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คํานํา 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีภารกิจสําคัญประการหนึ่ง คือ  
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยขณะนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กําลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และสํานักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นแผนพัฒนาฯ 
ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องอย่างแท้จริง ดังนั้น ในปี ๒๕๕๘ ท่ีผ่านมา 
สํานักงานฯ จึงได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นต่างๆ อาทิ การประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาคท้ัง ๔ ภาค 
และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มภาคเยาวชน  
เป็นต้น เพ่ือนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้มาประกอบการกําหนดทิศทางและกรอบยุทธศาสตร ์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จํานวน ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  

สํานักงานฯ ได้นําความเห็นของคณะรัฐมนตรีในการประชุมดังกล่าวมาประกอบการจัดทํา 
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ฉบับนี้ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาว
ลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา ๕ ปี โดยกําหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในช่วง ๕ ปี
แรกของยุทธศาสตร์ชาติเป็นสําคัญ เพ่ือใช้ระดมความคิดเห็นระดับภาคท้ัง ๔ ภาคและจะนําความคิดเห็นท่ีได้
จากการประชุมมาประมวลและปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
ก่อนนําเสนอเพ่ือรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งในการประชุมประจําปี ๒๕๕๙ ของ สศช. ซึ่งกําหนดจัดข้ึน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ทั้งนี้ สํานักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท่ีจัดทําข้ึนนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจโดยท่ัวไป และขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลา 
อันมีค่ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์และร่วมเป็นภาคีการพัฒนาในการกําหนดทิศทางและ
แนวทางพัฒนาสําคัญของประเทศต่อไปในอนาคต 

 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เมษายน ๒๕๕๙ 
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สารบัญ  
 

หน้า 

คํานํา 

สารบัญ  

ส่วนที่  ๑  กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ๑ 

ส่วนที่  ๒   การประเมินสถานการณ์ของประเทศ ๓ 

� ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑-๑๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๕๙) ๓ 

 � สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ๗ 

 � สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย ๑๓ 

ส่วนที่  ๓  วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม ๒๔ 

ส่วนที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๖ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ ๒๗ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒: การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ๔๐ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ๕๑ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔: การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ๗๘ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕: ความม่ันคง ๙๕ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖: การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ ๑๑๐ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์ ๑๒๔ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ๑๔๕ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙: การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ๑๕๘ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐: การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ๑๘๑ 
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ส่วนที่ ๑ กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ในระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับ 
การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบท้ังภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง 
ในประเทศ การเข้าสู่สั งคมผู้สูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนา 
ท่ีผ่านมายังคงประสบปัญหาหลายๆ ด้านท้ังปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ํา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น  
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบท 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างเหมาะสมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนาท่ีคํานึงถึงการวางรากฐาน
ของประเทศในระยะยาวท้ังในด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
การบริหารจัดการท่ีด ี

ท้ังนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาท่ีประเทศไทยให้ความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทย 
ทุกคนในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังในส่วนของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ และต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไป จึงไม่ใช่แผนท่ีมุ่งผลสําเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง  
๕ ปีของการประกาศใช้ แต่เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผน
ท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์สําคัญ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความม่ันคงในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สําหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ป ี
ท่ีจะส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการสําคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 

๑. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙-๑๑ เพ่ือให้
การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบ
ภูมิคุ้มกันท่ีดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์  
มีความสอดรับ เก้ือกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะ
สําคัญต่อมิติอ่ืนๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมี
เสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน  
วีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง 

๒. คํานึงถึง “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลัง
สําคัญในการสร้างความม่ันคงของชาติ เป็นกลจักรสําคัญในขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๒ 
 

เ ข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  
มีความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ํา 
ในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีข้ึน ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนท้ังด้านคุณภาพและ
ปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม 
อยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

๓. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังกลไกท่ีเป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกระดับ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ําซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
หนุนเสริมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีให้ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 

กล่าวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จะมุ่งเน้นการ
พัฒนาท่ีน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพ้ืนฐานในการกํากับทิศทางการพัฒนา
ประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ คํานึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสํานึกคํานึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญ 
รวมถึงให้ความสําคัญกับการพัฒนากลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ท้ังการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบ กลไกการทํางานท่ีมีหน้าท่ีผลักดันประเด็นการพัฒนาสําคัญต่างๆ และกลไกท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
องค์ความรู้ เพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมท่ี “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ได้ในอนาคต 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๓ 
 

ส่วนที่ ๒ การประเมินสถานการณ์ของประเทศ 

๑. ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๑๑  (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๕๙) 
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑-๗ เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ด้วยการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ควบคู่ไปกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ การกระจายรายได้
และความเจริญสู่ภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวในระดับดี แต่สังคมมีปัญหา และการพัฒนาไม่ยั่งยืน กล่าวคือเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๗ 
ต่อปี มีรายได้ต่อหัวสูงข้ึนจาก ๒,๑๐๐ บาทต่อปี ในปี ๒๕๐๔ เป็น ๒๓,๗๐๐ บาทต่อปี ในปี ๒๕๓๐ และ 
คนยากจนลดลงจากร้อยละ ๕๗ เหลือ ร้อยละ ๑๑.๔ ของประชากรท้ังประเทศ ทําให้ไทยพ้นจากประเทศ
ยากจนเข้าสู่ประเทศกําลังพัฒนา แต่ในช่วงเวลาเดียวกันต้องเผชิญกับปัญหาสังคม ความเหลื่อมล้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ต่อมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕) จึงให้
ความสําคัญกับคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นท่ีเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม 
จัดทําแผนในวงกว้าง และมีการพัฒนาแบบองค์รวม แต่ประเทศก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึน แต่ในปีแรกของแผนฉบับดังกล่าว 
ประเทศต้องเผชญิกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลให้ต้องปรับแผนเพ่ือแก้ไขวิกฤต 

ต่อมาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙-๑๑ ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกภาคส่วน โดยแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรง 
ในปี ๒๕๔๐ แต่การดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาและการให้ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและ 
การคลัง การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมท้ังการท่ีทุกภาคส่วนได้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ประเทศชาติสามารถผ่านพ้นวิกฤติ
ต่างๆ ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้มากข้ึน ตลอดจนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
อย่างยั่งยืน ดังนั้นเศรษฐกิจไทยจึงกลับเข้าสู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง  ในขณะท่ีโครงสร้าง 
การผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรม 
มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทําให้เปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างการผลิต
อุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติในระยะแรก มาเป็นโครงสร้างท่ีมี 
ความสลับซับซ้อนมากข้ึนภายใต้การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนทุนไทย เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการท่ีเริ่มมี 
ความเชี่ยวชาญหลากหลายและมีสัดส่วนของทุนไทยมากข้ึนตามลําดับ ส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัว 
ของประชาชนเพ่ิมข้ึนเป็น ๒๐๒,๗๙๐ บาท ต่อปี (๖,๑๐๘ ดอลลาร ์สรอ.) ในปี ๒๕๕๗ 

ในช่วงดังกล่าวศักยภาพของคนไทยและระดับคุณภาพชีวิตประชากรดีข้ึน มีหลักประกันสุขภาพท่ัวถึง 
และได้รับบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและทางสังคมมากข้ึน สัดส่วนความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๑๐.๕  
ในปี ๒๕๕๗  ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยมีแนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ ์
ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้การรณรงค์ปลูกป่า ทําให้พ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๔ 
 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อจํากัดในการพัฒนาประเทศและอันดับความสามารถในการแข่งขัน
โดยรวมเม่ือเทียบกับต่างประเทศยังปรับตัวดีข้ึนได้น้อยมาก  โดยเฉพาะในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ท่ีกําลังสูญเสียความได้เปรียบด้านต้นทุน
แรงงานและยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ และมีแนวโน้มท่ีจะทําให้ประเทศ 
ไม่สามารถยกระดับการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ข้อจํากัดดังกล่าว
สามารถสรุปได้ดังนี ้

๑.๑ การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดและศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาวมีแนวโน้มลดลง โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอลงจากเฉลี่ยร้อยละ ๕.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)  มีสาเหตุสําคัญคือ  

๑.๑.๑ ภาคการเงินและการคลังมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถสนับสนุนเป้าหมายการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนในระยะยาวได้อย่างเต็มท่ี เพราะภาระทางการคลังเพ่ิมมากข้ึน อาทิ ความต้องการ
เม็ดเงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและภาระด้านการจัดการสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ ในขณะท่ี
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการพัฒนาตลาดเงินของไทยยังอยู่ในระดับต่ํากว่าประเทศในภูมิภาค  

๑.๑.๒ การลงทุนชะลอตัวลงมาก โดยเฉพาะในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑  
ซึ่งการลงทุนข้ันต้นโดยรวม (Total Gross Investment) ขยายตัวเพียงร้อยละ ๒.๓ ส่งผลให้สัดส่วนของ 
การลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปรับตัวลดลงจากร้อยละ ๔๐.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔–
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๔.๗ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ ในขณะท่ีการส่งออกของไทยปรับตัวลดลง ท้ังในด้าน
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดย ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงตามลําดับจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปี 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ระหว่างปี ๒๕๕๕–๒๕๕๗ เนื่องจากการชะลอตัว 
ทางเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสําคัญ และประเทศไทยกําลังสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน
แรงงานและการผลิต  

๑.๑.๓ ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิต ท้ังการปรับโครงสร้างการผลิตจากเกษตร
มูลค่าต่ําไปสู่เกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการปรับจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมและ
บริการ รวมท้ังการปรับภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่การผลิตฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

๑.๑.๔ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) ยังไม่สูง
พอท่ีจะยกระดับห่วงโซ่มูลค่าให้สูงข้ึน ซึ่งต้องอาศัยการผลิตท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นของ
ตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของ TFP ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม 
แต่ยังน้อยเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศยังต่ํากว่ากลุ่มประเทศรายได้สูง เนื่องจากผู้ประกอบการ 
ให้ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์น้อย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม  
ทําให้ในช่วง ๘ ปีท่ีผ่านมาผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามความล่าช้าในการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต 
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๑.๑.๕ โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย การบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ รวมท้ังการให้บริการยังไม่ท่ัวถึง 
ไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ กระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส ์

๑.๒ ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ํากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี ้

๑.๒.๑ การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ และผลิตภาพการผลิต
แรงงานต่ําเม่ือเทียบกับต่างประเทศ โดยเด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการท่ีล่าช้ากว่าวัย เพราะครอบครัวไม่มีความรู้
และเวลาในการเลี้ยงดู และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่ํา 
แม้ว่าปัจจุบันมีการวางรากฐานการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ท้ังการปรับปรุงหลักสูตร 
สื่อ และกระบวนการเรียนการสอน รวมท้ังการพัฒนาครูมากข้ึน ซึ่งส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ํา 

๑.๒.๒ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการทําลายสุขภาพ  
จนทําให้ประชากรท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากข้ึน แม้ว่าอายุคาดเฉลี่ยจะสูงข้ึน โดยอายุคาดเฉลี่ย
เม่ือแรกเกิดเพศชาย ๗๑.๓ ป ีและเพศหญิง ๗๘.๒ ปี ในปี ๒๕๕๗ เพราะคนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
กว่าร้อยละ ๙๙.๙ ขณะท่ีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน  
แต่กลับเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสมและ 
ขาดการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและรายได้น้อย  
ทําให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการดําเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

๑.๒.๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํายังต้องเร่งดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย  ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในขณะท่ี
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล การกระจายประโยชน์ของการพัฒนายังไม่ท่ัวถึง 
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้ํา 

๑.๒.๔ ชุมชนมีความเข้มแข็งมากข้ึน มีการรวมกลุ่มเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อทํากิจกรรม
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีข้ึน อาทิ 
การจัดทําแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการเป็นแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ
ร้อยละ ๓๒.๕๑ และองค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗ ขององค์กรท้ังหมด 

๑.๓ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ในการพัฒนาจํานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ประกอบกับ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีลักษณะรวมศูนย์ ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ี ส่งผล
กระทบต่อปัญหาต่างๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝั่งถูกทําลาย และทรัพยากรน้ํายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังนี ้
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๑.๓.๑ ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด 
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงข้ึนเป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ ปริมาณขยะสะสมตกค้าง 
เพ่ิมสูงข้ึนถึง ๓๐.๘ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๗ ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี ขณะท่ีการจัดการ
ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดป้ระมาณร้อยละ ๗๐ 

๑.๓.๒ มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีข้ึน ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาสําคัญได้แก่ ฝุ่นละออง  
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 

๑.๓.๓ คุณภาพน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน้าดินท่ีมี 
ปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และระบบบําบัดน้ําเสยีรวมของชุมชนมีจํานวนไม่เพียงพอ 

๑.๓.๔ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่มีอัตราการ
ขยายตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเป็นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี เนื่องจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก
ต่างๆ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้
เพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ   

๑.๓.๕ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะ 
ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและห่วงโซ่การผลิตท้ังภายในประเทศและของโลก  

๑.๔ ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะการบริหารจัดการใน
ภาครัฐยังมีประสิทธิภาพต่ํา บริการสาธารณะท่ีจัดให้กับประชาชนและภาคเอกชนแม้ว่าจะพัฒนาให้เร็วข้ึน 
แต่เม่ือเทียบกับต่างประเทศ ประเทศไทยยังมีความล่าช้าและไม่ได้มาตรฐานสากล ประกอบกับภาครัฐ 
มีโครงสร้างท่ีใหญ่และซับซ้อนข้ึน มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดสรร
งบประมาณใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งไม่ทันกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน นอกจากนั้น การใช้
จ่ายงบประมาณยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร ขาดความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ในขณะท่ี
คุณภาพของบุคคลากรภาครัฐลดลง เนื่องจากการเข้าทํางานในภาครัฐไม่ใช่ทางเลือกแรกของคนท่ีมี
ความสามารถหรือการศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนในอดีต ในขณะท่ีบุคคลากรท่ีมีความสามารถลาออกจํานวนมาก 
เพราะมีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีดีกว่า สาเหตุสําคัญคือ ภาครัฐขาดการพัฒนาเส้นทางอาชีพท่ีชัดเจน และขาดการพัฒนา
ระบบการฝึกอบรมบุคลากรท่ีสอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังต้องเผชิญ
กับปญัหาคอรัปชั่นขยายวงกว้างท้ังในภาครัฐและเอกชน  

๑.๕ ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความไม่มีเสถียรภาพและความม่ันคงภายในประเทศ และ 
ภัยคุกคามจากภายนอกเพิ่มมากข้ึนหลายรูปแบบ ซ่ึงจะทําลายความเช่ือใจเช่ือม่ันในภูมิภาคอาเซียนและ
ประชาคมโลก โดยมีปัญหาคือ 

๑.๕.๑ ปัญหาความม่ันคงภายในประเทศมีความซับซ้อน สะสมมานาน และขยายวงกว้าง
จากเดิมจนมีสัญญาณเตือนถึงความเสียหายท่ีกําลังเกิดข้ึนอย่างมีนัยยะสําคัญ อาทิ การล่วงละเมิดสถาบัน
หลักของชาติ สร้างความขัดแย้งในชาติ และปัญหาความเห็นต่างทางความคิดของคนในชาติก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งท่ีมีรากฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง และปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ชุมชนเมือง และ
ประชาชนไทยพุทธ รวมถึงคนมุสลิมท่ีสนับสนุนฝ่ายรัฐ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาความม่ันคงทางสังคม อาทิ 
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาท่ีมีอยู่ในระดับสูง ทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนําไปสู่ความไม่ม่ันคงทางอาหารและพลังงาน อาทิ ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย 
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อัคคีภัย การเพ่ิมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่คํานึงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา ปัญหา 
การแพร่กระจายของหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาป่าเพ่ือทําการเกษตรในพ้ืนท่ีป่าไม้และการเผาป่าเพ่ือ
การเก็บเก่ียวผลผลิตในพ้ืนท่ีเกษตรท้ังในประเทศและในประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีอาณาเขตติดต่อกัน และปัญหา
การทําประมงผิดกฎหมาย 

๑.๕.๒ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการท่ีซับซ้อนมากข้ึน เพราะ
มีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อาทิ ค้ายาเสพติดข้ามชาติ ปัญหา
แรงงานต่างด้าว ค้ามนุษย์ข้ามชาติ ลักลอบเข้าเมือง ใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี และฟอกเงิน 

๒. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกทีม่ีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
๒.๑ สถานการณเ์ศรษฐกิจภูมิภาคและโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย 

๒.๑.๑ เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เม่ือเศรษฐกิจโลกประสบปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจการเงินท่ีเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา นับว่าเศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวได้ช้าและเผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจในยุโรป สําหรับในระยะ ๕ ปีข้างหน้า เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวต่ําและมีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ประเด็นความเสี่ยงท่ีจะส่งผลให้ประเทศไทยจะต้อง
บริหารจัดการท่ีสําคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของ
ประเทศต่างๆ การเพ่ิมข้ึนของการแข่งขันของประเทศในภูมิภาค และการท่ีหลายประเทศมีเป้าหมาย 
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตท่ีคล้ายคลึงกันกับไทย ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
เวียดนาม ทําให้ยุทธศาสตร์การสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต จําเป็นท่ีประเทศไทย
จะต้องคํานึงถึงความได้เปรียบเฉพาะตัวในการวางตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมและบริการ และ
ประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการลงทุนในการสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
ให้สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันกับประเทศในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศไทยและอนุภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืนท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ได้แก่ การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศการแพร่ขยายของโรคระบาดและ
โรคอุบัติใหม่ ปัญหาการก่อการร้าย และความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ท่ีผลกระทบต่อเนื่องภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์จะมีความความรุนแรงมากข้ึนได ้

๒.๑.๒ ตลาดการเงินโลกมีความเช่ือมโยงกันมากข้ึน และเข้าสู่ช่วงการเปิดเสรีภาคการเงิน
ของกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบกับมีความกา้วหน้าด้านเทคโนโลยีทางการเงินอย่างรวดเร็ว จะทําให้การ
แข่งขันในภาคการเงินรุนแรงข้ึนในทุกภูมิภาคของโลก และเป็นแรงกดดันให้ภาคการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาบันการเงินต้องเร่งเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการเพ่ือลดต้นทุนการดําเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพ่ือให้สามารถบริการได้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเหมาะสม สําหรับภาคการเงินของไทยนั้นจะต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได ้
ท้ังภายในประเทศและในอนุภูมิภาคและภูมิภาค ขณะเดียวกันภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกํากับ
ดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมท้ังการกํากับดูแลท่ีสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทาง
การเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนท่ีจะมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีปริมาณธุรกรรมท่ีมากข้ึน 
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๒.๑.๓ การแข่งขันในภาคการท่องเท่ียวท่ัวโลก มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ภายใต้สภาพแวดล้อม
การเดินทางท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังการเคลื่อนย้ายผู้คนได้อย่างเสรีภายใต้กรอบข้อตกลงต่างๆ  
การเดินทางท่ีสะดวกและมีทางเลือกมากข้ึน เนื่องจากการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ํา และการขยาย
เส้นทางบินใหม่ๆ รวมท้ังการเข้าถึงข้อมูลเรื่องสถานท่ีและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวได้ง่ายข้ึนท่ามกลาง
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อเนื่องจาก 
การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมระหว่างสังคมท่ีมีความแตกต่าง และการแพร่ขยายของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่  
จะเป็นปัจจัยลบต่อการท่องเท่ียวได้เป็นครั้งคราวท่ีทําให้หลายประเทศใช้มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวมากข้ึน 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว หลายประเทศต้องหันไปใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เป็น 
แหล่งรายได้ท่ีสําคัญมากข้ึน โดยการลดอุปสรรคและอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว 

๒.๑.๔ รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากข้ึน และมีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจท่ีหลากหลายข้ึน เพ่ือขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นท้ังโอกาสท่ีเปิดกว้างข้ึน
สําหรับการค้าและการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะรุนแรงข้ึนท้ังในรูปของกลุ่มประเทศและสําหรับ
แต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นั้นเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
ของโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ํา ประเทศไทยจึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีชัดเจนข้ึนท้ังในเรื่องฐานตลาดการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดับโลก และในเรื่อง
สาขาการผลิตการบริการท่ีประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ท้ังนี้จะต้องใช้ประโยชน์จาก  
(๑) ภูมิศาสตร์ท่ีตั้งของประเทศและการดําเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมายาวนาน และ 
จากการดําเนินนโยบายส่งเสริมให้เป็นเทศไทยเป็นฐานท่ีตั้งบริษัทแม่และศูนย์ปฏิบัติการประจําภูมิภาค  
(๒) การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ตามท่ีกําหนดในแผนการลงทุน และ  
(๓) ความเปน็เลิศในหลายอุตสาหกรรมและบริการ อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และบริการท่องเท่ียว 
อย่างไรก็ดี ท่ามกลางการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึนโดยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมนั้น  
มีแนวโน้มว่าประเทศต่าง ๆ จะนํามาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีมาใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันการค้าโดยทางอ้อมมากข้ึน 
อาทิ มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

๒.๑.๕ การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสและ
ข้อจํากัดท่ีสําคัญหลายประการ อาทิ การลดข้อจํากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศซึ่งทําให้ภาคการผลิตสามารถ
ขยายตลาดและพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน และการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานท่ีสามารถ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรี รวมท้ังการใช้ความได้เปรียบด้านสถานท่ีตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส ์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้าน การค้า การลงทุน การเงิน การบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
ในอนาคตท่ีคล้ายคลึงกันกับไทย ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ทําให้การสร้างอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต จําเป็นจะต้องคํานึงถึงความได้เปรียบเฉพาะตัวในการวางตําแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ และจะต้องมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการลงทุนในการสร้างความเชื่อมโยงท่ีสนับสนุนการพัฒนา
ห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันกับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ด้วยการส่งเสริมให้มีการย้ายฐานการผลิต
และบริการท่ีใช้ทักษะต่ําไปอยู่ในประเทศท่ีมีความได้เปรียบมากกว่าและส่งเสริมการผลิตท่ีใช้ทักษะและความรู้
ชั้นสูงภายในประเทศเพ่ือยกระดับห่วงโซ่มูลค่าให้กับภาคการผลิตและบริการของไทย จะทําให้เกิดศักยภาพ 
ในการแข่งขันสูงข้ึน เพราะประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงท่ีสําคัญของอาเซียน 
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๒.๑.๖  บทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคอาเซียนจะมากข้ึน ได้แก่ สหรัฐ อเมริกา 
จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เนื่องจากมีการเร่งขยายตัวข้ึนของการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในระดับโลก ในลักษณะกลุ่มการค้า โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีจีนเป็นแกนนําและกลุ่มท่ีมีสหรัฐฯ เป็นแกนนํา  
ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และกลุ่มประเทศภาคีอาเซียนกําลังมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบก้าวกระโดด มีความโดดเด่นทางภูมิประเทศและความร่วมมือภายในกลุ่มท่ีเข้มแข็ง ดังนั้น ประเทศ
มหาอํานาจพยายามท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งประเทศมหาอํานาจให้ความสําคัญกับประเทศไทย 
ในฐานะหุ้นส่วนสําคัญในภูมิภาคอาเซียน ท้ังมิติทางด้านการเมืองและความม่ันคง และด้านเศรษฐกิจ เพราะ
ประเทศไทยสามารถเป็นฐานในการขยายความเชื่อมโยงส่งต่อไปยังภูมิภาคใกล้เคียง อาทิ จีน เอเซียใต้ และ
เอเซียตะวันออก รวมท้ังยังเป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญทอดไปยังยุโรปและแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นโอกาส
ให้ประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยและอาเซียนกับโลก ซึ่งจะทําให้ประเทศสามารถใช้โอกาสนี ้
ในการดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีชั้นสูงเข้าประเทศไทย แต่ต้องสร้างระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถ
ดูดซับและสร้างเทคโนโลยีให้เป็นของตนเองได ้

