจายอ านาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 

๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่
จ าเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด าเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะ
บทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การด าเนินงานและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจ าเป็นจะต้องด าเนินการจะต้อง
ก าหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถ
ขับเคล่ือนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการ ด าเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์และ  
การพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมถึงการสนับสนุนให้
ชุมชนหรือเอกชนร่วมด าเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ  

๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลในการที่จะจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้มีรูปแบบการจัดบริการ
สาธารณะที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนารายได้และ
ทุนเพื่อด าเนินกิจกรรมในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน  

ประเด็นที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  ปรับโครงสร้าง 
และระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ 
สามารถยุบ เลิก ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์ 

๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบายและ 
การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและ
คล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและ
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แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคล่ือนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมี
ก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ  
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใ ห้มีสมรรถนะใหม่  ๆ สามารถรองรับ 
การเปล่ียนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปล่ียนแนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการ  
การท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลไกการวางแผน ก าลังคน 
รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเท 
แลกเปล่ียนและโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้
อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปล่ียนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม
สอดคล้องกับภาระงาน 

๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างาน
และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างาน
ร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีด
สมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดัน
ภารกิจ น าการเปล่ียนแปลง พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อ
สังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อ
รองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 

ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 
ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
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๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแสการทุจริต 
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 

๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดให้ 
เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลีกเล่ียงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว 

๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซง
ของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้อง
ก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว  

๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  
จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการด าเนินงาน
แบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น กฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็น
เคร่ืองมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่น าไปสู่ความเหล่ือมล้ าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
ปรับเปล่ียนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวก ก าหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่การด าเนินธุรกิจในทุกขนาด รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและ
ยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื้ออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิ น  
การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ สอดคล้อง
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กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย 
และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม  

๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้
มีความสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม  
ด้วยการสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติ และก าหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น  
ในการตรากฎหมายต้องด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้ง
จัดให้มีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปล่ียนแปลงไป  

๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ   
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระท าผิดและ
จับกุมผู้กระท าผิดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
มีความเป็นกลาง น่าเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่
เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหล่ือม
ล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
กับประโยชน์สาธารณะ การอ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเช่ือมโยงการท างานระหว่างกัน  

๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ  
การบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใส เป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง  
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๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของการ
ค้นหาความจริง การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต้องใช้
ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อ านวยความยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว ยกระดับความโปร่งใสในการใช้อ านาจกับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งยกระดับ
มาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความน่าเช่ือถือและมี
ประสิทธิภาพ  

๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรม  พัฒนา
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ ์มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกัน
บนพื้นฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างเคร่ืองมือการประเมินคุณภาพและผลงานที่
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอด
กระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 

๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนา
รูปแบบของการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๘.๕ พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษจ าคุก เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น  
สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม  
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุม
ประพฤติในชุมชน รวมทั้ง การใช้กฎหมายอาญาโดยยึดมั่นหลักการตีความโดยเคร่งครัด ไม่ขยาย
ขอบเขตฐานความผิดให้ครอบคลุมการกระท าที่แท้จริงแล้วไม่เข้าองค์ประกอบ 
 