๒.๒ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและการพัฒนาไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลเป็นกุญแจสําคัญของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทํางาน 

๒.๒.๑ การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) ทําให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง 
(Internet of things) เพราะการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีโปรแกรมและใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
เคลื่อนท่ีไปกับมนุษย์ได้ตลอด อาทิ จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถบรรจุ 
รับ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลได้อย่างมหาศาล ทําให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากข้ึน โดยในปัจจุบันร้อยละ 
๕๐ ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อยู่ในประเทศแถบเอเซีย และชาวจีนกว่าร้อยละ ๙๐ และอินเดียกว่าร้อยละ ๘๐  
ของประชากรใช้อุปกรณ์มือถือเคลื่อนท่ี ส่งผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจํากัด 
และทําให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และปัญญาได้เพ่ิมเป็นทวีคูณ เป็นผลให้มนุษย์สามารถผลิตอาหารและ
สิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตอ่ืนๆ ในอัตราท่ีเร็วกว่าการเพ่ิมข้ึนของประชากร นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลยังทําให้
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การทําธุรกรรมทางการเงินและการชําระเงินรวดเร็วข้ึน เม่ือประกอบกับ 
การปรับปรุงกฎระเบียบในภาคการเงินในประเทศต่างๆ ท่ีส่งเสริมการเปิดเสรีทางการเงิน ทําให้ตลาดการเงิน
โลกมีความเชื่อมโยงกันมากข้ึน การระดมทุนจากนักลงทุนข้ามชาติได้ง่ายข้ึน แต่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง 
จากกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระยะสั้นอย่างรวดเร็วมากข้ึนหากระบบการติดตาม การกํากับดูแล
เปลี่ยนแปลงตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินไม่ทัน 

 สําหรับประเทศไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ท่ัวถึงและมีประสทิธิภาพ และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ ดังนั้น คนไทยมีแนวโน้มท่ีจะใช้อินเทอร์เน็ตมากข้ึน และจะเปิดโอกาสให้เกิด
ผู้ประกอบการผลิตและขายสินค้าดิจิทัลและสินค้าสร้างสรรค์ ซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีทักษะสูงและ 
มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์ ซึ่งในปัจจุบันแม้ว่าจํานวนการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงข้ึน แต่ผลการสํารวจพบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือความบรรเทิงมากกว่าค้นคว้าหาความรู้
และพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายของประเทศไทยท่ีต้องมีมาตรการส่งเสริม
ให้คนหันมาใช้อินเทอรเ์นต็เพ่ือการเสริมสร้างปัญญา การผลิต การค้า มากกว่าความบรรเทิง 

๒.๒.๒  การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ (The Fourth Industrial Revolution) เป็นยุคท่ีมี
การใช้ระบบดิจิทัล เทคโนโลยีท่ีสร้างความเป็นอัตโนมัติ และการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก ในกระบวนการผลิต
ท้ังหมด เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการผสมผสานทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีด้านอ่ืน ๆ เป็นความเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลให้
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พฤติกรรมการบริโภค การผลิตและบริการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการมีวัฎจักรชีวิตสั้นลง การแข่งขันในตลาดอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมท้ังในกระบวนการผลิต  
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมด้านตลาดและการบริหารจัดการ รวมท้ังมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามา
แทนมนุษย์ จะเปลี่ยนวิถีการทํางานและเป็นจุดสิ้นสุดของยุคการจ้างงานจํานวนมาก ถ้าภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ปรับตัวไม่ทัน อาจสูญเสียความสามารถ ในการแข่งขันได้ นอกจากนี ้
การพิจารณาการลงทุนของบริษัทข้ามชาติในประเทศต่างๆ จะให้ความสําคัญกับความสามารถของแรงงานและ
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศท่ีจะไปลงทุนมากข้ึน 

 ในปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยเผชิญความจําเป็นท่ีจะต้องมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นหลัก แต่ความสามารถและศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยท่ีมีอยู่ยังมีความพร้อมน้อยสําหรับการพัฒนาต่อยอดเข้าสู ่
การผลิตและบริการท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับท่ีสูงข้ึนและเป็นของตนเองเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะต่อไป  จะเห็นได้จากการลงทุนวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนต่อ GDP น้อยกว่า  
ประเทศท่ีสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ประเทศรายได้สูง อาทิ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ถึง ๖ - ๑๐ เท่า และ 
ในประเทศเหล่านั้นมีการลงทุนวิจัยของภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีประเทศไทยผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้ความสําคัญน้อยมากกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม นอกจากนี้ บุคลากรวิจัยและพัฒนา 
ในภาคเอกชนมีจํานวนสูงมากกว่าประเทศไทย ๗-๑๑ เท่า ดังนั้น ประเทศไทยต้องเร่งดําเนินการสร้าง
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสูงข้ึน และสร้างบรรยายกาศให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมระหว่างภาค
ธุรกิจด้วยกัน รวมถึงการสร้างรูปแบบการบริหารธุรกิจใหม่ๆ บนฐานดิจิทัล ตลอดจนการปฏิวัติแนวคิดเก่ียวกับ
วัฒนธรรมองค์กร และการสร้างหรือหาบุคคลากรท่ีมีพรสรรค์ และการจัดการรูปแบบขององค์กรแห่งอนาคต 

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 

๒.๓.๑ การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่า ในช่วงปี 
๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่ากลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ส่งผลให้มีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ จะมีความต้องการสินค้าและ
บริการท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนากําลังจะก้าว 
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร 
จะทําให้ขนาดของกําลังแรงงานเริ่มลดลง มีแนวโน้มท่ีจะทําให้ภาระทางการคลังเพ่ิมข้ึน อัตราการพ่ึงพิงของ
ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงให้ศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจลดลง อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุน 
ด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเท่ียว ท่ีพักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

๒.๓.๒ แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากในขณะท่ีแรงงาน
ทักษะต่ําจะตกงาน เพราะแรงงานทักษะต่ําจะถูกแทนท่ีด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยในอีก ๕ ปี
ข้างหน้าประมาณ ๗ ล้านตําแหน่งงานท่ีตกอยู่ในความเสี่ยงหรือจะแทนท่ีโดยเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์อัจฉริยะ 
ซึ่งผู้หญิงมีโอกาสสูญเสียงานมากกว่าผู้ชาย เพราะผู้ชายมีจํานวนน้อยกว่าท่ีทํางานอยู่ในสาขาท่ีมีการนํา
เทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ อาทิ ประเทศอังกฤษ ประมาณร้อยละ ๓๕ ของแรงงาน และร้อยละ ๔๗ ของแรงงาน
ในสหรัฐอเมริกา จะถูกแทนท่ีด้วยหุ่นยนต์ โดยเฉพาะในงานท่ีไม่ต้องการความรู้หรือทักษะ อาทิ การปรุงอาหาร
ด้วยระบบประมวลผลวิสัยทัศน์ (Vision Processor) ท่ีสามารถตัดสินใจความสุกท่ีเหมาะสมของอาหาร 
ร้านอาหารให้ลูกค้าใช้แท็บเล็ตในการเลือกเมนูได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพนักงานท่ีให้บริการ นักกฎหมายใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยอัจฉริยะช่วยในการทํางานแทนเลขานุการ นอกจากนี้กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ 
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การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจก็มักจะมุ่งไปสู่การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือไป
ทํางานในต่างประเทศได้สะดวกข้ึน ประกอบกับกําลังแรงงานของกลุ่มประเทศท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีลดลง  
จะนําไปสู่ความต้องการแรงงานจากต่างประเทศมากข้ึนและนําไปสู่การอนุญาติให้มีแรงงานต่างชาติเข้าทํางาน
ในประเทศมากข้ึน  ประเทศไทยมีโอกาสดึงดูดแรงงานท่ีทักษะและศักยภาพสูงเข้ามาทํางานในประเทศ เพราะ
มีปัจจัยพ้ืนฐานท่ีศักยภาพสูง อาทิ เป็นจุดศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ในการเป็นจุดเชื่อมโยงท่ีสําคัญ มีแหล่ง 
ท่องเท่ียวและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าอีกหลายประเทศในอาเซียน  
ในขณะเดียวกัน แรงงานทักษะและมีฝมืีอสูงสามารถถูกดึงไปสู่ประเทศท่ีมีค่าตอบแทนสูงกว่าได้เช่นกัน 

๒.๓.๓ ความเหลื่อมล้ําหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะ 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ทําให้ความเหลื่อมล้ําระหว่างคนงานท่ีมีทักษะต่ําและผู้ท่ีมีทักษะ
สูงขยายกว้างข้ึน เพราะผู้ มีทักษะต่ําจะได้รับค่าตอบแทนต่ําลง ในขณะท่ีความต้องการแรงงานท่ีมี
ความสามารถเฉพาะทาง (Talent) จะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ การเข้าถึงเทคโนโลยีและทุนยังถูก
จํากัดในกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มท่ีได้รับประโยชน์มากท่ีสุดจากนวัตกรรม แม้ว่าปัจจุบันชน
ชั้นกลางจะมีปริมาณมากข้ึนและมีฐานะดีข้ึน อาทิ ชนชั้นกลางของจีนมีประมาณ ๑๐๙ ล้านคน ในขณะท่ี
สหรัฐอเมริกามีประมาณ ๙๒ ล้านคน แต่อัตราการมีฐานะดีข้ึนยังน้อยกว่าชนชั้นสูง โดยผลสํารวจพบว่า  
ร้อยละ ๑ ของประชากรโลกมีรายได้มากกว่า ๗๕๙,๙๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญ 
ของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งยังแก้ไขปัญหาได้น้อยมาก เพราะท้ังปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ
เปลี่ยนแปลงเร็ว ซึ่งปัจจัยใหม่ท่ีกล่าวข้างต้น จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ความเหลื่อมล้ําขยายกว้างออกอีก 

๒.๓.๔ การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วข้ึนในยุคดิจิทัล ทําให้เกิด 
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอ่ืนๆ กับวัฒนธรรมท้องถ่ินเร็วและง่ายข้ึน จะส่งผลท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ 
ต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในแง่มุมต่างๆ เก่ียวกับค่านิยมและบรรทัดฐานของคนในสังคม รวมถึงการ
พัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน ซึ่งปรากฎการณ์ในเชิงบวกจะเกิดวัฒนธรรมใหม่ 
ท่ีทําให้คนและสังคมสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสใหม่ๆ ของโลกได้ อาทิ สังคมผู้ประกอบการหรือผู้นําท่ีต้อง
อาศัยวัฒนธรรมตะวันตกผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมขององค์กร เพ่ือเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจไปสู่องค์กร
ชั้นนําท่ีมีการแข่งขันสูง ในขณะเดียวกันปรากฎการณ์ในเชิงลบอาจจะเกิดข้ึน อาทิ การพ่ึงพากันของคน 
ในชุมชนน้อยลง ระยะห่างระหว่างผู้คนเพ่ิมข้ึน ความอดกลั้นและความผูกพันในครอบครัวลดลง การเคลื่อนไหล
ของกระแสวัฒนธรรมโลกส่งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อสังคมไทยกล่าวคือ ถ้าคนไทยปล่อยให้ค่านิยม
ทางจริยธรรมถูกผสมผสานกับแนวคิดกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีมุ่งในวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ จะทําให้
สังคมไทยขาดจิตสํานึกพลเมือง และเป็นสังคมท่ีเอารัดเอาเปรียบ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนไทยสามารถ
ผสมผสานค่านิยมทางจริยธรรมกับแนวคิดกระแสวัฒนธรรมโลกอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์จะนําไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมได ้

๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากข้ึน ทําให้ความร่วมมือ
ทางด้านนี้มีความเข้มข้นมากข้ึน  

๒.๔.๑ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้น อาทิ มากกว่า ๑๘๐ ประเทศได้แสดงเจตจํานงท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึนมากกว่า ๒ องศาเซลเซียส และมีกลไกการช่วยประเทศกําลังพัฒนาในการปรับตัวรับมือ
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศ และปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไปสู่การใช้พลังงานสะอาด 
รวมท้ังยังมีเป้าหมายในระยะยาวร่วมกันว่าทุกประเทศจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ๒๐๗๐ 
และให้มีการตรวจสอบทุก ๕ ปี เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ามีการดําเนินการเพ่ือลดการปล่อย GHG ตามท่ีได้แสดง
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เจตจํานงไว้ ทําให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องเตรียม พร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า ปัจจุบันประเทศไทยมีการดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง และในอนาคต 
มีแนวโน้มจะให้ความสําคัญในเรือ่งนี้มากข้ึน 

๒.๔.๒ วาระการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ เป็นการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของโลกในอีก ๑๕ ปี ข้างหน้า มีการจัดทําเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมายและ ๑๖๙ เป้าประสงค์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสําหรับประเทศไทยจะพัฒนากลไกดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในประเทศให้เกิดการบรูณาการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกและ
แนวทางการพัฒนาภายในประเทศไปพร้อมๆ กัน 

๒.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน 
ส่งผลกระทบและกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค ความตระหนักในระดับ
นานาชาติผลักดันให้ประเทศต่างๆ ต้องดําเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประเทศไทยจึงตอ้งเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกําหนดกฎระเบียบใน
เรื่องการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรมให้มีความชัดเจนและบังคับใช้ให้เกิดผล ในด้านการบริโภคก็มีความ
ตื่นตัวและตระหนักถึงความจําเป็นท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กันมากข้ึนและมีแนวโน้มท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นวงกว้างข้ึนในอนาคต ทําให้ภาคการผลิตและบริการ
ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึนตามลําดับ และจะต้องมี 
การประเมินวัฏจักรชีวิตของสินค้าอุตสาหกรรมและบริการตลอดช่วงห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือวางแผนและบริหารจัดการ
สินค้าตลอดกระบวนการผลิต การค้า และการบริการให้เป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับท่ีเป็นมาตรฐานสากล
ตามข้อตกลง โดยท่ีจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในเรื่องวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตท่ีสําคัญคือการใช้
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพในสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ภาคการผลิตและบริการจะต้องมีระบบ
การจัดการของเสียอย่างถูกวิธีและป้องกันผลกระทบต่อชุมชนอย่างเหมาะสม สําหรับภาคเกษตรความผันผวน
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและเป็น
ความเสี่ยงท่ีจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้รุนแรง 

๒.๕ ความม่ันคงภายในและระหว่างประเทศมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง 
เพราะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีเป็นความสัมพันธ์แบบหลายข้ัวอํานาจทําให้ต่างฝ่ายต่างมุ่งใช้
พลังอํานาจรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภัยคุกคามข้ามชาต ิ
รวมท้ังภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่ได้กลายเป็นความเสี่ยงท่ีเป็นข้อจํากัดหรือภัยคุกคามท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ประเทศต้องกําหนดท่าทีและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างประเทศเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและโอกาสในการพัฒนา ปัจจุบันปัจจัยท่ีส่งผลต่อความม่ันคงท่ีสําคัญคือ 

๒.๕.๑ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ รวมถึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ส่งผลกระทบ 
ต่อเสถียรภาพและความม่ันคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังความตึงเครียด
ของความขัดแย้งระหว่างประเทศคู่กรณีหลัก อาทิ จีน เวียดนาม ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น 
รวมถึงสหรัฐฯ ในฐานะคนกลาง ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียน นอกจากนี้ ความร่วมมือและ 
การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจจากปัจจัยสนับสนุนทางด้านภูมิศาสตร์ยังทําให้เกิดอํานาจต่อรองทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ประเทศต้องปรับตัวเพ่ือปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบสากล ดังนั้นประเทศมหาอํานาจพยายาม
เข้ามาอิทธิพลและถ่วงดุลอํานาจด้านความม่ันคงด้านกําลังทหารในภูมิภาคแถบนี้ และประเทศไทยมีทําเลท่ีตั้ง
ท่ีเป็นศูนย์กลาง จึงให้ความสําคัญกับไทยในฐานะหุ้นส่วนสําคัญในภูมิภาคอาเซียน  
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๒.๕.๒ สถานการณ์ความม่ันคงกับประเทศรอบบ้านมีแนวโน้มมากข้ึน อาทิ ปัญหาเขตแดน 
ทางบกและทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล ปัญหาความม่ันคงทางทะเล 
ท้ังปัญหาอุบัติเหตุการเดินเรือ การลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ 
การทําประมงรุกล้ําน่านน้ํา การลักลอบขนส่งอุปกรณ์การก่อการร้ายและอาวุธทําลายล้างสูง รวมท้ังปัญหา 
โจรสลัดและการปล้นเรือ ซึ่งอาชญกรรมข้ามชาติมีผลกระทบต่อประเทศไทยมาก อาทิ มีการลักลอบนํายาเสพติด 
สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เข้าประเทศท้ังตามแนวชายแดนและท่าอากาศยาน และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
โดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาทํางานในประเทศไทย ทําให้เกิดปัญหาสังคมและเป็นภาระของรัฐบาล 
รวมท้ังการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี  

๒.๕.๓ วิกฤติอพยพย้ายถิ่นของผู้ล้ีภัยในในยุโรปท่ีกําลังแผ่ขยาย ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยทางการเมือง
เข้าไปในยุโรปมากกว่า ๑ ล้านคน ซึ่งต้องเสี่ยงกับความหนาวเย็นและพายุในขณะข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
เพ่ือหาท่ีอยู่อาศัยในยุโรป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี ซึ่งประสบปัญหาการทําให้ผู้ลี้ภัยผสมกลมกลืนเข้า
ชุมชนท่ีให้ท่ีพักพิงแก่พวกเขา และจะต้องเผชิญกับภาระงบประมาณจํานวนมากในการให้ความช่วยเหลือ อาทิ 
อาหาร ท่ีอยู่อาศัย และบริการทางการแพทย์ รวมท้ังต้องลดความเสี่ยงวิกฤติการณ์ผู้อพยพและก่อการร้าย 
ข้ามชาติลง 

๒.๕.๔ การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพ ความไม่สมดุลระหว่าง 
การป้องกันการโจรกรรมผ่านระบบไซเบอร์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐและความเป็นส่วนตัวของประชาชน เป็นความ
ขัดแย้งระหว่างความต้องการควบคุมการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลกับการมีสิทธิเสรีภาพ ปัจจุบันอัยการสูงสุด
และหัวหน้าตํารวจสากลของสหรัฐจะร่วมมือใกล้ชิดกับบริษัทบริการสื่อสาร และออกกฎหมายใหม่ๆ เพ่ือจับ
อาชญากรไซเบอร์ท่ัวโลก ในขณะท่ีเลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลมีความเป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัว 
และสิทธิเสรีภาพ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าภัยคุกคามการก่อการร้ายรูปแบบใหม่จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูง เพราะเครื่องคอมพิวเตอรท่ี์ถูกโจมตีโดยโปรแกรมไม่พึงประสงค์มีอัตราสูงมาก 

๓. สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศในอนาคต และผลของการพัฒนา

ท่ีผ่านมา แสดงว่าประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันมีประเด็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างหลายประการท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย เพ่ือทําให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามสู่ประเทศรายได้สูงและคนไทยอยู่ได้อย่างมีความสุข 
ในสังคมภายใต้กระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงควรพิจารณานําจุดแข็งของประเทศไทยท่ีสั่งสมมาตั้งแต่
อดีต ปรับปรุงจุดอ่อน มาใช้จัดการกับโอกาสและกับอุปสรรค เพ่ือวิเคราะห์สถานะและทิศทางการปรับตัว 
ของประเทศไทยดังนี ้

๓.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๓.๑.๑ ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลางตอนบน การขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด และมีแนวโน้มท่ีความสามารถในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดจะลดลง 
เพราะกําลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมาได้ประสบปัญหา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจตามปัจจัยต่างๆ ท่ีมากระทบ ท้ังปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นครั้งท่ีประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  
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แต่เนื่องจากประเทศมีการดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาและการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง ทําให้
เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่งได้ในท่ีสุด อย่างไรก็ตาม ในในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเป็นปัจจัยเสี่ยงและข้อจํากัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะยาว ประกอบด้วย 

๑)  เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวช้ากว่าในช่วงก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
และการเงินสหรัฐฯ ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ และความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและ 
การเงินโลกยังมีอยู่มาก 

๒) จํานวนและสัดส่วนกําลังแรงงานต่อจํานวนประชากรลดลง ประกอบกับแรงงาน
ส่วนใหญ่ยังอยู่นอกภาคทางการและคุณภาพต่ํา ประเทศไทยสูญเสียความได้เปรียบด้านแรงงานราคาถูก จะเห็น
ได้จากการลงทุนจากต่างประเทศในไทยมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน
ตามลําดับ ซึ่งจะเป็นข้อจํากัดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

๓) ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภูมิภาคเพ่ิมข้ึนมาก และเป้าหมาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตท่ีคล้ายคลึงกันระหว่างไทย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
เวียดนาม ทําใหป้ระเทศไทยต้องกําหนดกลยุทธ์และตําแหน่งเป้าหมายการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ
ท่ีเป็นเลิศของไทยให้ชัดเจนข้ึนและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในระดับสูงข้ึนอยา่งต่อเนื่อง   

๔) แรงกดดันทางด้านการคลังมีมากข้ึนเพราะความต้องการเม็ดเงินเพ่ือการลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะปานกลางมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับรายจ่าย
ประจําท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะขนาดของภาครัฐมีขนาดใหญ่ข้ึนต่อเนื่อง และรายจ่ายเพ่ือการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมข้ึน
มากจากการยกระดับการคุ้มครองและภาระการคลังท่ีเกิดจากจากการท่ีโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ในขณะท่ีการจัดเก็บรายได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลายปีติดต่อกัน 

๕) การปรับเปลี่ยนทางการเมืองอาจจะกระทบเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ 
เป็นครั้งคราว ท่ีอาจจะส่งผลการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัตขิาดความต่อเนื่อง 

๖) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ปัญหาการก่อการร้าย และความเสี่ยงทางด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีมีความสําคัญอย่างต่อเนื่อง 

๓.๑.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับท่ี ๓๐ จาก  
๖๐ ประเทศช้ันนํา ในขณะท่ีมาเลเซีย อยู่อันดับท่ี ๑๔ และสิงคโปร์ อันดับท่ี ๓ โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
และประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับท่ีดี ในขณะท่ีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับท่ีไม่ด ี

สถาบันนานาชาติ เ พ่ือการพัฒนาการจัดการ ( IMD) ได้จัดอันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันโดยรวมของไทยมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงมาโดยตลอด  โดย ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ IMD  
จัดให้ไทยอยู่ในอันดับท่ี ๑๓ โดยเฉพาะในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศและการจ้างงาน รวมท้ังอัตราเงินเฟ้อ
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ในขณะท่ีการลงทุนระหว่างประเทศมีความเสี่ยงจากการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทย 
สู่ประเทศท่ีมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านค่าแรงงานถูก ประกอบกับประเทศไทยยังมีฐานะการออม 
ท่ีต่ํากว่าการลงทุน ทําให้ต้องพ่ีงพาเงินจากต่างประเทศ ทําให้ประเทศมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นไทยต้องเผชิญกับดุลการค้าขาดดุล ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแอในเชิงโครงสร้าง
เศรษฐกิจท่ีมีการพ่ึงพาการนําเข้าวัตถุดิบ สินค้าทุน เทคโนโลยี นวัตกรรม และพลังงานจากต่างประเทศ 
ในระดับสูง และต้องอาศัยการส่งออกเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทําให้ประเทศไทยอ่อนไหวต่อ
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สถานการณ์ภายนอก  สําหรับในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไทยอยู่ในอันดับท่ี ๔๖ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยังมีจุดอ่อน เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยง 
ท่ีเป็นระบบ ทําให้ต้นทุนยังสูงเม่ือเทียบกับต่างประเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารยังไม่กระจายอย่างเพียงพอและท่ัวถึง เพ่ือรองรับขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัล ส่วนโครง
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับต่ําและตกเป็นรองประเทศเพ่ือนบ้าน 
ท่ีเป็นคู่แข่งทางการค้า อาทิ ความสามารถในการซึมซับเทคโนโลยี (Technological Absorption) ท่ีต่ํากว่า
สิงคโปร์ เกาหลี และมาเลเซีย มีปัญหาขาดแคลนนักวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ประเทศไทยมีความ 
จําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องลงทุนพัฒนาฐานความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือยกระดับห่วงโซ่การผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง 

๓.๑.๓ โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมาก
ข้ึน มีสัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ ประเทศมีฐานการผลิตท่ีกว้างและเข้มแข็งในหลายสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 
และการพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมและบริการบนฐานดิจิทัล
และสร้างสรรค์จะเพิ่มแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ความเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต แม้ว่าตกอยู่ 
ในฐานะท่ีมีคู่แข่งทางการค้าในตลาดโลกจํานวนมากข้ึน แต่มีแนวโน้มขยายอุปสงค์ภายในประเทศ  

โครงสร้างการผลิตและบริการของประเทศไทยในปัจจุบันมีสัดส่วนภาคเกษตรร้อยละ ๑๐ 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๓๗ และภาคบริการร้อยละ ๕๓ ต่อ GDP เป็นผลจากภาคการท่องเท่ียวนั้นมีความ
ได้เปรียบท้ังในเรื่องสถานท่ีท่องเท่ียว วัฒนธรรมไทย และคุณภาพการบริการ ทําให้รายได้จากการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนตามลําดับและเป็นฐานรายได้เงินตราต่างประเทศท่ีมีความสําคัญมากข้ึน  อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทย 
ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างท่ีต้องพ่ึงพาต่างประเทศ  ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรต่ํา ภาคอุตสาหกรรม 
ต้องพ่ึงพาวัตถุดบิ ชิ้นส่วน พลังงาน และเทคโนโลยีในสัดส่วนท่ีสูง และถูกบีบอยู่ตรงกลางระหว่างกลุ่มประเทศ
กําลังพัฒนาท่ีมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าท่ีมีความได้เปรียบจากค่าจ้างแรงงานท่ียังต่ํากว่าไทย ขณะท่ี
อีกกลุ่มหนึ่งเป็นประเทศท่ีมีแบรนด์และเทคโนโลยีเป็นของตนเองในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งประเทศไทย
ยังไม่สามารถยกระดับมาตรฐานและรูปแบบการผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียมได้ อย่างไรก็ตามภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมมีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง และการผลิตในสาขาบริการ 
มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย รวมท้ังสัดส่วนการลงทุนของคนไทยในภาคอุตสาหกรรมและบริการมีมากข้ึน 
ดังนั้นประเทศไทยมีความพร้อมระดับหนึ่งในการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการ สู่การผลิตและให้บริการ 
ท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับสูงและเป็นของตนเองได้ ตลอดจนการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้านการผลิตและบริการบนฐานความรู้ และการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
เพ่ือให้มีมูลค่าเพ่ิมสูง และการย้ายฐานการผลิตและบริการท่ีใช้องค์ความรู้ชั้นสูงจากต่างประเทศมาลงทุน 
ในประเทศไทย ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการการลงทุนของไทยในต่างประเทศท่ีเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า 
ของประเทศไทยกับภูมิภาคและโลก เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงต่อไป ซึ่งสถานะ 
ในแต่ละสาขาการผลิตมีดังนี ้

๑) ภาคเกษตรของไทยยังเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ กําลัง
ปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีช้ันสูง เพราะประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง 
รวมท้ังการเป็นสังคมผู้สูงอายุทําให้แรงงานภาคเกษตรจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปเป็นอันดับท่ี ๘ ของโลก คิดเป็นร้อยละ ๒.๔ ของตลาดอาหารโลก สามารถ
สร้างรายได้จากการส่งออกสูงถึง ๑.๓ ล้านล้านบาท แต่การผลิตในภาคนี้มีจุดอ่อนในเรื่องการบริหารจัดการ
ระบบน้ํา พ้ืนท่ี และมีการใช้เทคโนโลยีอยู่ในวงจํากัด รวมท้ังมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
ทําให้ผลผลิตต่อไร่อยู่ในระดับต่ํา ซึ่งเห็นได้จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนการผลิต 
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กับประเทศคู่แข่ง อาทิ สินค้าข้าว ในปี ๒๕๕๕ ไทยมีผลิตผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ ๔๕๙ กก.ต่อไร่ เป็นรอง
เวียดนาม เมียนมา และ สปป. ลาวท่ีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๘๓๖ กก. ต่อไร่ ๖๕๔ กก. ต่อไร่ และ ๕๗๖ กก.  
ต่อไร่ ตามลําดับ นอกจากนี้สินค้าเกษตรยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้ม
ลดลงจาก ๑๙.๓๒ ล้านคนในปี ๒๕๔๔ ลดลงเป็น ๑๖.๖๖ ล้านคนในปี ๒๕๕๖ และมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน
จากร้อยละ ๗ ในปี ๒๕๔๔ เป็นร้อยละ ๑๑ ในปี ๒๕๕๖  

๒) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมศักยภาพท่ีเป็นฐานรายได้เดิมกําลังปรับตัวเข้าสู่การ
ใช้เทคโนโลยีช้ันสูงในทุกข้ันตอนของการผลิต และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยีช้ันสูง  
เพื่อรองรับการเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้  สร้างสรรค์และดิจิทัล ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมหลาก หลายประเภท เพ่ือการส่งออกมากกว่าครึ่งหนึ่ง และผลิตสินค้าท่ีกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มท่ีมี
การเพ่ิมมูลค่าเพียงในระดับต้น เป็นการรับจ้างผลิตโดยท่ีไม่มีแบรนด์เป็นของตนเอง เน้นการใช้แรงงานเข้มข้น
และราคาถูกเป็นหลัก เม่ือความได้เปรียบลดลง อุตสาหกรรมการผลิตเหล่านี้ต้องย้ายฐานการผลิต หรือ 
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน อุตสาหกรรมท่ียังเข้มแข็งและมีศักยภาพพร้อมท่ีจะพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรามเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก และอุตสาหกรรมท่ีใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการค้นพบ
อุตสาหกรรมอนาคตท่ีเกิดจากแนวโน้มความต้องการโลก และอุตสาหกรรมท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดจากฐาน
ความเก่งอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบัน ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศ
ยาน อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ ซึ่งประเทศไทย
จะต้องเตรียมพร้อมท่ีจะใช้ความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างประเทศไทยกับ
ภูมิภาคอาเซียนและโลก ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีให้สูงจนสามารถดูดซับ
เทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศและพัฒนาต่อยอดให้เป็นของตนเองในอนาคตได ้

๓) การท่องเท่ียวและธุรกิจบริการมีบทบาทมากข้ึนตามลําดับในระบบเศรษฐกิจไทย 
นําไปสู่การเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading Nation) บนฐานดิจิทัล การท่องเท่ียวและธุรกิจบริการมี 
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการท่องเท่ียว และธุรกิจบริการท่ีเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียว อาทิ โรงแรม 
ร้านอาหาร สินค้าสร้างสรรค์ OTOP ทําให้รายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข้องสามารถ
สร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจและคนในชุมชนอย่างมีนัยสําคัญ โดยในปี ๒๕๕๘ สร้างรายได้ ๒.๒๓ ล้านล้าน
บาท และเป็นประเทศท่ีสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวเป็นอันดับ ๙ ของโลก นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงการ
ท่องเท่ียวกับเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีอาศัยภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมไทย ในขณะท่ีธุรกิจ
บริการศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ การบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดิจิทัล 
ธุรกิจบริการทางการค้า ธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจก่อสร้าง 
และการเป็นท่ีตั้งของสํานักงานของภูมิภาค (Regional Headquarters) มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ประเทศไทยมีความได้เปรียบท่ีตั้งบนจุดเชือ่มโยงในภูมิภาคอาเซียนท่ีสําคัญ 

๓.๑.๔ ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากข้ึน โดยเฉพาะภูมิภาค
อาเซียน และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอนาคต จะนําไปสู่การสร้างอํานาจการต่อรองการเมือง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ขยายตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีปัจจัยเอ้ือท่ีสําคัญดังนี้  

๑) ภูมิศาสตร์ท่ีตั้งของประเทศประกอบกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
มาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV มาอย่างใกล้ชิด ทําให้ประเทศไทย 
มีโอกาสพัฒนาไปเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญหลายสาขา และเป็นจุดเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าท่ีสําคัญของ
ภูมิภาค รวมท้ังการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได ้
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๑๗ 
 

๒) ความตกลงด้านการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศ
ต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลกภายใต้แนวคิดการเปิดเสรีในช่วงท่ีผ่านมา ทําให้ภาค 
การผลิตมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต 

๓) ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นประเทศเหมาะสมสําหรับการลงทุนและ
เป็นประเทศน่าท่องเท่ียวและภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการไทยท่ีเป็นยอมรับในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก 

๔) การขยายตัวอย่างร้อนแรงของเศรษฐกิจจีนและการลงทุนท่ีสูงเกินไปในช่วงท่ี
ผ่านมา ซ่ึงทําให้ค่าแรงเพิ่มข้ึนเร็วกว่าระดับการพัฒนาประเทศ จะเป็นปัจจัยเร่งให้การลงทุนและ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจใน CLMV เป็นไปอย่างรวดเร็วมากข้ึน รวมท้ังทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของห่วงโซ่การผลิตของเอเชียท่ีมีจีนเป็นศูนย์กลางลดลง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการผลิต
และบริการในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคมากข้ึน 

๕) การเร่งข้ึนของการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ท้ังในส่วนท่ีเกิดข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนจากแนวโน้มการปรับตัวดีข้ึนของสภาพแวดล้อมทางการเมืองและทิศทางการกําหนดนโยบาย 
ในประเทศ CLMV  

๖) การเร่งตัวข้ึนของการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับโลก 
ในลักษณะกลุ่มการค้า โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีจีนเป็นแกนนําและกลุ่มท่ีมีสหรัฐฯ เป็นแกนนําซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  

๓.๒ ด้านสังคม 

๓.๒.๑ ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี ๑๒ ทําให้ภาระการคลังเพิ่มข้ึน อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุ 
เพิ่มสูงข้ึน มีแนวโน้มพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และสามารถขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายุในประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรจะทําให้ขนาดของกําลังแรงงานเริ่มลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.๔ และร้อยละ ๐.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) ตามลําดับ จะเป็นปัจจัยถ่วงให้ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงประมาณร้อยละ 
๐.๑๕ และร้อยละ ๐.๒๕ ตามลําดับ หากประสิทธิภาพการผลิตของกําลังแรงงานไม่สามารถเพ่ิมข้ึนอย่าง
เพียงพอ รวมท้ังการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มท่ีจะทําให้ภาระทางการคลังเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี
ขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐลดลง ยิ่งไปกว่านั้นจะส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย
แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 
๑.๗ คน แบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน โดยปี ๒๕๕๗ เป็นปีท่ีประชากรวัยแรงงานมีจํานวนสูงสุดท่ี ๔๒.๙ ล้านคน และ
หลังจากนั้นเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๘๓ คาดการณ์ว่าจะมีประชากรวัยแรงงานเพียง ๓๕.๒ ล้านคน 
ทําให้มีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยสูงข้ึน ต้องพ่ึงการนําเข้าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
นอกจากนี้จํานวนประชากรท่ีขยายตัวช้าลงในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และชะลอตัวลง
เป็นร้อยละ ๐.๐๘ ในช่วงแผนฯ ฉบับท่ี ๑๓ ทําให้อุปสงค์ในประเทศขยายตัวช้าลง แต่มีโอกาสอย่างมากสําหรับ
การพัฒนาสินค้าและบริการสําหรับผู้สูงอายุในรปูแบบต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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๑๘ 
 

๓.๒.๒ คุณภาพของคนไทยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยมีปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึน มีสุขภาวะดีข้ึน 
และได้รับหลักประกันสุขภาพอย่างท่ัวถึง 

ระดับการพัฒนาคนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ โดยดัชนีวัดผล 
การพัฒนาคน (Human Development Index: HDI) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมี 
การพัฒนาคนระดับกลาง และมีแนวโน้มดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในอันดับท่ี ๙๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ  
สูงกว่า จีนและเวียดนาม แต่ต่ํากว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย อาทิ เกาหลี มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมี
สาระท่ีสําคัญดังนี ้

๑) คนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มสูงข้ึน แต่ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา 
ขณะท่ีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารและการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยคน
ไทยมีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จาก ๖.๓ ปี ในปี ๒๕๔๓ เป็น ๙.๓ ปี ในปี ๒๕๕๘ แต่ยังไม่
ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และต่ํากว่าประเทศเพ่ือนบ้านในเอเซีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร ์
ขณะเดียวกันการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึน โดยอัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรเพ่ิมข้ึน
ทุกระดับ อาทิ อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๗๑.๒ ในปี ๒๕๔๘ เป็นร้อยละ ๘๖.๖๘ 
ในปี ๒๕๕๘  แต่ในการประเมินเชิงคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศไทยยัง 
ล้าหลังกว่าประเทศมาเลเซียและอินเดีย เพราะหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนยังเน้นการท่องจํา และ
ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพยังกระจายไม่ท่ัวถึง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีห่างไกล จําเป็นต้อง
เร่งปรับปรุงโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเพ่ิมข้ึนสูงเป็น ๒๖ ล้านคน แต่เป็นการใช้
การอ่านหาความรู้ เพียงร้อยละ ๓๑.๗ ประกอบกับอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยยังต่ํา นอกจากนี้ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็วจะนําสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัลมากข้ึน ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีต้องอยู่บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมท้ังเอ้ือต่อคนทุกกลุ่มให้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สะดวก และไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี 

๒) คนไทยมีสุขภาวะดี ข้ึน แต่การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อมมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีหลักประกัน
สุขภาพกว่าร้อยละ ๙๙.๙  สะท้อนถึงโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน ส่งผลให้คนไทย 
มีอายุยืนยาวข้ึน แต่สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือด
สมอง เบาหวาน และมะเร็ง โดยแนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงทางสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพท่ีสําคัญ อาทิ  
การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนจากการมีกิจกรรมทางกาย
ลดลงและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากข้ึน การผลิตอาหารจากพืชท่ีดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) ท่ียังไม่สามารถ
พิสูจน์ชัดถึงความปลอดภัยในการบริโภค รวมท้ัง มลพิษและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก
ประเภทต่างๆ 

๓.๒.๓  ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ํา ขณะท่ีความต้องการกําลังคนท่ีมีทักษะและ 
องค์ความรู้สูงท้ังปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากข้ึน และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจากการเข้าสู ่
ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ แต่ไทยสามารถดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ แต่ยังต้องปัองกันการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานทักษะสูงไปสู่ประเทศท่ีมีค่าแรงสูงกว่า 
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การผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีผ่านมายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
ของตลาดแรงงาน กล่าวคือ แรงงานยังขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีทําให้ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (TFP) ยังไม่เพียงพอต่อการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
รายได้ปานกลาง โดยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒.๔ ต่อปี ต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกําลังแรงงาน
กว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ํากว่า ซึ่งจะเป็นข้อจํากัดในการยกระดับรายได้และ
ผลิตภาพแรงงานโดยมีสาเหตุมาจากความไม่สอดคล้องระหว่างผู้ผลิตแรงงานในภาคการศึกษากับความ
ต้องการแรงงานในภาคการผลิตและบริการ และทักษะแรงงานฝีมือยังต่ํากว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ โอกาสการเข้าถึงการทํางานของผู้สูงอายุ
ท่ียังมีศักยภาพยังน้อย โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัย ๖๐-๖๔ ปี  อีกท้ัง ทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนาแล้ว
มุ่งไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม ๔.๐ ท่ีเป็นยุคของการนําเทคโนโลยีดิจิทัล/อินเทอร์เน็ตใช้ในกระบวนการผลิต  
ซึ่งจําเป็นต้องใช้แรงงานท่ีมีผลิตภาพสูง ขณะท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยู่ระหว่าง 
ยุคอุตสาหกรรม ๒.๐ ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าและสายพานร่วมกับแรงงานมนุษย์ในกระบวนการผลิตกับ
อุตสาหกรรม ๓.๐ ท่ีเป็นยุคของการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต จึงเป็นความท้าทาย
ของประเทศไทยในระยะต่อไปท่ีจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมทักษะของแรงงานเพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังกล่าว 

๓.๒.๔ ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล้ํายังเป็นปัญหาสําคัญท่ีนําไปสู่ความ
ขัดแย้งในสังคม โดยท่ีบริบทการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและโครงสร้างเศรษฐกิจอาจส่งผลให้
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทวีความรุนแรงข้ึน ขณะท่ีแนวโน้มของความหลื่อมล้ําระหว่าง
แรงงานท่ีมีทักษะสูงและทักษะต่ําจะย่ิงขยายตัวเพิ่มข้ึนจากความแตกต่างกันทางด้านรายได้   

ความเข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐานของเศรษฐกิจไทยทําให้มีโอกาสท่ียกระดับฐานะของประเทศให้
สูงข้ึน รายได้ของแรงงานไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน และสามารถในการลดจํานวนประชากรยากจน สัดส่วนคน
จนเหลือร้อยละ ๑๐.๕ ในปี ๒๕๕๗ แต่ยังไม่สามารถดําเนินการให้ความเหลื่อมล้ําของรายได้ลดลงได้ ท้ังนี้ 
สถานการณ์ความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุสําคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล รวมท้ังโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษา การสาธารณสุข กระบวนการยุติธรรม บริการของภาครัฐต่างๆ และการกระจายประโยชน์ของ
การพัฒนายังไม่ท่ัวถึง โดยท่ีผ่านมาผลประโยชน์จากการพัฒนาส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มประชากรผู้มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสูง กลุ่มประชากรท่ีมีรายได้น้อยจนถึงรายได้ปานกลางมีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ 
ทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มี
ความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ํายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด อย่างไรก็ตาม  
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและโครงสร้างเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ํา กล่าวคือ โครงสร้างประชากรท่ีเป็นสังคมสูงวัยท่ีขาดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
เกษียณจะส่งผลให้มีผู้สูงอายุยากจนเพ่ิมข้ึน อีกท้ังวัยแรงงานต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีต้องดูแลท้ังผู้สูงอายุและเด็ก อาจนํามาซึ่งความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี
โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ โดยท่ีแรงงานส่วนใหญ่ยังมีทักษะต่ํา
และไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคดังกล่าวได้จะทําให้เพ่ิมความเหลื่อมล้ํามากข้ึน และถ้าแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมในอนาคตท่ีมุ่งไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ยิ่งทําให้แนวโน้มความเหลื่อมล้ําระหว่างแรงงานท่ีมีทักษะสูง
และทักษะต่ําเพ่ิมข้ึน เนื่องจากแรงงานท่ีมีทักษะสูงจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน แต่แรงงานท่ีมีทักษะต่ําจะตกงานจาก
การท่ีหุ่นยนต์จะเข้ามาทํางานแทน 
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๓.๒.๕ สังคมไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตจาการท่ีมีค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
วัฒนธรรมต่างชาติท่ีหลากหลาย เนื่องจากขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมท่ีดี เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได ้

การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะมากข้ึน ทําให้คนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ หากคนไทยยังขาดทักษะในการคิด  
การวิเคราะห์ และไม่สามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี แล้วปล่อยให้ค่านิยมทางจริยธรรม 
ถูกผสมผสานกับแนวคิดกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีมุ่งในด้านวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ อาจส่งผลกระทบให้เกิด
พฤติกรรมเชิงลบ อาทิ ขาดจิตสํานึกพลเมืองและปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมลดลง ขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม ขาดความเอ้ืออาทร ขาดระเบียบวินัย โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขาดจิตสาธารณะ จนอาจ
นําไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ ตามมา อาทิ ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืนๆ แต่หากคนไทยสามารถ
ผสมผสานค่านิยมทางวัฒนธรรมกับแนวคิดกระแสวัฒนธรรมโลกอ่ืนๆ ท่ีหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยสามารถคัดกรองและนํามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้จนสามารถสร้างให้
เป็นค่านิยมใหม่ท่ีทําให้คนไทยสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสวัฒนธรรมใหม่ๆ ของโลกอย่างรู้เท่าทัน อาทิ 
การสร้างสังคมผู้ประกอบการท่ีต้องอาศัยวัฒนธรรมต่างชาติผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม การพัฒนาสินค้า
และบริการสร้างสรรค์ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ 

๓.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษา
ฐานการผลิตและให้บริการ รวมท้ังการดํารงชีพท่ียั่งยืนท้ังในเขตเมืองและชนบท ดังนี ้

๓.๓.๑ ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ก่อให้เกิดวิกฤตน้ํา และการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงมากข้ึน ทําให้ประเทศไทยต้องพัฒนายกระดับ 
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับวิกฤติท่ีเกิดข้ึน โดยภาวะ
โลกร้อนและวิกฤติเรื่องน้ําจะทําให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน กระแส
สังคมได้ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะการปกป้องพ้ืนท่ีป่าไม้  
ท่ีจะช่วยลดความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และวิกฤติน้ํา นอกจากนั้น ประเทศไทยจะต้องร่วมมือ
กับประชาคมโลกเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคการผลิตและบริการจําเป็นต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
ต่างๆ เนื่องจากมาตรการกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะท่ีภาครัฐต้องเร่งดําเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงท่ีประเทศไทยได้ให้พันธสัญญาไว ้

๓.๓.๒ การใช้ทุนทรัพยากรเกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ ส่งผลกระทบ 
ต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทําให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ในสังคม ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
จะมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน รัฐจะต้องมีกลไกจัดการความขัดแย้ง สร้างธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีผ่านมา ระบบนิเวศท่ีชุมชนต้องพ่ึงพาในการดํารงชีวิตนั้น มีการใช้
อย่างไม่ยั่งยืน พ้ืนท่ีป่าไม้ของมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ลดลง เฉลี่ยปีละ
ประมาณ ๑ ล้านไร่ ทําให้ไม่สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้ อีกท้ังทรัพยากรทางทะเลถูกทําลาย  
เพราะการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย และทรัพยากรชายฝั่งทะเลถูกทําลายจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ประชากรท่ียากจน ไร้ท่ีดินทํากิน ผู้มีอิทธิพล นายทุน เข้าบุกรุกทํากินในท่ีดินของรัฐ อาทิ พ้ืนท่ีต้น
น้ําลําธาร และการกว้านซื้อท่ีดินของชาวต่างชาติ รวมท้ังเกิดโครงการพัฒนาของรัฐและเอกชนจํานวนมาก  
จนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ความไม่เสมอภาคในสิทธิและอํานาจ 
ในการจัดการทรัพยากร ทําให้ปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์มีความรุนแรงมากข้ัน ซึ่งรัฐจําเป็นต้อง
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พัฒนากลไกความร่วมมือและการจัดการความขัดแย้งบนหลักธรรมาภิบาลและความเสมอภาคเท่าเทียม และ 
มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม 

๓.๓.๓ การบริหารจัดการน้ําท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ ทําให้เกิด
การขาดแคลนน้ํา ระบบนิเวศลุ่มน้ําเสื่อมโทรม และภาวะการขาดแคลนน้ําในอนาคตจะเพิ่มมากข้ึน จาก
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  จําเป็นต้องพัฒนากลไกการบริหารจัดการ และให้มีการจัดการ 
ท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานเพื่อให้เกิดความย่ังยืนในอนาคต โดยประเทศไทยยังคงมีปัญหาขาดแคลนน้ํา 
ปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ําประมาณ ๑.๕ แสนล้านลูกบาศก์เมตร  ในขณะท่ีปริมาณน้ําตามธรรมชาต ิ
มีปริมาณรวม ๒.๙ แสนล้านลูกบาศก์เมตร แต่แหล่งเก็บกักน้ําในประเทศสามารถกักเก็บน้ําได้เพียงร้อยละ ๒๘ 
ของปริมาณน้ําท่าธรรมชาติเท่านั้น และความต้องการใช้น้ําจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ดังนั้น รัฐจําเป็นต้องพัฒนา
กลไกในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาอย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาและวางแผนจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ท้ังระดับนโยบาย แผนงานโครงการ
ขนาดใหญ่ ท้ังในรายสาขา หรือในเชิงพ้ืนท่ี ต้องพัฒนากระบวนการเชิงระบบท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและ 
การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจก่อนดําเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และความยั่งยืนต่อไป 

๓.๓.๔ ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบท้ังด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของ
ประชากร และมีต้นทุนทางเศรษฐกิจในการจัดการแก้ไข ซ่ึงจะเป็นปัญหาหลักของเมืองท่ีมีความเจริญ
อย่างรวดเร็วในอนาคต จําเป็นต้องมีการวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมยังเน้นเรื่องการลดต้นทุนการผลิตเพ่ือการส่งออก แต่ให้ความสําคัญ 
กับเรื่องการจัดการมลพิษน้อย ภาคเกษตรซึ่งอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญ และกิจกรรม
ในภาคเกษตรนั้นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อาทิ การใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกวิธี จําเป็นต้องมีการจัดการ
มลพิษท่ีต้นทาง วางโครงสร้างพ้ืนฐานในการกําจัดขยะ น้ําเสีย และป้องกันมลพิษทางอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือตอบสนองต่อการเติบโตเป็นเมืองสีเขียว หรือเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ ในอนาคต 

๓.๔ ด้านความม่ันคง 

ภาวการณ์เชื่อมโยงกันของโลก รวมถึงเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์อย่าง
เสรีและรวดเร็ว ภาวการณ์เชือ่มโยงกันของโลก รวมถึงเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์อย่าง
เสรีและรวดเร็ว ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมท้ังกระแสการปฏิรูปเรื่องโลกาภิบาลและ 
การจัดการระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งทําให้องค์กรระหว่างประเทศและประเทศมหาอํานาจเริ่มเข้ามามีบทบาท 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในภูมิภาคอาเซียนและไทยมากข้ึน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์
ความขัดแย้งระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มของนานาประเทศ เพ่ือขยายฐานอํานาจในการสร้างผลประโยชน์
ในภูมิภาคโดยส่งผลกระทบในหลายมิติ จนเกิดเป็นกระแสท่ีผลักดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลียนกลไก 
ในการบริหารประเทศและการกําหนดท่าทีให้ระดับความสัมพันธ์กับประเทศ/กลุ่มประเทศต่างๆ เป็นไป 
อย่างเหมาะสมเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผลประโยชน์ของชาติอย่างสมดุล ขณะเดียวกัน
ความขัดแย้งด้านลัทธิอุดมการณ์และความเหลื่อมล้ําในสังคมในด้านต่างๆ ยังมีปัญหาอยู่หลายพ้ืนท่ี มีแนวโน้ม 
จะถูกนํามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสถานการณ์เพ่ือนําไปสู่การใช้ความรุนแรง ซี่งเป็นภัยคุกคามความม่ันคง
ของประเทศ  สําหรับปัญหาความม่ันคงภายในนอกจากความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
ท่ีมีแนวโน้มมากข้ึนแล้ว ยังมีภัยคุมคามรูปแบบใหม่ท่ีมีขอบเขตกว้างขวางและซับซ้อนมากข้ึน อาทิ การอ้างสิทธิ์
บนพ้ืนท่ีทับซ้อนทางทะเลท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรและพลังงาน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท่ีมีผลต่อความเชื่อม่ันของนักลงทุนและนักท่องเท่ียว ตลอดจนอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะต้องวางแผนเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับภัยเหล่านั้น
อย่างเร่งด่วน มีสถานะพอสรุปได้ดังนี ้
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๓.๔.๑ ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักท่ียึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกัน
อย่างแน่นแฟ้น แต่ยังถูกล่วงละเมิดด้วยการให้ข้อมูลท่ีบิดเบือนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังมี
ความพยายามนําสถาบันหลักมาเช่ือมโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองและความเห็นต่างทางความคิด 
เพื่อให้เกิดความขัดแย้ง นําไปสู่ความแตกแยกในสังคม จึงต้องสร้างความเข้าใจของประชาชนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ควบคู่ไปกับการพัฒนา อาทิ การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคการศึกษา ท้ังการนํามาใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางาน เพ่ือให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันมากพอท่ีจะทําให้
วิกฤตการณ์ตา่งๆ สามารถบรรเทาหรือได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที  

๓.๔.๒ ไทยมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ท่ีราชประสงค์  
เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และแนวโน้มความเสี่ยงจากภัยคุกคามจากลัทธิการก่อการร้ายและกลุ่มเปลี่ยน
แนวคิดไปสู่แนวคิดสุดโต่งสูงข้ึน เพราะการพัฒนาประเทศเน้นการเปิดเสรี แต่ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลท่ี 
เป็นระบบกับหน่วยงานด้านความม่ันคงต่างประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 
ไร้พรมแดนท่ีสะดวกรวดเร็วเอ้ือต่อการติดต่อประสานงาน ทําให้ในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
มีแนวโน้มท่ีกลุ่มก่อการร้ายอาจแทรกซึมเข้าสู่ประเทศไทยเพ่ือใช้เป็นฐานในการก่อการร้ายท้ังภายในประเทศ
และประเทศอ่ืนๆ  ประเทศไทยจึงต้องเร่งสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสกัดก้ัน
และลดขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้าย 

๓.๔.๓ ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงในด้านไซเบอร์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ ๑ ใน ๕ 
เครื่องในประเทศถูกโจมตีของโปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ และในอนาคตแนวโน้มความเสี่ยงอาจจะเพิ่มข้ึน
เรื่อยๆ ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะส่งเสริมให้ประเทศเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
ท่ีจะทําให้กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันเกิดการเชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งมีช่องว่างในการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีมีแนวโน้มจะขยายตัวไปสู่การโจมตีระบบขององค์กร
ขนาดใหญ่ท้ังสถาบันการเงินและธุรกิจภาคเอกชนไปจนถึงระบบการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญของ
รัฐท่ีสามารถส่งผลกระทบได้รุนแรงและกว้างขวาง ดังนั้นภาครัฐต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถโดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชนท่ีพร้อมและมีศักยภาพสูง เพ่ือรับมือกับปัญหาท่ีจะเกิดเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

๓.๔.๔ ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติท่ีหลากหลายรูปแบบและมีวิธีการ
ท่ีซับซ้อนมากข้ึน ซึ่งเป็นท้ังประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์ ตลอดจนปัญหา
การฟอกเงิน ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตามความเข้มข้นของการรวมกลุ่มจากกลุ่มอาชญากรรม 
ข้ามชาติจากหลายประเทศท่ีจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทําความผิด โดยอาศัยศักยภาพทาง
ภู มิศาสตร์ของประเทศไทยท่ีเป็นศูนย์กลางของภู มิภาคมีช่องทางเ ข้าออกประเทศหลายช่องทาง  
มีความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นประเทศไทยต้องร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง
ใกล้ชิด อาทิ ความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้านความม่ันคงและการเมือง โดยเฉพาะเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง
จากการต่อต้านภัยคุกคามท่ีมาจากภายนอก รวมท้ังช่วยปรับภาพลักษณ์ไทยในสายตาโลกและเพ่ิมความม่ันใจ
ของนักลงทุนท่ีจะมาลงทุนในประเทศ 

๓.๕ ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

๓.๕.๑ การให้บริการประชาชนจะต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากลเม่ือเทียบกับต่างประเทศ 
ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของธนาคารโลกพบว่าประเทศไทยอยู่ใน
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๒๓ 
 

อันดับท่ี ๔๙ ของโลก รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เนื่องจากมีระเบียบและข้ันตอนมาก ล่าช้า 
ค่าใช้จ่ายสูง และขาดความคล่องตัว ซึง่ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนิน
ธุรกิจผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารท่ีเน้นความรวดเร็วและประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓.๕.๒ การสรรหาและพัฒนาข้าราชการท่ีมีคุณภาพทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอายุ 
เนื่องจากรปูแบบการทํางานมีความหลากหลายมากข้ึน อาทิ การประกอบอาชีพท่ีไม่ประจํา (Freelance) และ
การประกอบอาชีพไม่ประจําแบบหลายงาน (Gig Economy) ทําให้คนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถไม่นิยมเข้ารับ
ราชการ เนื่องจากระบบบริหารจัดการราชการไม่สอดคล้องกับวิถีการทํางานของคนรุ่นใหม่ ทําให้ต้องปรับปรุง
ระบบการสรรหา การพัฒนา และการบริหารราชการให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

๓.๕.๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้สามารถปรับตัวให้ทันกับยุคสังคมดิจิทัล 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารได้อํานวยความสะดวกให้คนในสังคมสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและ
หลากหลายมากข้ึน ประชาชนจึงคาดหวังท่ีจะได้รับการบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางท่ีมีความหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ บริการท่ีสํานักงาน บริการ ณ จุดเดียว และบริการออนไลน์ต่างๆ  

๓.๕.๔ การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างท้ังในภาครัฐและเอกชน ผล 
การประเมินภาพลักษณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าประเทศไทย 
มีอันดับท่ี ๗๖ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก ต่ํากว่าประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย  
ในขณะเดียวกันการทุจริตในภาคเอกชนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีบั่นทอนการพัฒนาประเทศอย่าง
รุนแรง จําเป็นต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ประชาชน ประชาสังคม และภาคธุรกิจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๓.๕.๕ กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และกฎหมายล้าสมัยไม่สอดคล้องกับ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ เนื่องจากกระบวนการยุติธรรม ท้ังในการสอบสวน สืบสวน สั่งฟ้อง และพิจารณาคดี 
มีความล่าช้าและขาดการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ทําให้กระบวนการยุติธรรมขาดความเสมอภาค และ 
ไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม ในขณะเดียวกัน กฎหมายท่ีมีอยู่ล้าสมัย และไม่สอดคล้องกับ 
ข้อตกลงะหว่างประเทศ นอกจากนี้กระบวนการออกกฎหมายยังขาดเครื่องมือในการกลั่นกรองท่ีได้มาตรฐาน 
ทําให้กฎหมายท่ีบังคับใช้ไม่สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นอกจากจะต้องดําเนินการพัฒนาในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความม่ันคง และการบริหารจัดการภาครัฐแล้ว การพัฒนาแต่ละด้าน
จะต้องเชื่อมโยงในมิติของพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึงข้อจํากัดและศักยภาพของพ้ืนท่ี เพ่ือให้แต่ละพ้ืนท่ีมีบทบาทการพัฒนา 
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสังคม ตลอดจนการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านต่างๆ กับต่างประเทศอย่างบูรณาการ 
โดยการดําเนินการตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป พร้อมท้ังมีภูมิคุ้มกันและสามารถรองรับความ 
ผันผวนและความเสี่ยงจากตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกท่ีอยู่ในเกณฑ์สูงตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒๔ 
 

ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการแปลง

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเพ่ือเตรียมความพร้อม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ด้วย 
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้บริบท 
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
รวมของการพัฒนาได้ ดังนี ้

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอด

ชีว ิต มีส ุขภาวะที่ดี มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีดี มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต  
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และมีความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคม ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมสูงวัย 

๑.๒ เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างท่ีเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความม่ันคงทาง
พลังงาน มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและครอบคลุม มีระบบโลจิสติกส ์
ท่ีได้มาตรฐานสากล รวมท้ังมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่างๆ ด้วยการใช้
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๑.๓ เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ เพ่ือสร้างความม่ันคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ รวมท้ังให้
ประเทศไทยมีส่วนสําคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่างๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

๑.๕ เพ่ือให้มีการทํางานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานท่ียึดหน้าท่ีและพ้ืนท่ี 
รวมท้ังมีการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินมากข้ึน ทําให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชัน่ 

๒. เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

ประกอบด้วย 

๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมือง 
ตื่นรู้ ทําประโยชน์ต่อส่วนร่วม เป็นนวัตกรสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขท้ังมิติทางกาย ใจ สังคม และ 
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศร ี

๒.๒ ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม 
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๒๕ 
 

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล เน้นอุปสงค์นําการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมท้ังมีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ 

๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ 
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับ 
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเช่ือม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  
มีความพร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม 
ในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนาท่ีสําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก 
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน  

๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน ต้องลดบทบาทภาครัฐการในการให้บริการท่ีภาคเอกชนดําเนินการแทนได้ดีกว่า  
ลดปัญหาคอร์รัปชั่น และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่าย
ภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูง และดัชนีภาพลักษณ์คอรัรัปชันดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจทัิลเพ่ิมข้ึน 
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๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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๒๗ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

 

๑  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

๑.๑ โครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยสัดส่วนของกําลังแรงงาน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมีสัดส่วนประชากรเจเนอเรช่ันวายมากท่ีสุด จากการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย ปี ๒๕๕๓–๒๕๘๓ ของ สศช. พบว่า อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยต่ํากว่าระดับ
ทดแทนอยู่ท่ีอัตรา ๑.๕๙ ในปี ๒๕๖๐ และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มลดลงตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒-๑๕ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เหลือเพียง ๑.๓๕ ในปี ๒๕๗๙ หากไม่มีการดําเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมอัตราการเกิด 
ของประชากรไทย การลดลงของอัตราการเจริญพันธุ์รวม และอายุของประชากรไทยท่ียืนยาวข้ึนจะส่งผลให้
โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
โดยท่ีจํานวนประชากรจะเพ่ิมจาก ๖๕.๕ ล้านคนในปี ๒๕๖๐ เป็น ๖๖.๑ ล้านคนในปี ๒๕๖๔ และสัดส่วน
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๑๗.๑ เป็น ๑๙.๘ ขณะท่ีสัดส่วนวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงจากร้อยละ ๑๗.๕ 
และ ๖๕.๓ เหลือร้อยละ ๑๖.๖ และ ๖๔.๑ ตามลําดับในช่วงเวลาเดียวกัน สําหรับโครงสร้างประชากรในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ – ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๙) พบว่า ประชากรไทยจะเพ่ิมสูงสุดเป็น ๖๖.๔ ล้านคน  
เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ในปี ๒๕๖๙ แล้วลดลงเหลือ ๖๕.๑ ล้านคนเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๕ 
ในปี ๒๕๗๙ โดยท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องจากร้อยละ ๒๐.๖ ในปี ๒๕๖๕ เป็น ๓๐.๒ ในปี ๒๕๗๙ 
ขณะท่ีวัยเด็กจะลดลงจากร้อยละ ๑๖.๔ เหลือร้อยละ ๑๓.๖ เช่นเดียวกับวัยแรงงานท่ีจะลดลงจากร้อยละ 
๖๓.๑ เหลือเพียง ๕๖.๓ ในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานเชิงปริมาณ
ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาโครงสร้างประชากรจําแนกตามเพศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
พบว่า เพศหญิงจะมีสัดส่วนมากกว่าเพศชายท้ังในลักษณะจํานวนประชากรรวมและประชากรวัยแรงงาน  
แต่เม่ือพิจารณาจากอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน ในปี ๒๕๕๗ พบว่า การมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของ
เพศหญิงมีเพียงประมาณร้อยละ ๖๑.๙๗ ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของแรงงานโดยรวมท่ีร้อยละ ๗๐.๓๔ และเพศชาย 
ที่ร้อยละ ๗๙.๒๘ นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาพฤติกรรมของประชากรอันเกิดจากความแตกต่างของประชากร 
ตามรุ่น พบว่า ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป  โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ กลุ่มเจนวายท่ีเกิดในช่วงปี ๒๕๒๓ – ๒๕๔๗ จะมีสัดส่วนมากท่ีสุดเฉลี่ยร้อยละ ๓๓.๗๔ ซึ่งถือว่าเป็น
กลุ่มประชากรวัยแรงงานและวัยเจริญพันธุ์ แต่ประชากรกลุ่มนี้กลับมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกต่างไปจาก
กลุ่มเจนเอ็กซ์ (เกิดช่วงปี ๒๕๐๘ – ๒๕๒๒) และกลุ่มเบบี้บูม (เกิดช่วงปี ๒๔๘๙ – ๒๕๐๗) เนื่องจากมีลักษณะ
ความเป็นตัวของตัวเองสูง รักอิสระมีความเป็นปัจเจกสูง แสวงหาการเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึน แต่งงานช้า และ
ไม่ให้ความสําคัญกับการมีครอบครัวมากนักเม่ือเทียบกับประชากรรุ่นก่อนๆ จึงอาจส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

๑.๒ ประชากรทุกช่วงวัยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เม่ือพิจารณาถึงคุณภาพของประชากรในแต่ละช่วงวัย 
พบว่า  

๑.๒.๑ กลุ่มเด็กปฐมวัย จากแนวโน้มครัวเรือนไทยท่ีมีขนาดโดยเฉลี่ยเล็กลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะครัวเรือนในเขตเมือง ขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีปู่ย่าตายายและหลานอาศัยอยู่ด้วยกัน หรือ “ครอบครัว
แหว่งกลาง” มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อีกท้ังความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและ
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๒๘ 
 

ภายในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ทําให้บทบาทของครอบครัวในการดูแลสมาชิกลดน้อยลงและกระทบต่อ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยท่ีในปี ๒๕๕๗ พบว่า เด็กปฐมวัยกว่าร้อยละ ๒๗.๕ ยังมีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย 
โดยพัฒนาการท่ีมีความล่าช้ามากท่ีสุดคือ พัฒนาการทางด้านภาษา สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่มี
ความรู้และเวลาในการเลี้ยงดู ท้ังนี้ ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี สมองจะมีพัฒนาการสูงสุด และส่งผลต่อระดับสติปัญญา 
บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ นอกจากนี้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเสริมสร้างการพัฒนาของสมองได้
ร้อยละ ๒๐ – ๓๐ แต่มีแม่ท่ีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน เพียงร้อยละ ๒๗.๖ ขณะท่ีเด็กในช่วงอายุ  
๔ – ๕ ปี ท่ีส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานศึกษาเด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับคุณภาพมาตรฐาน
ของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งจะมีมาตรฐานท่ีหลากหลายท้ังของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.๒.๒ กลุ่มเด็กวัยเรียน ภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ัง
การดูแลของครอบครัวเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของ
เด็กไทย แต่จากการสํารวจเด็กนักเรียนประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ในปี ๒๕๕๗ ของกรมสุขภาพจิต พบว่า  
เด็กวัยเรียนยังคงมีปัญหาด้านสติปัญญา โดยมีคะแนนสติปัญญา (IQ) เฉลี่ยท่ี ๙๓.๑ ซึ่งต่ํากว่าค่ากลาง
มาตรฐานสากล (IQ=๑๐๐) โดยเฉพาะเด็กนอกเขตเมืองมีคะแนนเฉลี่ยเพียง ๘๙.๑๘ ส่วนเด็กเขตเมืองอยู่ใน
มาตรฐานท่ีคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐.๓๓ ขณะท่ีระดับความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ปี ๒๕๕๔ มีคะแนนเฉลี่ย ๔๕.๑๒ 
ซึ่งต่ํากว่าระดับปกติท่ี ๕๐-๑๐๐ คะแนน และเม่ือพิจารณาในกลุ่มเด็กวัยรุ่น พบว่า การมีเพศสัมพันธ ์
ท่ีไม่ปลอดภัยและไม่มีความรู้ในเรื่องการคุมกําเนิด ส่งผลให้มีการคลอดจากวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ป ี
คิดเป็นอัตรา ๔๗.๙ ราย ต่อประชากรวัยเดียวกันหนึ่งพันคน ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากอัตรา ๓๑.๑ ราย  
ต่อประชากรวัยเดียวกันหนึ่งพันคน ในปี ๒๕๔๓ และยังพบว่า ร้อยละ ๑๒.๘ คลอดลูกมากกว่าหนึ่งคนหรือ
ท้องซ้ําในขณะท่ียังมีอายุไม่ถึง ๒๐ ป ี

๑.๒.๓ กลุ่มวัยแรงงาน ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยู่ระหว่าง 
ยุคอุตสาหกรรม ๒.๐ ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าและสายพานร่วมกับแรงงานมนุษย์ในกระบวนการผลิตกับ
อุตสาหกรรม ๓.๐ ท่ีเป็นยุคของการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต ขณะท่ีทิศทาง
อุตสาหกรรมของประเทศพัฒนาแล้วมุ่งไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม ๔.๐ ท่ีเป็นยุคของการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
และอินเทอร์เน็ตใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจําเป็นต้องใช้แรงงานท่ีมีผลิตภาพสูง แต่ผลิตภาพแรงงานไทย
ปัจจุบันโดยรวมในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๕๕๗ มีอัตราเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ ๒.๙ ต่อปี  และเม่ือเปรียบเทียบผลิตภาพ
แรงงานไทยกับต่างประเทศจากดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน พบว่า ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับท่ี ๕๖ จากท้ังหมด ๖๑ ประเทศ ขณะท่ีทักษะแรงงานอยู่ ในระดับท่ีต่ํากว่าความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการโดยกระทรวงแรงงานใน
ปี ๒๕๕๘ พบว่า แรงงานไทยท้ังท่ีเป็นแรงงานฝีมือและแรงงานก่ึงฝีมือยังมีทักษะต่ํากว่าความคาดหวังของ
ผู้ประกอบการ ท้ังทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และการคํานวณ ทักษะการ
สื่อสาร การบริหารจัดการ และความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายของโครงสร้าง
เศรษฐกิจของภาคการผลิตท่ียังพ่ึงพาแรงงานทักษะต่ําในเกือบทุกอุตสาหกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับแรงงานที่มี
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันมีแรงงานระดับอุดมศึกษาท่ีมีสัดส่วนการว่างงานสูงถึงร้อยละ ๖๐ ท้ังนี้ 
ความไม่สอดคล้องระหว่างการศึกษากับความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดการ
สูญเสียผลิตภาพแรงงาน อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้มีการดําเนินงานท่ีสําคัญเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อาทิ การ
จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพ่ือพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะสามารถเติมเต็มช่องว่างของ
การพัฒนากําลังคน โดยการบูรณาการระบบการศึกษา การพัฒนากําลังคนและฝีมือแรงงานเข้าเป็นระบบเดียวกัน 
รวมท้ังการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพ่ือใช้ประเมินศักยภาพของบุคคลท่ีเชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการ
เทียบโอนประสบการณ์การทํางาน อย่างไรก็ตาม กลไกดังกล่าวยังไม่สามารถเชื่อมโยงภาคการศึกษาและ 
ภาคการทํางานได้อย่างกว้างขวาง 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๒๙ 
 

๑.๒.๔ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อภาระการคลังภาครัฐ 
ในอนาคต โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยกลางและปลายท่ีมีอายุ ๗๐ ปีข้ึนไป ซึ่งเป็นวัยพ่ึงพิงท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ ท้ังนี้ คาดการณ์ว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ จะมีจํานวนผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๗๐ ปีข้ึนไปเพ่ิมข้ึน
เกือบ ๑ ล้านคน โดยเพ่ิมข้ึนจาก ๔.๗ ล้านคนในปี ๒๕๖๐ เป็น ๕.๖ ล้านคน ในปี ๒๕๖๔ ขณะท่ีผู้สูงอาย ุ
วัยต้นจะมีสถานะทางสุขภาพท่ีดี เม่ือเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุช่วงวัยตอนปลาย โดยผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ป ี 
มีสุขภาพในระดับดีมากและดีกว่าร้อยละ ๕๙.๙ และลดลงในช่วงวัย ๗๐-๗๙ ปี และช่วงวัย ๘๐ ปีข้ึนไป  
เหลือเพียงร้อยละ ๓๕.๗ และ ๒๕.๐ ตามลําดับ ซึ่งการมีสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุวัยต้น ทําให้เป็นช่วงวัยท่ี 
ยังสามารถทํางานได้ โดยจากการสํารวจภาวะการทํางานระหว่างปี ๒๕๔๓-๒๕๕๗ พบว่า ผู้สูงอายุวัยต้นมีการ
ทํางานเพ่ิมข้ึน โดยในปี ๒๕๕๗ มีผู้สูงอายุวัย ๖๐-๖๔ ปี มีงานทําร้อยละ ๕๙.๒ และกลุ่มวัย ๖๕-๖๙ ปี ร้อยละ 
๔๕.๖ ของประชากรในวัยเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุท่ีพบว่า สัดส่วนรายได ้
ท่ีมาจากการทํางานมีแนวโน้มสูงข้ึนจากร้อยละ ๒๘.๙ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๓๓.๙ ในปี ๒๕๕๗ ขณะท่ี
รายได้ท่ีผู้สูงอายุได้รับจากบุตรลดลงอย่างมากจากร้อยละ ๕๒.๓ เป็นร้อยละ ๓๖.๗ ในช่วงเวลาเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้สูงอายุจะทํางานมากข้ึน แต่สัดส่วนของการทํางานยังไม่สูงมากนัก แสดงถึงโอกาสในการ
เข้าถึงการทํางานของผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพยังคงมีข้อจํากัดบางประการ นอกจากนี้ ร้อยละ ๓๔.๓ ของผู้สูงอายุ
ท้ังหมดมีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจน และผู้สูงอายุกว่าสองในสามของผู้สูงอายุท้ังหมดหรือร้อยละ ๖๕.๔ 
พบว่าไม่มีเงินออม 

 นอกจากนี้ ความสามารถทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุจะลดลงเม่ืออายุเพ่ิมข้ึน  
โดยผู้สูงอายุ ๗๕ ปีข้ึนไป จะมีสภาวะติดเตียงเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒.๖ จากร้อยละ ๐.๙ ในช่วงอายุ ๖๐-๖๔ ปี
ขณะท่ีรูปแบบของครอบครัวและวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ครอบครัวมีข้อจํากัดในการดูแล  
ผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มท่ีจะอาศัยอยู่ตามลําพังคนเดียวหรืออยู่ตามลําพังกับคู่สมรสมากข้ึน ส่งผลให้มี 
ความจําเป็นในการพัฒนาระบบบริการและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการดําเนินชีวิตในสังคมของผู้สูงอายุ 
อย่างไรก็ตาม ระบบบริการสาธารณะยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ สะท้อนได้จากผู้สูงอายุเพียง
ร้อยละ ๗.๒ ท่ีพึงพอใจในบริการสาธารณะทุกระบบ อีกท้ัง สถานท่ีสาธารณะส่วนใหญ่ไม่มีการจัด 
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ทางลาด บันไดมีราวจับ ห้องสุขาท่ีใช้งานได้จริง ขณะท่ีระบบ
บริการและนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุยังมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะในเขตเมือง  

๑.๓ สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากข้ึน คนไทยมีหลักประกันสุขภาพ
ครอบคลุมกว่าร้อยละ ๙๙.๙ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ และมีอายุคาดเฉลี่ย
สูงข้ึน โดยอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดเพศชาย ๗๑.๕ ปีและเพศหญิง ๗๘.๔ ปี ในปี ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อม เป็นสาเหตุ
สําคัญท่ีก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อสําคัญ ๕ โรค ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง 
และมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันกล่าวคือ การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 
อาทิ การสูบบุหรี่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารท่ีมีความเสี่ยงต่อสุขภาพท้ังอาหารหวานมันเค็ม 
เครื่องดื่มรสหวาน การบริโภคผักผลไม้ท่ีไม่เพียงพอ และการขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง 

ขณะท่ีปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ปัญหาความยากจนส่งผลให้ปัญหาโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังเลวร้ายลง เนื่องจากประชากรท่ีมีเศรษฐานะต่ํามีปัจจัยเสี่ยงท่ีสูงกว่าท้ังด้านพฤติกรรม อาทิ  
การสูบบุหรี่ และการบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม ปัญหาท่ีอยู่อาศัยและสภาพการทํางานส่งผลต่อวิถีชีวิต 
ของประชาชน โดยผู้อาศัยในเมืองและคนทํางานสํานักงานจะมีกิจกรรมทางกายน้อยกว่าผู้อาศัยในชนบทและ
ผู้ใช้แรงงาน จึงมีความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยมากข้ึน ส่วนปัจจัยด้านการศึกษา พบว่า ผู้จบการศึกษาในระดับ 
ท่ีต่ํากว่า ซึ่งมักอยู่ในกลุ่มประชากรยากจน จะมีสุขภาวะท่ีน้อยกว่าผู้มีการศึกษาสูงกว่า เนื่องจากขาดความรู ้
ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ การผลิตอาหารท่ีไม่ปลอดภัย มีการใช้สารปนเปื้อน 
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๓๐ 
 

สารเคมีทางการเกษตร และความไม่สะอาดในการบริการอาหารท่ีก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ขณะท่ีมลพิษ 
ในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โอโซน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM ๑๐) และ ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) 
ยังคงเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยต่อปี ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ การเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนของคนไทย ยังมีอัตราสูงถึง ๓๖.๒ ต่อประชากรแสนคน หรือเป็นอันดับ ๒ ของโลก 
ในปี ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะได้ดําเนินมาตรการต่างๆ ท่ีเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ 
เชิงรุก แต่อัตราเพ่ิมของการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อท่ีสําคัญไม่ได้มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสําคัญ สะท้อนให้เห็น
ถึงความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการลดพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีต้องอาศัยการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
ร่วมกับด้านสาธารณสุข 

๑.๔ การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีผลลัพธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงข้ึน โดยมีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๙.๓ ปี ในปี ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจํากัดท่ีสําคัญของ
การศึกษาไทย ได้แก่ หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการท่องจํา ทําให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ 
ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพยังกระจายไม่ท่ัวถึงโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีห่างไกล ส่งผลให้
คุณภาพการศึกษายังอยู่ในระดับต่ํา และเม่ือพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ในปี ๒๕๕๗ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ และผลคะแนนสอบ PISA ท่ีอยู่ในระดับต่ํากว่าอีก
หลายประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาได้มีการวางรากฐานสําคัญในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ท้ังการพัฒนาและปรับหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ปรับกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบต่างๆ อาทิ สะเต็มศึกษา การเรียนรู ้ผ่าน
โครงงาน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ท้ังเสริมสร้างสมอง (Head) 
คุณธรรมจริยธรรม (Heart) การทํางาน (Hand) สุขภาพ (Health) รวมท้ังการพัฒนาครู นอกจากนี้ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็วท่ีจะนําสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัลมากข้ึน ส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีต้องอยู่บนฐานของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ขณะท่ีการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยแม้ว่าจะเพ่ิมสูงข้ึนเป็น ๒๖ ล้านคน แต่เป็นการใช้เพ่ือ
การอ่านหาความรู้เพียงร้อยละ ๓๑.๗ เม่ือเทียบกับอัตราการอ่านหนังสือของคนไทย พบว่าอยู่ท่ีร้อยละ ๘๑.๘ 
โดยอ่านเฉลี่ยวันละ ๓๗ นาที ยกเว้นในกลุ่มประชากรวัยสูงอายุท่ียังมีอัตราการอ่านท่ีต่ําคือประมาณร้อยละ ๕๗.๘ 

๑.๕ ครอบครัวไทยมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนส่งผลต่อบทบาทในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
การเปลี่ยนแปลงทางพลวัตรประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงจาก ๓.๖ คน 
ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๒.๗ คน ในปี ๒๕๕๗ และมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน อาทิ ครอบครัวท่ีมีเฉพาะคู่สามี
ภรรยาแต่ไม่มีบุตร ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัวอยู่คนเดียว  
ซึ่งครอบครัวแต่ละรูปแบบมีสภาพปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือท่ีแตกต่างกัน โดยครอบครัวท่ีมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากในช่วงท่ีผ่านมา ได้แก่ ครอบครัวท่ีมีเฉพาะคู่สามีภรรยาโดยไม่มีบุตร และ
ครอบครัวท่ีอยู่คนเดียว ท้ังนี้ จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๓๐ และ 
๒๕๕๖ พบว่า ครัวเรือนท่ีมีเฉพาะคู่สามีภรรยาเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๕.๖ ในปี ๒๕๓๐ เป็นร้อยละ ๑๖.๒  
ในปี ๒๕๕๖ และครัวเรือนอยู่คนเดียวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๖.๑ เป็นร้อยละ ๑๓.๙ ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะท่ี
ครอบครัวเดี่ยวท่ีมีสามี ภรรยา และบุตร กลับมีสัดส่วนลดลงอย่างมากจากร้อยละ ๕๒.๔ เป็นร้อยละ ๒๖.๖  
นอกจากนี้ สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้หญิงเพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ ๒๖ ในปี ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ ๓๖ 
ในปี ๒๕๕๖ อีกท้ัง ครอบครัวยังมีบทบาทในการดูแลบุตรและผู้สูงอายุลดลง โดยจากการประเมินค่าดัชนี
ครอบครัวอบอุ่น พบว่า ครอบครัวมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลเด็กลดลงจากร้อยละ ๘๙.๕๓ ในปี ๒๕๕๕ เป็น
ร้อยละ ๗๒.๖๐ ในปี ๒๕๕๗ เช่นเดียวกับบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุท่ีลดลงจากร้อยละ ๕๗.๖ เป็นร้อยละ 
๔๙.๒ ในช่วงเวลาเดียวกัน  
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๓๑ 
 

๑.๖ สังคมไทยเผชิญกับค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนตามกระแสของโลก กระแส
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไร้ขอบเขต ทําให้คนไทยบางส่วนที่ไม่สามารถเลือก
รับปรับใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน วัฒนธรรม วิถีชีวิต และค่านิยมไทยแบบดั้งเดิมท่ีเป็นรากเหง้าของคนไทย 
จึงถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของคนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ  
โดยพฤติกรรมเชิงลบส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่ขาดจิตสํานึกพลเมืองและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานของสังคมลดลง 
เกิดความขัดแย้งของคนในชาติ การคอรัปชั่น ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดความเอ้ืออาทร ไม่คํานึงถึงความ
เดือดร้อนของผู้อ่ืน ขาดระเบียบวินัย โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขาดจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม อาทิ การทุจริตคอรัปชั่น การบุกรุกผืนป่า การปล่อยสารพิษในแหล่งน้ํา
สาธารณะ การท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมไทย อาทิ การละเลย
เพิกเฉยต่อบุพการี การไม่เคารพผู้ใหญ่ การแซงคิว การขาดความมุมานะอดทน การไม่มีวินัยในการทํางาน  
นอกจากนี้ คนไทยยังมีค่านิยมทางจริยธรรมท่ีถูกผสมผสานกับแนวคิดกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีมุ่งในด้านวัตถุ
มากกว่าคุณค่าทางจิตใจ โดยจากการสํารวจสภาวะสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า พุทธศาสนิกชน
มักจะมีการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา และมีความเชื่อเรื่องการทําบุญคือการบริจาค
เงิน หรือให้วัตถุสิ่งของ ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาการดําเนินงานของภาคธุกิจเอกชน พบว่า ธุรกิจส่วนใหญ ่
ยังไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องการทําธุรกิจเพ่ือสังคม ยังคงมุ่งแต่ประโยชน์ทางธุรกิจ มีการผูกขาดทางธุรกิจ  
ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสร้างสื่อท่ีมอมเมาสังคม เพ่ือให้ได้กําไรทางธุรกิจ 

๒  วัตถุประสงค์ 

การพัฒนาศักยภาพคนไทยท่ีพึงปรารถนา จะต้องพัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นคนท่ีมี
ความสุขโดยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัย ยึดถือวัฒนธรรมท่ีดีงาม และมี
จิตสํานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์การพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้  

๒.๑ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคมสูงวัย 

๒.๓ เพ่ือปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีดี 

๓  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

๓.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

๓.๑.๑ คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 

๑) เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และ
ทําประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
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๒) เด็กวัยเรียน มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะการเรียนรู้ ในเชิงคิดสังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมความรู้ มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะทางการเงิน ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลย ี

๓) วัยแรงงาน เพ่ิมสมรรถนะท้ังความรู้ ทักษะ คุณลักษณะให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงาน มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการทางการเงินท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ 

๔) วัยสูงอายุ มีงานทําและรายได้ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ  

๓.๑.๒ คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

๓.๑.๓ คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพท่ีลดลงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

๓.๑.๔ คนไทยมีจิตสํานึกพลเมืองท่ีมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมไทย 

๓.๒ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายภาพรวม คุณภาพทุนมนุษย์ 

ตัวชี้วัด ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ํากว่า ๐.๘  

เป้าหมายท่ี ๑  คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นฐานในการ
พัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๑๐๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๓ ร้อยละ ๗๐ ของเด็กท่ีมีคะแนน EQ ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน   

ตัวชี้วัด ๑.๔ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า  ๕๐๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๕ จํานวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี  

ตัวชี้วัด ๑.๖ สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๑.๗ ร้อยละการออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัด ๑.๘ อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๗๕ 

ตัวชี้วัด ๑.๙ อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (อายุ ๖๐ – ๖๔ ปี) 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๐ 

เป้าหมายท่ี ๒  คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ตัวชี้วัด ๒.๑ สถิติการอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕ 

ตัวชี้วัด ๒.๒ จํานวนแรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ 
ปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อป ี
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เป้าหมายท่ี ๓ คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพท่ีลดลงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ตัวชี้วัด ๓.๑ ความชุกของการมีภาวะน้ําหนักเกินของประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ป ีลดลง 

ตัวชี้วัด ๓.๒ อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากว่า ๓๐ คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน 

ตัวชี้วัด ๓.๓ สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในบ้านท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐ 

เป้าหมายท่ี ๔  คนไทยมีจิตสํานึกพลเมืองท่ีมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคมไทย 

ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละของประชากรอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป จําแนกตามการปฏิบัติตนท่ีดีเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๔.๒ ร้อยละของธุรกิจท่ีเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 

๔  แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัต ิ

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 

๔.๑.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

๑) ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุ์แม่และเด็ก การจัดบริการการดูแล
หลังคลอดและโภชนาการท่ีเหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีจะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง ๐ – ๓ ปีแรกแก่พ่อแม่
หรือผู้ดูแลเด็ก และสนับสนุนสวัสดิการในการดูแลเด็ก อาทิ การจูงใจให้แม่ใช้สิทธิลาคลอดตามกฎหมายกําหนด 
การส่งเสริมให้จัดบริการศูนย์ดูแลเด็กท่ีมีคุณภาพในสถานประกอบการ การจัดสถานท่ีมุมนมแม่ การสนับสนุนให ้
แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน  

๒) พัฒนาหลักสูตรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เน้นการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงคุณธรรม
จริยธรรม เน้นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจํา ทักษะด้านการยั้งคิด 
ทักษะยืดหยุ่นทางความคิด ทักษะการใส่ใจจดจ่อ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ 
ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรด้านปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ 
จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ รวมท้ังพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกลางของ
ประเทศ 

๓) สนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบท่ีหลากหลายในการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ์แม่และเด็ก เครื่องมือในการพัฒนาทักษะทางสมองและ
ทักษะทางสังคม 

๔) ผลักดันกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมท้ังการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยเพ่ือให้มีพัฒนาการท่ีสมวัย และ
การเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมเพ่ือให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

๔.๑.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ 
การทํางานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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๑) ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสอดคล้องกับพัฒนาการของ
สมองแต่ละช่วงวัย รวมท้ังมีทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ 
ด้านศิลปะ และภาษาต่างประเทศ 

๒) สนับสนุนให้ เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  
ท่ีหลากหลายและสมํ่าเสมอ อาทิ การอ่าน การบําเพ็ญประโยชน์ทางสังคม คุณธรรมจริยธรรม การดูแลสุขภาพ 
การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนทางการเงิน 

๓) ส่งเสริมให้เด็กได้รับการฝึกทักษะความรู้และทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้เข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษา 

๔.๑.๓ ส่งเสริมแรงงานให้มีความรูแ้ละทักษะในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงาน ท้ังทักษะข้ันพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 

๑) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานเฉพาะทาง และพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานท่ีได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ควบคู่กับการจัดทํามาตรฐานอาชีพท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ 

๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลความต้องการและการผลิตกําลังคนให้มีการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังพัฒนาตัวชี้วัดท่ีสะท้อนระดับทักษะของแรงงานบนฐานสมรรถนะ 

๓) เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสภาพแวดล้อมของการเป็นผู้ประกอบการให้กับ 
ผู้ท่ีต้องการเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนแหล่งเงินทุนเพ่ือนําไปใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ 

๔) เพ่ิมช่องทางสื่อสาธารณะท่ีหลากหลายในการสร้างความตระหนักและความรอบรู้
ทางการเงนิ รวมท้ังพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการออมท่ีจูงใจและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่อง 

๔.๑.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมข้ึน 

๑) พัฒนาทักษะท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย ประสบการณ์การ
ทํางาน สมรรถนะทางกาย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และทักษะการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกันระหว่างรุ่น 
รวมท้ังมีมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอาย ุ

๒) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชน โดยสนับสนุนช่องทางการตลาด 
แหล่งทุน ความรู้ในการประกอบอาชีพ และบริการข้อมูลเก่ียวกับโอกาสในการประกอบอาชีพ 

๔.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๔.๒.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญท้ังในและต่างประเทศ ในการพัฒนาสาขาวิชาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังขยาย
การจัดทําและการใชห้ลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากข้ึน 

๔.๒.๒ ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพเข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา รวมท้ังการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้
ทราบถึงบทบาทในการร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
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๓๕ 
 

๔.๒.๓ พัฒนาคุณภาพครู โดยปรับหลักสูตรการผลิตครูให้อิงสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู และให้เป็นผู้แนะนํา รวมท้ังศึกษาแนวทางการกําหนด “สมรรถนะครูระดับชาติ” ที ่จะนําไปสู ่การ
ออกแบบวิชาชีพครูท้ังระบบ ตั้งแต่หลักสูตรการผลิตครูใหม่ การพัฒนาครูประจําการ การประเมินวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคร ู

๔.๒.๔ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้เอ้ือต่อคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 
ท่ัวถึง ไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี มีการจัดทําสื่อระบบการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถใช้งานผ่าน
ระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี รวมถึงใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

๔.๒.๕ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้มีชีวิต
ในชุมชนและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ 
โรงเรียนผู้สูงอาย ุและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศิลปหัตถกรรม
ท่ีสืบทอดมาจากอดีต รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการความรู้บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและภูมิสังคม 

๔.๓ การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีด ี

๔.๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง
ให้แก่คนทุกกลุ่มวัยผ่านช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การจัดบริการให้คําปรึกษาในการลดพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพ และการสื่อสารสาธารณะด้วยชุดข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๔.๓.๒ พัฒนารูปแบบการออกกําลังกายและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย สนับสนุน
การสร้างสภาพแวดล้อมและการรณรงค์ให้มีการตลาดเชิงกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและ
สุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ 

๔.๓.๓ ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางภาษีในการควบคุมการส่งเสริม
การตลาดในผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรมการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ควบคู่กับส่งเสริมการติดฉลากโภชนาการ 
บนบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีเข้าใจง่าย 

๔.๓.๔ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยใช้การสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทาง 
ท่ีเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายในการปรับพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน การให้
ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนท่ีดีในสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ังการพัฒนากลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ 

๔.๓.๕ สร้างกลไกในการจัดทํานโยบายสาธารณะท่ีต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพตาม
แนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ โดยบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วนและมีความเชื่อมโยงตั้งแต่นโยบาย
ระดับชาติ พ้ืนท่ี และชุมชน ท่ีจะนําไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  

๔.๔ การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ  

๔.๔.๑ กําหนดมาตรการเฉพาะในการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของครอบครัวแต่ละ
รูปแบบ อาทิ ส่งเสริมการทํางานและสนับสนุนทางการเงินเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพแก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ท่ีมีฐานะยากจน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการรักษาภาวะมีบุตรยากสําหรับคู่สามีภรรยาท่ีต้องการมีบุตร มีระบบ
ติดตาม ช่วยเหลือครอบครัวข้ามรุ่นท่ีมีฐานะยากจน 
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๔.๔.๒ สนับสนุนมาตรการการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน โดยจัดให้มีการ
จ้างงานท่ียืดหยุ่นและเอ้ือให้ผู้หญิงสามารถทํางานและดูแลบุตรได้ รณรงค์ปรับทัศนคติให้ผู้ชายตระหนักและ 
มีส่วนร่วมในการทําหน้าท่ีในบ้านและดูแลบุตรมากข้ึน และมีมาตรการสนับสนุนด้านการลาเพ่ือดูแลบุตรและ
บิดามารดาสูงอายุ  

๔.๔.๓ สนับสนุนให้ครอบครัวมีรายได้และการออม โดยส่งเสริมให้หน่วยงานในพื้นท่ี
ฝึกอบรมวิชาชีพให้ครอบครัวและชุมชน และการสร้างอาชีพในชุมชนโดยเฉพาะท่ีเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน
และอุตสาหกรรมชุมชนท่ีเหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบทบาทและความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัว 

๔.๔.๔ สนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีของ
ครอบครัวและชุมชน การลดความรุนแรงในครอบครัว รวมท้ังขยายบทบาทความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครอบครัว 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะนําไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการช่วยเหลือหรือการดูแลครอบครัวกลุ่มต่างๆ  
ท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี 

๔.๕ การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ 
ภาคธุรกิจทําธุรกิจเพื่อสังคม  

๔.๕.๑ สร้างค่านิยมร่วมในการดําเนินชีวิต การศึกษา และการทํางานตามบรรทัดฐานของสังคม 
โดยการปลูกฝังและหล่อหลอมสมาชิกในครอบครัวให้มีความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีคุณธรรม
จริยธรรม สถานบันการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาชีวิต  
มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการทํางานที่คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ทํางานเป็นทีม มีระเบียบ
วินัย ยอมรับความคิดเห็นต่าง ความมุมานะในการแสวงหาความรู้  

๔.๕.๒ สนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ในทุกช่องทางการสื่อสารท่ีส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันดี ผ่านกลไกตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกลไกการจัดสรรเวลาและพ้ืนท่ีออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ 

๔.๕.๓ ส่งเสริมให้เกิดระบบตลาดการลงทุนทางสังคม โดยปรับรูปแบบจากการทํากิจกรรมความ
รับผิดชอบทางสังคมเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ท่ีเป็นนวัตกรรมสังคม อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน 
การออกพันธบัตรเพื่อการพัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย์เพ่ือสังคม รวมท้ังส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สําหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ท้ังทุนในระยะตั้งต้น ทุนในการดําเนินการ และการจัดระบบสินเชื่อพิเศษ 

๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

๔.๖.๑ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยให้มี 
การผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมท้ังใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการชะลอความสูงอาย ุ

๔.๖.๒ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนทุกกลุ่มในสังคม และพัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตร 
กับผู้สูงอายุ โดยปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานท่ี และท่ีอยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการ
ใช้ชีวิตของคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงเปิดพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับการมีส่วนร่วมทางสังคมของ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
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๔.๖.๓ ขยายต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวท่ีเหมาะสมในชุมชนเมืองโดยบูรณาการ 
การจัดบริการด้านสังคมและด้านสุขภาพท่ีเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ สถานบริการ
สาธารณสุข สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนและการมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชน รวมท้ังศึกษารูปแบบ 
การคลังท่ีเป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว โดยมีการกําหนดสิทธิประโยชน์ท้ังในด้านตัวเงินและท่ีไม่ใช ่
ตัวเงินสําหรับผู้มีภาวะพ่ึงพิงและผู้ดูแล 

 

๕  แผนงานและโครงการสําคัญ 

๕.๑ แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย 

๕.๑.๑ สาระสําคัญ มุ่งเน้นการสร้างเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ท่ีมีพัฒนาการท่ีสมวัย 
ท้ังทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการในเรื่อง ๑) กําหนดนโยบาย/มาตรการท่ีเอ้ือให้ครอบครัวสามารถดูแลเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยมีมาตรการจูงใจท่ีเอ้ือให้ภาครัฐและภาคเอกชนจัดรูปแบบการทํางานท่ียืดหยุ่นต่อการเลี้ยงดูบุตร มีการจัด
มุมนมแม่และอุปกรณ์จัดเก็บท่ีถูกสุขลักษณะ ๒) ยกระดับคุณภาพบุคลากรและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย
กําหนดให้มีบุคลากรครูและพ่ีเลี้ยงท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาด้านปฐมวัยหรือด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการ
เด็กในทุกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กําหนดหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัยท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชื่อมโยงกับการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม จัดทํากลไกการประกันคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศในการ
ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓) การจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชน โดยมีการกําหนดพ้ืนท่ีกิจกรรม
สร้างสรรค์ท้ังในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พ้ืนท่ีสีเขียวหรือ
สนามเด็กเล่นภายในชุมชนท่ีปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  รวมถึงจัดระบบ
สาธารณูปโภคในชุมชนท่ีจะอํานวยความสะดวกให้ครอบครัวและเด็กสามารถออกมาทํากิจกรรมร่วมกัน 
กับชุมชน ๔) ออกกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยศึกษาและผลักดันพระราชบัญญัต ิ
ท่ีรองรับการบูรณาการการทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๕.๑.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๕.๒ แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

๕.๒.๑ สาระสําคัญ เน้นบูรณาการการขับเคลื่อนการทํางานในระดับพ้ืนท่ี ผ่านกระบวนการ
ทํางานระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี อาทิ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันการศึกษา สถานบริการสาธารณสุข โดยมี
การดําเนินการท่ีสําคัญ ได้แก่ ๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลครอบครัวในพ้ืนท่ีสําหรับนํามาใช้วิเคราะห์
ลักษณะครอบครัว สภาพปัญหา และการวางแผนในการแก้ไขปัญหาครอบครัวท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
ครอบครวัแต่ละรูปแบบ ๒) การจัดกิจกรรมและเปิดพ้ืนท่ีสาธารณะในชุมชนให้ครอบครัวเข้ามีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรมร่วมกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว เปิดเวทีให้เด็กแสดงความสามารถท้ังในศิลปะ
และวัฒนธรรมเพ่ือสร้างจิตสํานึกและภูมิใจในความเป็นไทย ๓) การสอดแทรกการเรียนรู้ด้านครอบครัวศึกษา
แก่เด็กในวัยเรียน โดยส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในการออกแบบหลักสูตร 
การเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ และวางแผนในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้กับเด็ก 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๓๘ 
 

๕.๒.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย ์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน  

๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๕.๓ แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 

๕.๓.๑ สาระสําคัญ บูรณาการดําเนินงานระหว่างภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือก่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยให้เหมาะสมกับการมีสุขภาวะท่ีดี โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 
ประกอบด้วย ๑) สร้างทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลัก
โภชนาการ โดยกําหนดให้ความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 
และสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลดี/ผลเสียต่อสุขภาพ และ
การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพด้วยตนเอง ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงง่ายและกระตุ้นความสนใจ  
๒) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
บริการสาธารณะให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองสุขภาพดีและสนับสนุนให้บริษัท/องค์กรทุกภาคส่วนจัดพ้ืนท่ีและ
กิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกาย ๓) ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลดี
ต่อสุขภาพ โดยส่งเสริมมาตรการให้แรงจูงใจทางภาษีแก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้จําหน่าย และร้านอาหาร จัดบริการ
อาหารสุขภาพผักและผลไม้ปลอดสารพิษ เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและการให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกร 
ท่ีปลูกพืชผักผลไม้เกษตรอินทรีย ์

๕.๓.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานประกอบการภาคเอกชน 

๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๔ แผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๕.๔.๑ สาระสําคัญ ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างแหล่งพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้กับแรงงานท่ีไม่ผ่านการทดสอบให้มีแหล่งอบรมเพ่ิมเติม (Re-Train) และแรงงานท่ีต้องการพัฒนา
ทักษะเพ่ิมเติม (Re-Skill) รวมถึงแรงงานท่ีต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดงาน โดยบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบ สถานศึกษา และสถาบันฝึกอบรมท้ังในและนอก
สถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ เพ่ือให้แรงงานมีโอกาสในการ Re-train/Re-Skill ตามศักยภาพและความ
ต้องการของตนในลักษณะการเก็บหน่วยกิตการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๕.๔.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน
ฝึกอบรม 

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๖  กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

๖.๑ กฎหมาย  

๖.๑.๑ ผลักดันให้มีการออกกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๓๙ 
 

๖.๒ คณะกรรมการระดับชาติ  

๖.๒.๑ คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ  

๖.๒.๒ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 

๖.๒.๓ คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาต ิ

๖.๒.๔ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาต ิ

๖.๒.๕ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

๖.๒.๖ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิ

๖.๓ แผนรองรับ 

๖.๓.๑ ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๖.๓.๒ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) 

๖.๓.๓ ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) 

๖.๓.๔ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) 

๖.๓.๕ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

๖.๓.๖ ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔) 

๖.๓.๗ ร่างแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) 

 
 
 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๔๐ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 

 

๑  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

๑.๑ สถานการณ์ความยากจนดีข้ึนต่อเนื่อง แต่การกระจายรายได้แย่ลง แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ ์
ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) จะลดลงจาก ๐.๔๙๐ ในปี ๒๕๕๒ เป็น ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖  
แต่เม่ือพิจารณาความเหลื่อมล้ําในรายได้ของกลุ่มรวยสุดกับกลุ่มจนสุดกลับพบว่ามีความแตกต่างกันมากข้ึน
เป็น ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ (ดูตารางท่ี ๑)  

ขณะท่ีสถานการณ์ความยากจนท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๗ มีจํานวนคนจน ๗.๐ ล้านคน 
ลดลงต่อเนื่องจากจํานวน ๑๓.๒ ล้านคนในปี ๒๕๕๔ (ณ สิ้นแผนฯ ฉบับท่ี ๑๐) และจํานวน ๑๓.๘ ล้านคน 
ในป ี๒๕๔๙ (ณ สิ้นแผนฯ ฉบับท่ี ๙)  

ตาราง ๑: สัดส่วนรายได้ของประชากร จําแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (Decile by Income) 
กลุ่มประชากร 
ตามระดับรายได ้

สัดส่วนรายได้ของประชากร (ร้อยละ) 

๒๕๓๑ ๒๕๓๕ ๒๕๓๙ ๒๕๔๓ ๒๕๔๕ ๒๕๔๗ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ ๒๕๕๖ 
กลุ่ม ๑๐% ที ่๑ (จนสุด) ๑.๗๘ ๑.๕๓ ๑.๖๒ ๑.๕๐ ๑.๖๑ ๑.๗๕ ๑.๓๔ ๑.๕๕ ๑.๖๒ ๑.๕๖ ๑.๐๖ 
กลุ่ม ๑๐% ที ่๒ ๒.๘๐ ๒.๔๒ ๒.๕๖ ๒.๔๕ ๒.๕๗ ๒.๗๓ ๒.๔๖ ๒.๖๖ ๒.๘๐ ๓.๐๕ ๓.๑๐ 
กลุ่ม ๑๐% ที ่๓ ๓.๖๐ ๓.๑๓ ๓.๓๔ ๓.๒๒ ๓.๔๐ ๓.๕๖ ๓.๓๔ ๓.๕๑ ๓.๖๖ ๓.๘๘ ๔.๐๓ 
กลุ่ม ๑๐% ที ่๔ ๔.๔๕ ๓.๙๓ ๔.๒๑ ๔.๐๖ ๔.๒๙ ๔.๔๖ ๔.๒๘ ๔.๔๕ ๔.๕๙ ๔.๗๖ ๔.๙๗ 
กลุ่ม ๑๐% ที ่๕ ๕.๕๐ ๔.๙๐ ๕.๒๖ ๕.๐๙ ๕.๓๕ ๕.๕๕ ๕.๓๙ ๕.๕๖ ๕.๖๕ ๕.๗๗ ๖.๐๗ 
กลุ่ม ๑๐% ที ่๖ ๖.๘๙ ๖.๒๐ ๖.๕๗ ๖.๔๒ ๖.๗๑ ๖.๙๐ ๖.๗๘ ๖.๙๗ ๗.๐๑ ๗.๐๒ ๗.๔๐ 
กลุ่ม ๑๐% ที ่๗ ๘.๘๔ ๗.๙๖ ๘.๔๘ ๘.๓๗ ๘.๕๙ ๘.๗๓ ๘.๖๗ ๘.๘๖ ๘.๘๔ ๘.๖๖ ๙.๑๕ 
กลุ่ม ๑๐% ที ่๘ ๑๑.๗๘ ๑๐.๙๕ ๑๑.๔๒ ๑๑.๔๘ ๑๑.๕๒ ๑๑.๖๑ ๑๑.๔๙ ๑๑.๔๙ ๑๑.๔๓ ๑๐.๙๒ ๑๑.๖๕ 
กลุ่ม ๑๐% ที ่๙ ๑๗.๑๔ ๑๖.๕๔ ๑๖.๕๘ ๑๗.๐๖ ๑๖.๔๘ ๑๖.๔๑ ๑๖.๒๖ ๑๖.๐๘ ๑๕.๙๕ ๑๕.๑๑ ๑๕.๗๗ 
กลุ่ม ๑๐% ที ่๑๐ (รวยสุด) ๓๗.๒๓ ๔๒.๔๔ ๓๙.๙๕ ๔๐.๓๖ ๓๙.๔๘ ๓๘.๓๐ ๓๙.๙๘ ๓๘.๘๗ ๓๘.๔๔ ๓๙.๒๗ ๓๖.๘๑ 
รวม ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 
สัดส่วนกลุ่มที ่๑๐/กลุ่มที ่๑ (เท่า) ๒๐.๙๑ ๒๗.๖๕ ๒๔.๖๒ ๒๖.๘๒ ๒๔.๕๐ ๒๑.๙๓ ๒๙.๙๒ ๒๕.๑๐ ๒๓.๗๖ ๒๕.๒๓ ๓๔.๘๕ 
Gini Coefficient ด้านรายได ้ ๐.๔๘๗ ๐.๕๓๖ ๐.๕๑๓ ๐.๕๒๒ ๐.๕๐๘ ๐.๔๙๓ ๐.๕๑๔ ๐.๔๔๙ ๐.๔๙๐ ๐.๔๘๔ ๐.๔๖๕ 
Gini Coefficient ด้านรายจา่ย ๐.๔๓๙ ๐.๔๕๐ ๐.๔๓๑ ๐.๔๒๘ ๐.๔๑๙ ๐.๔๒๕ ๐.๔๒๐ ๐.๓๙๘ ๐.๓๙๘ ๐.๓๗๕ ๐.๓๗๘ 

ที่มา :  ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสํานักงานสถิติแห่งชาต,ิ ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 
      :  ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นไป มีการบันทึกข้อมูลรายได้ติดลบหรือขาดทุน 
รายได้ หมายถึง รายได้ประจําที่ไม่รวมรายรับอื่นๆ (อาท ิเงินทุนการศึกษา มรดก พินัยกรรม ของขวัญประกันสุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม เงินถูกสลาก 
เงินรางวลัค่านายหน้าและเงินได้จากการพนัน) 

๑.๒ ศักยภาพของชุมชนมีความเข้มแข็งมากข้ึน โดยในระยะ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๘๑ ในปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๑ เป็นร้อยละ 
๘๘.๔๓ ในปี ๒๕๕๗  จากการท่ีชุมชนมีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๓,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๗,๖๒๑ แห่งในปี ๒๕๕๗ ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ มีการจัดสวัสดิการชุมชนและจัดการความรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน การเรียนรู้ในชุมชนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๔๒.๗๐ ของหมู่บ้านท้ังหมดในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๕๓.๓๘  
ในปี ๒๕๕๗ มีแหล่งเงินทุนและสวัสดิการของชุมชนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกองทุนสวัสดิการชุมชน อย่างไรก็ตาม ปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้ง



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๔๑ 
 

ทางการเมือง ปัญหาความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จะมีแนวโน้มท่ีดี ข้ึนแต่ปัญหาภาพลักษณ์ 
การคอรัปชั่นของประเทศไทยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนเม่ือพิจารณาจากดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่น
ของประเทศไทยมีค่าเท่ากับ ๓๗ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนนในปี ๒๕๕๕ เป็น ๓๘ คะแนน ในปี ๒๕๕๗ 

๑.๓ การเข้าถึงบริการภาครัฐท่ีมีคุณภาพยังไม่ท่ัวถึง โดย 

๑.๓.๑ ด้านการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษายังมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ อาทิ 
ยังมีปัญหาการขาดแคลนครูและความพร้อมของทรัพยากรการศึกษาท่ีรุนแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ทําให้เกิดปัญหาความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาท้ังในด้านคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของสถานศึกษา
และคุณภาพครู โดยคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๗ พบว่า  
มีคะแนนเฉลี่ยท่ีแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ ยังพบว่าโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
พ้ืนฐานของเด็กยากจนยังมีข้อจํากัดจากการไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และมีความจําเป็นในการช่วยหา
รายได้ให้กับครอบครัว ทําให้ขาดโอกาสในการศึกษาท่ีต่อเนื่อง และโอกาสในการเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

๑.๓.๒ ด้านสาธารณสุข คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังมีความเหลื่อมล้ําระหว่างภูมิภาค 
เนื่องจากยังคงมีปัญหาของการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ ไปยังภู มิภาค และการกระจุกตัว 
ของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีส่วนใหญ่ยังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและมีความขาดแคลนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ท้ังนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐในระดับตติยภูมิส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมท้ังเมืองใหญ่ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ท่ีเชี่ยวชาญและครุภัณฑ์กระจุกตัวในเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ด้วย 

๑.๓.๓ ด้านการเงินและแหล่งทุน แม้ว่าปัจจุบันประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้มากข้ึนผ่านกองทุนภายใต้นโยบายของรัฐบาล อาทิ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนแก้ไขปัญหา
ความยากจน กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แต่คนในชนบทยังเข้าถึงบริการทางเงินได้อย่าง
จํากัดและคนจนเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการของรัฐได้น้อย ดังจะเห็นได้จากคนในชนบทเข้าถึงบริการทาง
การเงินจากธนาคารพาณิชย์เพียงร้อยละ ๓๓.๙ ซึ่งต่ํากว่าคนในกรุงเทพมหานครท่ีได้รับบริการทางการเงินถึง
ร้อยละ ๘๕.๘ และแม้ว่ารัฐบาลจะดําเนินโครงการกองทุนหมู่บ้าน แต่กลับพบว่าคนยากจนมีโอกาสเข้าถึง
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพียงเล็กน้อย จากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนปี ๒๕๕๗ พบว่า คนยากจนเข้าถึงโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพียงร้อยละ ๙.๒ ของคน
ยากจนท้ังหมด 

๑.๔ การคุ้มครองทางสังคมยังไม่ท่ัวถึงและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม โดยกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
แม้ว่าจะมีการขยายความคุ้มครองไปสู่แรงงานนอกระบบโดยการนําแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม
ภาคสมัครใจตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๔๐ แต่พบว่ามีผู้สนใจเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมภาคสมัครใจดังกล่าวจํานวนน้อยเพียง ๒.๕ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ ของแรงงานนอกระบบ
ท้ังหมดในปี ๒๕๕๗ โดยแรงงานนอกระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเข้าสู่ระบบประกันสังคม
ภาคสมัครใจน้อยท่ีสุด นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ําด้านรายได้และค่าตอบแทนของแรงงานโดยแรงงานนอก
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่ํากว่าแรงงานในระบบ และมีลักษณะงานท่ีไม่แน่นอนและไม่ต่อเนื่อง อาทิ การทํางาน
ในภาคเกษตรและในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก แรงงานมักมีชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์มากกว่า ๕๐ ชั่วโมงข้ึนไป 
จึงทําให้แรงงานนอกระบบไม่มีเวลาเหลือท่ีจะทํางานอ่ืนเพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้ให้มากข้ึน ขณะท่ี
แรงงานในระบบมีอัตราค่าจ้างท่ีแน่นอนและมีรายได้ไม่ต่ํากว่าค่าจ้างข้ันต่ํา ทําให้ช่องว่างรายได้ของแรงงาน 
ในระบบและนอกระบบมีความแตกต่างกันมากข้ึน ส่วนผู้สูงอายุและผู้พิการ ยังคงไม่ได้รับโอกาสในการทํางาน
ท่ีเท่าเทียมกับแรงงานในกลุ่มอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ในสองกลุ่มข้างต้น 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๔๒ 
 

๑.๕ ความเหลื่อมล้ําด้านการถือครองท่ีดิน ท่ีดินถือว่าเป็นทรัพย์สินและเป็นการสั่งสมความม่ังค่ัง 
อย่างหนึ่ง โดยพบว่า สัดส่วนการถือครองท่ีดินของท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๑๐ 
ท่ีมีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด (กลุ่ม ๑๐) ต่อกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๑๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด 
(Decile ๑) คิดเป็น ๘๕๓.๖๔ เท่า โดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๑๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด (Decile 
๑๐) มีส่วนแบ่งการถือครองท่ีดินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ส่วนผู้ถือครองท่ีดินอีกร้อยละ ๙๐  
ท่ีเหลือ (Decile ๑-๙) มีส่วนแบ่งการถือครองท่ีดินไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ
กระจุกตัวอย่างมากของการถือครองท่ีดิน  

ตารางท่ี ๒: การจําแนกการถือครองท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดท่ีดินออกเป็น ๑๐ กลุ่ม ปี ๒๕๕๕ 

ท่ีมา: รายงาน “การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย” โดยดวงมณี เลาวกุล (๒๕๕๖) 

๑.๖ ปัญหากระบวนการยุติธรรมนําไปสู่ความไม่เป็นธรรมในสังคม ท้ังในด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การอํานวยความยุติธรรม และการบําบัดฟ้ืนฟูและช่วยเหลือผู้กระทําผิด  
ยังไม่ทันสมัยและมีข้ันตอนมากรวมถึงยังมีการละเลยการบังคับใช้ และยังไม่มีสํานักงานครอบคลุมท่ัวถึง 
ในระดับพ้ืนท่ี อาทิ หน่วยงานบริการศาลยุติธรรม ศาลปกครอง การขาดแคลนบุคลากรท่ีทําให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการได้แล้วตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมจนทําให้มีปริมาณคดีสะสมเพ่ิมข้ึนมาโดยตลอด ทําให ้
การบริการประชาชนมีความล่าช้า มีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน
เนื่องจากต้องเสียเวลาและใช้ค่าใช้จ่ายมากในการดําเนินการภายใต้กระบวนการยุติธรรม  นอกจากนี้ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานยุติธรรมจํานวนมาก แต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่า การบังคับใช้
กฎหมายต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพและเสมอภาคเท่าท่ีควร ไม่ว่าในลักษณะของการไม่มีการบังคับใช้เลย  
การเลือกปฏิบัติสําหรับบางคนบางกลุ่มและการละเลยบังคับใช้ เนื่องจากไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติจริง มีความ
ยุ่งยากและข้ันตอนมากเกินไปทําให้ไม่สามารถจัดการกับปัญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิชอบและการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับได้อย่างจริงจัง ท้ังนี้ สาเหตุของสภาพการณ์ดังกล่าว นอกเหนือจาก
ตัวกฎหมายเองแล้วยังเก่ียวกับการขาดทักษะความรู้ ความชํานาญและการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ และ 
ภาคประชาชนท่ีไม่รับรู้หรือรับรู้แต่ยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

ท้ังนี้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงของบริบทใน
ประเทศท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา ดังนี้  

กลุ่ม 
จํานวนการถือครอง 

(ราย) 
ผลรวมพ้ืนที ่

ร้อยละ 
ไร ่ งาน ตารางวา 

Decile ๑ (พื้นที่น้อยที่สุด) ๑,๕๙๒,๓๖๔ ๖๘,๓๓๐ ๒ ๗๙.๔๗ ๐.๐๗ 
Decile ๒ ๑,๕๘๙,๐๔๒ ๑๖๔,๔๖๐ - ๑๐.๓๔ ๐.๑๗ 
Decile ๓ ๑,๕๙๑,๐๒๙ ๓๑๔,๒๑๔ ๑ ๒๔.๑๐ ๐.๓๓ 
Decile ๔ ๑,๕๘๙,๐๖๕ ๕๔๕,๘๒๘ ๑ ๙๙.๕๙ ๐.๕๘ 
Decile ๕ ๑,๖๑๗,๖๒๘ ๑,๐๕๘,๓๘๔ ๓ ๑.๒๒ ๑.๑๒ 
Decile ๖ ๑,๕๖๐,๘๕๒ ๒,๒๙๒,๗๘๘ ๑ ๙.๑๕ ๒.๔๒ 
Decile ๗ ๑,๕๙๐,๐๒๘ ๕,๐๗๒,๒๑๐ ๑ ๖๙.๗๖ ๕.๓๕ 
Decile ๘ ๑,๕๙๐,๐๕๗ ๙,๕๒๔,๙๘๓ ๒ ๕๐.๕๕ ๑๐.๐๔ 
Decile ๙ ๑,๕๘๙,๙๗๖ ๑๗,๔๙๗,๕๓๒ - ๕๒.๘๕ ๑๘.๔๔ 
Decile ๑๐ (พื้นที่มากที่สุด) ๑,๕๙๐,๐๐๖ ๕๘,๓๒๙,๘๘๐ ๓ ๔๒.๓๖ ๖๑.๔๘ 

รวม ๑๕,๙๐๐,๐๔๗ ๙๔,๘๖๘,๖๑๓ ๒ ๓๙.๔๐ ๑๐๐.๐๐ 
สัดส่วน Decile ที่ ๑๐/๑ (เทา่) ๘๕๓.๖๔    
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๔๓ 
 

๑.๗ โครงสร้างประชากรของไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย ส่งผลกระทบต่อรายได้และ
รายจ่ายของประชากรวัยแรงงานซ่ึงต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ การไม่ได้
เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอาจทําให้มีผู้สูงอายุท่ียากจนเพ่ิมข้ึน และส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ํา 
ในภาพรวม สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยท่ีมีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงขณะท่ีประชากรผู้สูงอายุ
เพ่ิมข้ึน ทําให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยอัตรา 
การพ่ึงพิงรวม (Dependency Ratio) จะเพ่ิมข้ึนจาก ๔๙.๓ คนต่อประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ในปี ๒๕๕๓ 
เป็น ๘๑.๖ คนต่อประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ในปี ๒๕๘๓ โดยสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึน
ของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ รายจ่าย และโอกาสการออมของครัวเรือน 
โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีต้องดูแลท้ังผู้สูงอายุและเด็ก อาจนํามาซึ่งความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยยังทําให้ภาระทางการคลังของ
ภาครัฐในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ 
ยังไม่ดีข้ึน อันเป็นข้อจํากัดต่อการขยายบริการทางสังคมของภาครัฐให้มีความครอบคลุมและเท่าเทียมมากข้ึนด้วย 
โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (๒๕๕๕) ประมาณการว่าภาระทางการคลังจะเพ่ิมข้ึนกว่า ๓ เท่าระหว่าง 
ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๗๖ โดยมีปัจจัยหลักจากการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ  

๑.๘ โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มตอกยํ้าปัญหาความเหลื่อมล้ําให้รุนแรงข้ึน จากเง่ือนไข
เศรษฐกิจโลกท่ีมีความผันผวน ท่ีผ่านมา การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของไทยมุ่งเน้นการส่งออก 
โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม ทําให้ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตท่ีสูงกว่าภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ตรงข้ามกับ
กําลังแรงงานท่ีส่วนใหญ่ทํางานในภาคเกษตรกรรมถึงประมาณร้อยละ ๓๒.๑ ปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน
ประกอบกับการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกท่ีรุนแรง โดยเฉพาะจากประเทศเกิดใหม่ท้าทายต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของฐานการผลิตไทยมากข้ึน กดดันให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น ไปสู่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมท่ีใช้ทุนและเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ต้องการแรงงานท่ีมีทักษะสูงในการผลิต ทําให้แรงงาน
ทักษะต่ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคบริการและ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ และจําเป็นต้องเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีผลิตภาพแรงงานต่ํา ซึ่งจะ 
ไม่สามารถยกระดับรายได้ของแรงงานเหล่านี้ให้ดีข้ึนกว่าเดิมได้มากนักเม่ือเทียบกับกลุ่มแรงงานทักษะสูง 

๑.๙ โครงสร้างทางภาษีไม่สนับสนุนการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม การจัดเก็บภาษีของประเทศไทย
มีจัดเก็บจากฐานการบริโภคเป็นหลัก ซึ่งมีอัตราภาษีท่ีแท้จริงเป็นอัตราถดถอย ทําให้ภาระภาษีตกอยู่กับ 
ผู้มีรายได้ต่ํามากกว่าผู้มีรายได้สูง ขณะท่ีการจัดเก็บจากฐานรายได้ ซึ่งเป็นอัตราก้าวหน้ามีคุณสมบัติช่วยให ้
การกระจายรายได้ดีข้ึน คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ ๓๖.๓ ของรายได้ท้ังหมดของรัฐบาลในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แต่มาตรการลดหย่อนภาษีมักเอ้ือประโยชน์ต่อคนกลุ่มรายได้สูงมากกว่ากลุ่มรายได้ต่ํา ทําให้โครงสร้างภาษี 
ในปัจจุบันไม่สามารถทําให้การกระจายรายได้ดีข้ึนได้ ขณะเดียวกันการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับบริษัท
ขนาดใหญ่แตกต่างกับบริษัทขนาดเล็ก โดยบริษัทขนาดใหญ่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และได้รับการ
ส่งเสริมหรืออุดหนุนมากกว่าบริษัทขนาดเล็กและ SMEs ซึ่งบรษัิทขนาดใหญ่มักเป็นบริษัทในรูปแบบของการให้
สัมปทาน และการผูกขาดอยู่ในระบบการดําเนินธุรกิจ 

๑.๑๐ ลักษณะบางประการของครัวเรือนทําให้เกิดการส่งผ่านปัญหาการกระจายรายได้จากรุ่นสู่รุ่น
และทําให้คนจนไม่สามารถหลุดออกจากความยากจนได้ คนยากจนมีแนวโน้มเป็นคนจนเรื้อรัง (Chronic 
Poor) หรือเป็นคนจนท่ีมีสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้น และหลุดพ้นความยากจนได้ยาก กล่าวคือ คนยากจน
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๔๔ 
 

ในปัจจุบันมีลักษณะท่ีสําคัญ อาทิ หัวหน้าครัวเรือนมีอายุมาก ครัวเรือนมีอัตราภาระการพ่ึงพิงท่ีสูง (สัดส่วน
สมาชิกในวัยเด็กและวัยชรามาก) และขนาดของครัวเรือนท่ีใหญ่ การขาดแคลนทุนมนุษย์ท้ังในเชิงคุณภาพและ
ในเชิงปริมาณ (คนจนร้อยละ ๘๒.๓ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า) รวมท้ังการมีท่ีดินทํากิน
น้อย หรือถึงแม้จะมีท่ีดินมาก พ้ืนท่ีดังกล่าวก็ไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตร คุณลักษณะดังกล่าวทําให้การ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําโดยยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจของคนกลุ่มล่าง หรือคนยากจนทําได้ยากข้ึน  
ซึ่งมีการศึกษา๑ท่ีชี้ว่าการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจ ของกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ ๕ มีโอกาสเพียงร้อยละ ๓๒ ในการ
เลื่อนชั้นไปสู่กลุ่มท่ีดีข้ึน ขณะท่ีกลุ่มอ่ืนมีโอกาสมากกว่า ขณะเดียวกันกลุ่มไม่จน (Quintile 2) มีโอกาสตกเป็น
กลุ่มจนท่ีสุดได้ถึงร้อยละ ๒๕ เช่นกัน สะท้อนถึงการส่งผ่านความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น และอาจกลายเป็นคนจน
เรื้อรังในท่ีสุด 

ขณะเดียวกัน คนเกือบจน๒ หรือกลุ่มประชากรท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะตกเป็นคนจนได้ง่ายมีอยู่
จํานวนมาก และการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจของตัวเองให้หลุดพ้นสู่คนช้ันกลางก็ทําได้ยาก  
จากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี ๒๕๕๗ พบว่า คนเกือบจน มีจํานวนท้ังสิ้น  
๖.๑ ล้านคน ซึ่งคนกลุ่มนี้ค่อนข้างอ่อนไหวต่อวิกฤตต่างๆ ท่ีมากระทบและจะกลายเป็นคนยากจนได้โดยง่าย 
นอกจากนี้เม่ือพิจารณาการเติบโตของรายไดข้องคนเกือบจน พบว่า อัตราการเติบโตของรายได้ของคนเกือบจน
อยู่ในระดับต่ํากว่ารายได้เฉลี่ย สะท้อนถึงข้อจํากัดในการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจของตนเอง ท้ังนี้เม่ือ
พิจารณาคนเกือบจน พบว่า ร้อยละ ๙๘.๙ มีสถานะทางเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจนเกือบถึงรายได้
ปานกลาง กลา่วคืออยู่ระหว่างกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ท่ีมีรายได้ต่ําสุด ไปจนถึงกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ 
ท่ีมีรายได้ต่ําสุดเป็นอันดับท่ี ๔ ดังนั้นการยกระดับกลุ่มคนจนให้หลุดพ้นจากความยากจน และผลักดันกลุ่ม
เกือบจนให้เป็นชนชั้นกลางจะมีส่วนช่วยท่ีสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําของประเทศ และเป็น
แนวทางในการยกระดับประชากรให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 

๒  วัตถุประสงค์ 

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคมมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึงและ
เป็นธรรม ท้ังบริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน 
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซึ่งจะนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่าง 
มีศักดิ์ศร ี

๓  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมายท่ี ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
ท่ีแตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด ๑.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ําสุด เพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ ๑๕ ต่อป ี

                                           
�  งานวิจัย “คุณภาพของการเจริญเติบโตจากมิติของการกระจายรายได”้ โดยกอบศักดิ์ ภูตระกูล (๒๕๕๖) 
�
 คนเกือบจน หมายถึง ประชากรที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเส้นความยากจน แต่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๒๐ ของเส้นความยากจน โดยประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเป็นคนจนเมื่อได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๔๕ 
 

ตัวชี้วัด ๑.๒ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ ๐.๔๒๔ 
เม่ือสิ้นสุดแผน 

ตัวชี้วัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ําสุด
เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๑.๔ สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๗.๔ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 

ตัวชี้วัด ๑.๕ สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ท้ังหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุด ลดลง  

เป้าหมายท่ี ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ตัวชี้วัด ๒.๑  อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ ๙๐ 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมและระหว่างพ้ืนท่ี  

ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ 
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนท่ี และภูมิภาค
ลดลง 

ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีอยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐)  
ต่อกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๒.๔  ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนท่ีลดลง  

ตัวชี้วัด ๒.๕  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรท่ีมีฐานะยากจนเพ่ิมข้ึน  

๔  แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัต ิ

๔.๑ การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมี
รายได้ต่ําสุด  ให้ได้รับการศึกษาท่ีสูงข้ึนและพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและ
ยกระดับรายได้ ให้การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม โดย 

๔.๑.๑ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายฯ อย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพโดยไม่ถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพร่างกาย โดยการพัฒนา 
ศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การดูแลและป้องกันนักเรียนท่ียากจนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีห่างไกล
โรงเรียนไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคันโดยให้ความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนยากจนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาแก่เด็กเรียนดีและยากจนโดยมีเงื ่อนไขเมื่อจบการศึกษากลับไปทํางานที่บ้านเกิด และ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีห่างไกล 

๔.๑.๒ การจัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดระบบบริการทางการแพทย์เพ่ือประชากรในพ้ืนท่ีห่างไกล 
ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงท้ังในด้านการรักษา การให้คําปรึกษา  
การป้องกันกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเกิดปญัหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย  
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๔๖ 
 

๔.๑.๓ การสร้างรายได้และโอกาสการมีท่ีดินทํากินของตนเอง โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมี
ท่ีดินทํากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบท่ีครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรท่ีดินทํากินอย่างมีเงื่อนไขเพ่ือป้องกันการเปลี่ยน
มือผู้ได้รับการจัดสรรท่ีดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรท่ีไร้ท่ีดินทํากิน การพัฒนาทักษะความชํานาญ  
การจัดสรรเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศ และองค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงินเพ่ือให้สามารถจัดการ
รายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ  

๔.๑.๔ การเพิ่มแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ําสุด อาทิ การเพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ียากจนให้เพียงพอ 
ท่ีจะดํารงชีพได้ การสนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง การสนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจําเป็นสําหรับผู้สูงอาย ุ

๔.๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศ เพื่อขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการท่ีสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่
ระบบดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการกําหนดเป้าหมายคนจน คนเกือบจน  และกลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ําสุด ซึ่งจําเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลรายได้ท่ีครอบคลุมผู้มีเงินได้ของคนท้ังประเทศ 
นอกจากนี้  ยังต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการท้ังหมด เพ่ือให้สามารถระบุประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และนําไปใช้ประโยชน์ในการให้ความคุ้มครองทางสังคมและ
สวัสดิการท่ีเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายและมีความครอบคลุมท่ัวถึงและเป็นธรรม 

๔.๓ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก โดย ๑) สร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ๒) เสริมสร้าง
กระบวนการวิจัยในชุมชนเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในชุมชนและต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ๓) การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน ๔) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อ
ระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนท่ีกับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้าง
ศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ ๕) การสนันสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม ๖) การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวท้องถ่ินและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว และ ๗) การปรับองค์กร
การเงินของชุมชนให้ทําหน้าท่ีเป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านตําบลท่ีทําหน้าท่ีท้ังการให้กู้ยืมและการออม 
และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย  

๔.๔ การกําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนท่ีมี
รายไดน้้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ผ่านการปรับปรุงนโยบายการคลังอย่างรอบด้านท่ีครอบคลุมท้ังด้านภาษี
และการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน อาทิ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ภาษีกําไรจากการเพ่ิมค่าของทรัพย์สิน (Capital Gain) และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  ตลอดจนปรับโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ภาครัฐ โดยให้ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีการกําหนดเป้าหมายเพ่ือลด
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๔๗ 
 

๔.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสิทธิและ
หน้าท่ีตามกฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือผู้ท่ีรับผลกระทบเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการหาทางออกของระบบยุติธรรมสมานฉันท์ การเพ่ิมศักยภาพของกองทุนยุติธรรมในการ
ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการ 
การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๖ การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมท้ังกฎหมาย 
กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้ประชากรทุกกลุ่มได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงและสามารถใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน  

๔.๗ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงและชายในทุกช่วงวัยด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา 
และสื่อในการปลูกฝังค่านิยมและเจตคติท่ียอมรับและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการไม่กระทํา
ความรุนแรงต่อผู้หญิง เสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงให้มีความพร้อม ความรู ้ความเข้าใจ ปลูกจิตสํานึก อุดมการณ์ 
ค่านิยม และธรรมมาภิบาล เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ  
 

๕  แผนงานและโครงการสําคัญ 

๕.๑ โครงการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย เป็นโครงการสร้างแรงจูงใจให้กับคนท่ีไม่อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลรายได้ (กล่าวคือ ระบบฐานข้อมูลภาษี) ให้เข้ามาอยู่ในระบบ เพ่ือให้สามารถระบุเป้าหมายผู้มีรายได้
น้อยเพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ซึ่งมอบหมายให้กรมสรรพากร กระทรวงการคลังดําเนินการให้
ประชาชนทุกคนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยบุคคลท่ีมา
เข้าระบบข้อมูลรายได้ดังกล่าวและมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์จะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ อาทิ  
เงินอุดหนุน สิทธิการเดินทางสาธารณะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คูปองอาหาร ช่วยให้กลุ่มคนรายได้น้อยสามารถมี
รายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ วัตถุประสงค์ท่ีสําคัญของโครงการฯ คือการมีฐานข้อมูลรายได้ซึ่งช่วยให้สามารถ
ระบุเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ รัฐต้องจัดทําระบบดังกล่าวให้
ง่าย และอํานวยความสะดวกกับประชากรในพ้ืนท่ีห่างไกล และประชากรท่ีเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  

หน่วยงานดําเนินงาน  กระทรวงการคลัง  
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(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๔๘ 
 

๕.๒ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพือ่การพัฒนาในพื้นท่ีห่างไกลอย่างครอบคลุม  

๕.๒.๑ โครงการ Free Wifi เพื่อการศึกษาท่ัวประเทศ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สามารถช่วยสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาท้ังด้านสื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
ในพ้ืนท่ีห่างไกลแม้จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้แต่จากการมีค่าใช้จ่ายทําให้ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล 
ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เต็มท่ี โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน ซึ่งการส่งเสริมให้มีการฟรี Wifi  
ในสถานศึกษาจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ การค้นคว้า และ 
เป็นชอ่งทางของการเรียนการสอนท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  

หน่วยงานดําเนินงาน กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ  
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๕.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเด็ก ประเทศไทยจําเป็นต้องมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเก็บข้อมูลและติดตามเด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับฐาน
ทะเบียนราษฎร์ และให้สถานศึกษารวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทุกสังกัดใช้ระบบ
สารสนเทศเดียวกันและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพ่ือลดปัญหาการติดตามเด็กมาเรียนไม่ได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ี
ทับซ้อน หรือพ้ืนท่ีช่องโหว่ระหว่างสังกัด พร้อมท้ังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลการย้ายถ่ินฐานซึ่ง
กันและกันอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน โดยในระยะแรกอาจเริ่มจากการต่อยอดขยายผลให้
ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation System: e-MES) 
และฐานข้อมูล Data Management Center (DMC) ของ สพฐ. ครอบคลุมนักเรียนจากสถานศึกษาทุกพ้ืนท่ี
และทุกสังกัด ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยกําลังดําเนินโครงการให้เงินอุดหนุน ๖๐๐ บาท/เดือน แก่เด็กแรกเกิด
อายุ ๐-๑ ปีท่ีเกิดในครอบครัวยากจน จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการใช้โครงการนี้เป็นโครงการนําร่องในการเก็บ
ข้อมูลเด็กยากจน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กท่ีมีแนวโน้มสูงในการหลุดออกนอกระบบการศึกษา 

หน่วยงานดําเนินงาน กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ 
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๕.๒.๓ โครงการระบบแพทย์ทางไกล เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ และลดจํานวนผู้ป่วยท่ีต้องเข้ามารักษาในโรงพยาบาลในเมืองหลัก/เมืองใหญ่ การนําเทคโนโลย ี
มาใช้เพ่ือช่วยให้คําแนะนําและการรักษา จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพทางการรักษาท้ังมีแพทย์ท่ีเชี่ยวชาญ
เฉพาะในการให้คําปรึกษา ขณะท่ีผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลและเสียค่าใช้จ่ายมาก และหากผู้ป่วยมีอาการ
รุนแรงก็สามารถส่งต่อและเตรียมการรักษาได้ทัน  

หน่วยงานดําเนินงาน  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดอ่ืน 

กรอบระยะเวลาดําเนินการ   ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๕.๓ โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ต้องให้อิสระแก่สถานศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณมากข้ึน มุ่งเน้นท่ีการประเมินผลลัพธ์มากกว่า
รายละเอียดในการเบิกจ่าย ใช้มาตรการทางการเงินเพ่ือกระตุ้นคุณภาพการศึกษา และนําผลการประเมิน



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๔๙ 
 

สถานศึกษามาใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูประบบความรับผิดชอบ นอกจากนี้  
ยังจําเป็นต้องลดสัดส่วนการให้งบประมาณด้านอุปทาน อาทิ งบดําเนินการ งบบุคลากร และงบลงทุน  
ซึ่งข้ึนกับการตัดสินใจของภาครัฐและไม่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้เรียน และเพ่ิมสัดส่วนงบประมาณ 
ด้านอุปสงค์ (Demand-Side Financing) คือ เงินอุดหนุนรายหัว ซึ่งข้ึนอยู่กับจํานวนนักเรียนท่ีเลือกเข้าเรียน 
พร้อมท้ังจัดสรรเงินอุดหนุนในอัตราท่ีมากกว่าให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นท่ีด้อยโอกาสเพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษามากข้ึน  

หน่วยงานดําเนินงาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

กรอบระยะเวลาดําเนินการ   ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๕.๔ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

๕.๔.๑ การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน โดยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม (วิสาหกิจชุมชน) และความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(วิสาหกิจชุมชน) ในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ รูปแบบการจัดการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนของวิสาหกิจในระยะยาว  

๕.๔.๒ เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโตจากภายใน ผ่านการเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
ฐานราก พร้อมท้ังประสานงานกับจังหวัดและท้องถ่ินเพ่ือขยายผลจากชุมชนต้นแบบให้มีการนําไปใช้ในชุมชน
อ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 

๕.๕ โครงการศึกษาการจัดสรรท่ีดินทํากินแบบมีเง่ือนไขให้แก่คนยากจน โดยดําเนินการศึกษา
วิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดสรรท่ีดินทํากินให้กับคนยากจน โดยมีเงื่อนไขเพ่ือการทํากิน 
และจะต้องไม่สามารถนําไปขายหรือโอนให้แก่นายทุนต่อไป พร้อมท้ังจัดทําแนวทางการดําเนินนโยบายอย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ต่อไป 

๖  กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

๖.๑ กฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... (ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙) ซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศและสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศใน 
ด้านต่างๆ ท่ีสําคัญ และปัจจุบันกําลังอยู่ในกระบวนการลงประชามติ ได้ระบุถึงหน้าท่ีของรัฐในการลดความ
เหลื่อมล้ําและการกําหนดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยครอบคลุมถึงการให้ได้รับสิทธิของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร ้และผู้ด้อยโอกาส ดังนี ้

๖.๑.๑ กําหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยรัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน ์
ในการลดหย่อนภาษี 

๖.๑.๒ ปฏิรูปประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทําให้สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และ 
มีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา โดยให้มีการดําเนินการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และการดําเนินการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ โดยปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความ 
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ิมพูนรายได้ของรัฐด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดทํา
และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผ์ล 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๕๐ 
 

๖.๑.๓ กําหนดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ครอบคลุมถึงเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับสิทธิ ดังนี้ (๑) บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (๒) บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และ
บุคคลผู้ยากไร้ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ (๓) รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ท่ีจําเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้  (๔) รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร ้
และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าว ถูกใช้ความ
รุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และ (๕) รัฐพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีท่ีทํากิน โดยการปฏิรูปท่ีดิน
หรือวิธีอ่ืนใด 

๖.๒ คณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะทํางาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นั้น สามารถขับเคลื่อนได้ภายใต้คณะกรรมการ 
ท่ีมีอยู่เดิมแล้ว อาทิ  

๖.๒.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ สามารถช่วยขับเคลื่อน
ในเรื่องฐานข้อมูลท่ีจะนําไปสู่การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

๖.๒.๒ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ (ควส.) สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมแห่งชาติ (สวส.) และ สมาคมวิสาหกิจเพ่ือสังคมประเทศไทย สามารถช่วยขับเคลื่อนในเรื่องเก่ียวกับ
วิสาหกิจสังคม (วิสาหกิจชุมชน)  

๖.๒.๓ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู ้สามารถช่วยขับเคลื่อนในเรื่องการจดัการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีห่างไกล  

๖.๒.๔ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือ
ทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ําสุด 

๖.๒.๕ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

๖.๓ แผนรองรับ ปัจจุบันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีแผนงานรองรับซึ่งครอบคลุมระยะเวลาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้แก่  (๑) ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (๒) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
(๓) แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
(๔) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (๕) แผนยุทธศาสตร์การจัด
สวัสดิการสังคมไทย ฉบับท่ี ๒ พศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ (๖) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการ
สงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึง 

 

 

 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๕๑ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ย่างย่ังยืน 
 

 

๑  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ 
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างรายสาขาการผลิตและบริการ ท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
และการค้าและการลงทุน รวมถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในมิติต่างๆ ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ท้ังนี้เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ
เพ่ือสนับสนุนการขยายฐานเศรษฐกิจให้ใหญ่ข้ึนและขยายตัวต่อเนื่อง มีการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึนรายได้สูง 
ต่อหัวสูงข้ึนพร้อมท้ังลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจให้แคบลง มีการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาต ิ

๑.๑ สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ในช่วง ๘ ปีท่ีผ่านมา การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่าง
ชัดเจนและศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากสาเหตุท่ีสําคัญ ได้แก่ 
(๑) แรงขับเคลื่อนจากภาคการส่งออกลดลงตามภาวะท่ีข้อจํากัดด้านเงื่อนไขเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  
แรงขับเคลื่อนจากภาคการส่งออกจึงมีน้อยลง (๒) การลงทุนขยายตัวในเกณฑ์ต่ําและไม่เพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (๓) ขนาดกําลังแรงงานขยายตัวช้าลงอย่างรวดเร็ว แรงขับเคลื่อนจากปัจจัยแรงงานจึง
ชะลอลงการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากปัจจัยแรงงานลดลงตามการชะลอตัวอย่างรวดเร็วของขนาดกําลัง
แรงงาน (๔) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึนช้าขยายตัวช้าลงตามความล่าช้าในเพราะการถ่ายโอน
ทรัพยากรจากภาคการผลิตท่ีมีผลิตภาพในการผลิตต่ําไปยังภาคการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงเกิดข้ึนเพียง
ช้าๆ ในขณะท่ีการสั่งสมระดับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียังจะต้องใช้เวลาในการสั่งสม จึงยังไม่สามารถ
เป็นแรงขับเคลื่อนผลิตภาพการผลิตได้อย่างชัดเจนจริงจัง (๕) ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิต ท้ังใน
ด้านการปรับโครงสร้างการผลิตจากเกษตรมูลค่าต่ําไปสู่เกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
การปรับจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมและบริการ รวมท้ังการปรับภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่การผลิตฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนั้น SMEs ซึ่งเป็นฐานรายได้ท่ีสําคัญและจําเป็นสําหรับการยกระดับฐานะ
เศรษฐกิจไทย ยังมีการพัฒนาอย่างล่าช้า จุดอ่อนเชิงโครงสร้างท่ีสําคัญดังกล่าวเป็นข้อจํากัดเงื่อนไขสําคัญท่ีอาจ
ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะเวลาอันควรท่ี
กําหนดเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ หากในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้การปฏิรูปพ้ืนฐานสําคัญเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว
ไม่สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี ท้ังในด้านเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจภาคต่างประเทศและในประเทศ สะท้อนจากอัตราการว่างงานในระดับต่ํา อัตราเงินเฟ้อต่ํา มีการ
เกินดุลบัญชีเดินสะพัด และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ภายใต้กรอบการคลัง 
ท่ียั่งยืน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเสถียรภาพทางการเงินและสถาบันการเงินจะดีข้ึนมากหลังจากการปรับตัวจาก 
ท่ีเคยประสบภาวะวิกฤตในช่วงปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑ จนมีความเข้มแข็งและเสถียรภาพทางการคลังอยู่ในเกณฑ์ด ี 
แตย่ังมีข้อจํากัดด้านมาตรการทางการเงินและการคลังในการสร้างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลด
ความเหลื่อมล้ํา และการส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างเต็มท่ี ท้ังในด้านการสร้างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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๕๒ 
 

การลดความเหลื่อมล้ําและการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับฐานรายได้ของประชาชนกลุ่มต่างๆ 
และเงินออมท่ียังกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะบางกลุ่ม ในขณะท่ีระบบและกลไกทางด้านการเงินยังไม่เอ้ือต่อการ
ระดมทุนและการเข้าถึงของประชาชนกลุ่มต่างๆ และยังมีข้อจํากัดในการนํามาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ในขณะท่ีความเข้มแข็งทางด้านการคลังก็เริ่มมีความเสี่ยงปรับตัวลดลงจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจท่ีกระทบการจัดเก็บรายได้ นอกจากนี้ ความต้องการเงินลงทุนของภาครัฐเพ่ือการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับรายจ่ายประจําประเภทเงินเดือน งบชําระหนี้ และรายจ่ายเพ่ือการคุ้มครอง
ทางสังคมเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นการสร้างความยั่งยืนทางการคลังจึงมีความสําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

๑.๒ ภาคการคลังยังมีภาระผูกพันในอนาคตในระดับสูงจึงไม่สามารถสนับสนุนการดําเนิน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวได้เต็มท่ี ท้ังในด้านการสร้างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
การลดความเหลื่อมล้ําและการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแรงกดดันต่อภาคการคลังในระยะปานกลาง 
ท่ีสําคัญ แนวโน้มท่ีสําคัญประกอบด้วย (๑) ความต้องการเม็ดเงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (๒) โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดภาระทางด้านการ 
จัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ (๓) การขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง (๔) การดําเนิน
นโยบายก่ึงการคลัง อาทิ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และมาตรการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ในขณะท่ี 
การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การขยายฐานภาษียังมีอยู่อย่างจํากัดโดยในปีภาษี ๒๕๕๗  
มีการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีเพียง ๑๐.๓ ล้านคน จากจํานวนผู้มีงานทํา ๓๘.๘ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒ 
ประกอบกับการออมของภาคเอกชนยังไม่เพียงพอท่ีจะมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐได ้
ทําให้จําเป็นต้องมีการจัดทํางบประมาณแบบขาดดุลเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ วงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลเท่ากับ ๑,๕๙๐,๐๐๐.๐ ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๒.๙ จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ นอกจากนี้ การใช้จ่ายงบประมาณยังขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี และยังสนองตอบต่อความต้องการในระดับพ้ืนท่ีได้น้อย อาทิ การจัดสรรงบประมาณท่ี
ขาดการบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีและประเด็นการพัฒนา ขาดกรอบการจัดสรรงบประมาณระยะปานกลางท่ีสมบูรณ์ 
และการวัดผลในเชิงผลสัมฤทธิ์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่จําเป็นต้องพ่ึงพิงรายได้จากการจัดสรรท้ัง
ในรูปของภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลักจึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินภารกิจ 
ท่ีตอบสนองความต้องการของส่วนกลางมากกว่าความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินเอง นอกจากนี้ยังขาด
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการพัฒนาแนวทางและประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของท้องถ่ิน 

๑.๓ ภาคการเงินยังไม่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งเพียงพอ การพัฒนาตลาดการเงินของไทยยังอยู ่
ในระดับต่ํากว่าประเทศในภูมิภาค ดัชนีขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการพัฒนาตลาดการเงิน ปี ๒๕๕๘ 
ของ WEF รายงานว่า ความพร้อมของบริการทางการเงิน ความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการเงิน และ
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินของไทยยังอยู่ในระดับต่ํากว่าประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 
สอดคล้องกับผลสํารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
พบว่าคนท่ีไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๓.๕๐ ในปี ๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๔.๒๓  
ในปี ๒๕๕๖ และความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของโลก  

นอกจากนี้  ประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์มีผลประกอบการและ
ความสามารถในการทํากําไรท่ีดีแต่ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานต่อสินทรัพย์เฉลี่ยยังอยู่ในระดับสูง อีกท้ังธนาคาร
พาณิชย์ต่างชาติยังมีบทบาทในการแข่งขันไม่มากนัก และระดับการแข่งขันในระบบธนาคารมีความแตกต่างกัน 
โดยมีการแข่งขันสูงในการให้บริการธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะท่ีการให้บริการแก่ SMEs และผู้มีรายได้น้อยยังไม่
ท่ัวถึง หรือมีต้นทุนการใช้บริการท่ีสูง ท้ังนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังคงเป็นผู้ให้บริการหลักในการให้บริการโอนและ
ชําระเงิน แต่ยังมีค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับการใช้เงินสด ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีผู้ใช้บริการยัง
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ขาดความเชื่อม่ันโดยปริมาณการใช้บริการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีเพียง ๓๑ รายการต่อคนต่อปี 
ในขณะท่ีมาเลเซียและสิงคโปร์ มีการใช้บริการ ๖๕ และ ๖๘๔ รายการต่อคนต่อปี ตามลําดับ และจํานวน
เครื่องรับบัตรของไทยเท่ากับ ๔,๘๐๕ เครื่อง ในขณะท่ีมาเลเซียและสิงคโปร์มี ๗,๙๒๔ และ ๒๗,๑๑๐ เครื่อง 
ตามลําดับ 

๑.๔ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไม่มากนัก ประเทศไทยยังคงตกอยู่
ในสถานการณ์การแข่งขันท่ีถูกบีบอยู่ตรงกลาง (Nutcracker Situation) ระหว่างประเทศท่ีมีความได้เปรียบ
ด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี ๒๕๕๘ World Economic Forum (WEF) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับท่ี ๓๒ จาก ๑๔๐ ประเทศ และ International Institute for Management 
Development (IMD) ได้จัดอันดับไว้ท่ี ๓๐ จาก ๖๐ ประเทศท่ีมีพลวัตทางเศรษฐกิจสูง ในขณะท่ีผลการสํารวจ
ประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกได้จัดให้ไทย 
อยู่ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก 

๑.๕ ภาคเกษตรเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ โดยไทยมีผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในปี ๒๕๕๗ เป็นมูลค่าสูงถึง ๑.๙๒  
ล้านล้านบาท หรือร้อยละ ๑๔.๖ ของ GDP ท้ังประเทศ และเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับท่ี ๘ ของโลก  
คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ ของตลาดอาหารโลก สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกสูงถึง ๑.๓ ล้านล้านบาท 
ครอบคลุมท้ังสินค้าเกษตรและอาหาร และสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม แต่สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูป
ของสินค้าแปรรูปข้ันต้นซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมน้อย อาทิ การส่งออกยางพารากว่าร้อยละ ๘๕ ส่งออกในรูปวัตถุดิบ 
ท่ีเหลือใช้ในประเทศ และสินค้าเกษตรยังมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอาหาร เนื่องจากการผลิตส่วนใหญ ่
ยังไม่เข้าสู่มาตรฐาน ขณะท่ีมีการแข่งขันจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตท่ีได้เปรียบ
ประเทศไทย โดยเฉพาะกรณีสินค้าข้าวซึ่งเป็นรองคู่แข่งท้ังเวียดนาม และเมียนมา อย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การปรับปรุงพันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์ รวมถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ
ขาดการบํารุงรักษา ท้ังทรัพยากรดิน น้ํา และป่าไม้ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพท่ีถูกทําลายมากข้ึน  
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความม่ันคงและยั่งยืน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรต้องเช่าทํากินมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จาก ๒๓.๙๒ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๑ เพ่ิมข้ึนเป็น ๒๙.๒๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตให้กับพ้ืนท่ีทําการเกษตรในระยะยาว  

๑.๖ บทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นประกอบกับกระแสการ
ตื่นตัวด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้ภาคอุตสาหกรรมต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนมากข้ึน  การกระจายความเจริญสู่พ้ืนท่ีชนบท ทําให้เกิดการ
เติบโตของอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆ  มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดบริการสาธารณะรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ประชาชนจึงมีการย้ายถ่ินฐานไปสู่พ้ืนท่ีท่ีมีอุตสาหกรรมหนาแน่นมากข้ึน ทําให้เกิด
การขยายตัวของความเป็นเมืองเพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาความหนาแน่นของการท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
และท่ีอยู่อาศัย รวมท้ังผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีประกอบกับภาค
ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการพัฒนาประเทศมากข้ึน การวางแผนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจึงมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยรักษาสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศในหลาย
พ้ืนท่ี ท้ังในกรณีของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเดิมหรือพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดใหม่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๕๔ 
 

๑.๗ ภาคบริการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ โดยในปี ๒๕๕๗  
ภาคบริการสร้างรายได้ให้กับประเทศมีมูลค่าสูงถึง ๗.๖๓ ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๑.๔ ของ GDP 
หรือขยายตัวร้อยละ ๙.๓ จากปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยสาขาบริการท่ีมีขนาด
และความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ การขนส่งและคมนาคม การค้าส่งค้าปลีก 
และธุรกิจการเงิน รองลงมา ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา และโรงแรมและ
ภัตตาคาร ตามลําดับ ท้ังนี้ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นแหล่งสร้างรายได้สําคัญในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โดยในปี 
๒๕๕๘ สร้างรายได้กว่า ๒.๒๓ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๑ จากปี ๒๕๕๗ ซึ่งการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องของการท่องเท่ียวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 
ท่ีโดดเด่น อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวไทยยงัมีปัจจัยเสี่ยงท่ีจําเป็นต้องเร่งปรับปรุง อาทิ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของแหล่งท่องเท่ียว ความสะอาด 
สุขอนามัย และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๘ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังคงมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ สัดส่วนจํานวน SMEs สูงกว่าร้อยละ ๙๙ ต่อวิสาหกิจท้ังประเทศ ซึ่งเกือบท้ังหมดเป็น
วิสาหกิจขนาดเล็ก โดยกระจายตัวสูงสุดอยู่ในภาคการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์ และภาคบริการ 
คิดเป็นสัดส่วนรวมมากกว่าร้อยละ ๘๐ และ GDP ของ SMEs ต่อ GDP ท้ังประเทศในปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗  
มีสัดส่วนค่อนข้างคงอยู่ท่ีร้อยละ ๓๙ อย่างไรก็ตาม SMEs ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมต่อการแข่งขันท้ังจากตลาด
ภายในประเทศและการเปิดเสรีทางการค้า ท้ังยังให้ความสําคัญน้อยกับการพัฒนานวัตกรรมในสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๑.๙ จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย 
โดยอายุเฉลี่ยแรงงานของทุกภาคการผลิตมีแนวโน้มสูงข้ึน โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมท่ีมีอายุเฉลี่ยสูงกว่า 
ภาคการผลิตอ่ืน โดยท่ีสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรในกลุ่มผู้สูงอายุ (๖๔ ปีข้ึนไป) มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๗ 
ในปี ๒๕๔๔ เป็นร้อยละ ๑๑ ในปี ๒๕๕๖ ส่งผลต่ออายุเฉลี่ยต่อแรงงานภาคเกษตรท่ีปรับตัวสูงข้ึน นอกจากนี้ 
กําลังแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคบริการมากข้ึน โดยแรงงานภาคเกษตรลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจาก ๑๙.๓๒ ล้านคน ในปี ๒๕๔๔ เหลือ ๑๖.๖๖ ล้านคน ในปี ๒๕๕๖ ในขณะเดียวกัน จํานวน
แรงงานระดับอาชีวศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการและตําแหน่งงานท่ีว่างอยู่ในภาคอุตสาหกรรม รวมท้ัง
คุณภาพของแรงงาน อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

๑.๑๐ ประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ําสูง ท้ังด้านรายได้ โอกาสทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ การเข้าถึงการศึกษา การให้บริการสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะบางกลุ่มในสังคมขาดโอกาสท่ีจะใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี และการจัดสรรทรัพยากรขาด
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งมากข้ึนโดยมีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๓,๖๓๒ แห่ง ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง  
ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ของจํานวนองค์กรท้ังหมด และองค์กร
การเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗ 

๒  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน ดังนี ้

๒.๑.๑ สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพ่ือผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับท่ีเพียงพอต่อ
การยกระดับรายได้ต่อหัว (GNI Per-Capita) ไปสู่เป้าหมายระยะยาวของการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๕๕ 
 

๒.๑.๒ ปรับโครงสร้างการผลิต พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
และทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิต
และรายได้ใหม่เพ่ิมเติมให้กับระบบเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

๒.๑.๓ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง 
และปัจจัยสนับสนุน รวมท้ังใช้ส่วนผสมของมาตรการทางการเงินและการคลังอย่างเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี ้

๒.๒.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
สร้างรายได้ใหเ้กษตรกร รวมท้ังเกิดความม่ันคงปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ 

๒.๒.๒ ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ีปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานท่ีเข้มแข็งให้สามารถ
ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันก้าวหน้ามากข้ึน และสร้างรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือ
รองรับบริบทโลกใหม่ๆ ของโลกอย่างเข้มข้น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในอนาคต 

๒.๒.๓ ส่งเสริมให้ภาคบริการเป็นกลไกสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศและสนับสนุนให้
ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานบริการ (Service-based economy) เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของ
ฐานเศรษฐกิจประเทศ และกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถ่ินอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมรวมท้ังพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๒.๒.๔ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน เพ่ือรองรับการ
พัฒนาไปสู่ความเป็นชาติการค้า รวมท้ังสนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ไทย รวมท้ังผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตของโลก 

๒.๒.๕ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเติบโตของภาคการผลิต การค้า และ
การลงทุน โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของสถาบันการเงินโดยการใช้เทคโนโลยีทางการเงินและการบริหารจัดการ
ในสภาพแวดล้อมภาคการเงินท่ีมีการแข่งขันมากข้ึน ลดต้นทุนการทําธุรกรรมทางการเงิน พัฒนาระบบการ
ชําระเงิน ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน สร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์และกลุ่มองค์กรการเงิน 
ฐานรากท้ังในด้านการพัฒนาและการกํากับดูแล ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบันการเงิน พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในสาขาการเงิน ปรับปรุงกฎหมายการเงิน 

 

๓  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความสําคัญ
กับการสร้างแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพด้วยนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการเร่งรัด
สร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้สามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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๕๖ 
 

๓.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
เป้าหมายท่ี ๑ เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ 

ดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และสัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นร้อยละ ๑๙.๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด ๑.๒ รายได้ต่อหัว และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เป้าหมายท่ี ๒ การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ และ 
๗.๕ ต่อปี ตามลําดับ 

ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชน 
เป้าหมายท่ี ๓ มูลค่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔.๐ 

ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลค่าและปริมาณการส่งออก 
เป้าหมายท่ี ๔ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒.๕ 

ต่อปแีละผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต 
ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

เป้าหมายท่ี ๕  กรอบอัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ท่ีร้อยละ ๒.๕ +/- ๑.๕ หนี้สาธารณะคงค้าง 
ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไม่เกินร้อยละ ๕๕ ของ GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ขาดดุล 

ตัวชี้วัด ๕.๑ อัตราเงินเฟ้อ 
ตัวชี้วัด ๕.๒ หนี้สาธารณะ  
ตัวชี้วัด ๕.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัด 

เป้าหมายท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน  
(Public Private Partnership : PPP) เฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 

ตัวชี้วัด ๖.๑ แหล่งทุน PPP ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
เป้าหมายท่ี ๗  ประชาชนและผู้ประกอบการท่ีเข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีท่ี

ถูกต้องเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วดั ๗.๑ จํานวนการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการท่ีเข้าข่ายต้องเสีย

ภาษีเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายท่ี ๘  เลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD ให้

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกท่ีได้รับการจัดอันดับท้ังหมด 
ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD 

๓.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายท่ี ๑ ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ย

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามลําดับ  
ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
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๕๗ 
 

เป้าหมายท่ี ๒ เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อ
ครัวเรือน ในปี ๒๕๖๔ และพ้ืนท่ีการทําเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึนเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 
ในปี ๒๕๖๔ หรือเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ต่อป ี

ตัวชี้วัด ๒.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 

ตัวชี้วัด ๒.๒ จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย ์

เป้าหมายท่ี ๓ มีพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จํานวน ๑๕ พ้ืนท่ี 

ตัวชี้วัด ๓.๑ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

เป้าหมายท่ี ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวไม่ต่ํากว่า ๓ ล้านล้านบาท และอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI)
ไม่ต่ํากว่าอันดับท่ี ๓๐ 

ตัวชี้วัด ๔.๑ รายได้จากการท่องเท่ียว 

ตัวชี้วัด ๔.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว 

เป้าหมายท่ี ๕ สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ เม่ือ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

ตัวชี้วัด ๕.๑ สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ท้ังประเทศ 

เป้าหมายท่ี ๖  เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการเงิน ประกอบด้วย (๑) ปรับเพ่ิมอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน (๒) เพ่ิมคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนน
เฉลี่ยของโลก (๓) ลดสัดส่วนการกู้เงินนอกระบบให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๒ และ (๔) เพ่ิมปริมาณการใช้บริการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนกิส์เป็น ๒๐๐ ครั้ง/ปี/คน 

ตัวชี้วัด ๖.๑ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน 

ตัวชี้วัด ๖.๒ คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทย 

ตัวชี้วัด ๖.๓ สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบ  

ตัวชี้วัด ๖.๔ ปริมาณการใช้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนกิส ์

๔  แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัต ิ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระยะ ๕ ปีท่ีเป็นพ้ืนฐานสําหรับ
การพัฒนาต่อยอดผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และเพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่การเป็นประเทศรายได้ระดับสูงท่ีมีการพัฒนา
ท่ียั่งยืนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ จึงต้องเร่งดําเนินการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๕ อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคการเกษตรร้อยละ ๓ ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๔.๕ และ 
ภาคบริการร้อยละ ๖ ต่อปี จากโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีมีสัดส่วนของภาคเกษตรร้อยละ ๑๐ 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๓๗ และภาคบริการร้อยละ ๕๓ ต่อ GDP ท้ังประเทศ 

การขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีสําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ คือการขยาย
ฐานเศรษฐกิจและรายได้ใหม่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานเดิมโดยอาศัยการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ การปรับปรุงการบริหารจัดการ และการลงทุน 
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๕๘ 
 

ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฐานเศรษฐกิจใหม่ท่ีสําคัญคือการขยายฐานในด้านการค้าการลงทุนภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ คือการมีความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้า 
และมีนวตักรรมท่ีนําไปสู่ความยั่งยืนทางการค้า ผนวกกับการบูรณาการภาคบริการเข้ากับการค้า โดยพิจารณา
ถึงความเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และการยกระดับมาตรฐานสินค้าในประเทศให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท้ังนี้ แนวทางการพัฒนาจะต้องมุ่งสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร การพัฒนาต่อยอดภาคการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับโครงสร้างให้ภาคบริการมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  
การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับ SMEs ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
ระบบเศรษฐกิจในการบริหารจัดการนโยบายการเงินการคลัง การพัฒนากําลังแรงงานให้สอดคล้องกับภาคการผลิต
และบริการ การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การปรับปรุงกฎหมาย และการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มารองรับ 
เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและการอํานวยความสะดวกทางการค้าสอดรับกับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ และ
กระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนและท้องถ่ิน โดยภาครัฐมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกและสนับสนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการสร้างบรรยากาศการลงทุนเพ่ือให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

๔.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ จําเป็นจะต้องเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ให้เกิดช่องว่างผลผลิต ท่ีจะสร้างแรงกดดัน
ต่อการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เงินเฟ้อ และแรงกดดันทางด้านภาระการคลังท่ีมากเกินควร มีการกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้

๔.๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง โดย 

๑)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรร การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณของประเทศ โดยปรับปรุงกลไกการจัดทํางบประมาณท่ีสะท้อนถึงหลักการถ่วงดุลอํานาจและ
ระบบการพิจารณาอย่างรอบคอบ ครบถ้วน ซึ่งจะทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพ่ือให้งบประมาณสามารถ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติต่างๆ  

๒)  พัฒนาการจัดเก็บรายไดภ้าครัฐโดยขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้มีงานทําในระบบ
ท่ีเข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีท่ีถูกต้องและครบถ้วน โดยเร่งรัดระบบการให้ความช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยในลักษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางตรง (Negative Income Tax) ซึ่งเป็นการคัดกรอง
เป้าหมายผู้ได้รับการช่วยเหลือโดยใชร้ะดับรายได้เป็นตัวกําหนด นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลของผู้เสียภาษีท้ังบุคคลและผู้ประกอบการ
ท่ีได้มีการลงทะเบียนในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ  

๓)  ส่งเสริมการใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจในการสร้างความ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้ังในระดับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในส่วนผู้ประกอบการควรมี
มาตรการทางการคลังเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนผู้บริโภค ควรเร่งรัดการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ 
ท่ีก่อให้เกิดมลพิษบนหลักการของผู้ใช้เป็นผู้จ่าย อาทิ พลาสติก โฟม และแบตเตอรี่ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ให้ผู้บริโภคลดการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมท้ังการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดเก็บภาษี
หรือค่าธรรมเนียมจากสถานประกอบการท่ีปล่อยมลพิษในพ้ืนท่ี  

๔)  ปรับโครงสร้างและฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมีปัญหาฐานะการเงิน และพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในด้านการ
ลงทุนและการบริหารจัดการ รวมท้ังสร้างมูลค่าเพ่ิมในทรัพย์สินของรัฐ เพ่ือลดความเสี่ยงทางการคลังของ
รัฐบาล 
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๕๙ 
 

๕)  ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม ทบทวนและ
พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม โดยบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบประกันสุขภาพซึ่งประกอบด้วย  
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือพิจารณา 
ความซ้ําซ้อนของสิทธิประโยชน์และพัฒนาการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

๖) ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจจัดเก็บให้
สามารถเป็นรายได้หลักเพ่ือลดภาระการพ่ึงพารายได้จากรัฐบาล เร่งถ่ายโอนภารกิจการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบางประเภทท่ีรัฐบาลจัดเก็บให้ไปให้แก่ท้องถ่ิน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
กําหนดอัตราภาษีและวิธีการจัดเก็บท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละท้องถ่ิน 
รวมท้ังเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข และการศึกษา 
พร้อมท้ังเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ท้องถ่ินให้มีความพร้อมในการดําเนินภารกิจเพ่ือให้ท้องถ่ินสามารถบริหาร
จัดการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗)  ทบทวนบทบาทและภารกิจของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ถึงความเหมาะสม
และประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ ในฐานะการเป็นผู้กํากับดูแล (Regulator) หรือผู้ดําเนินภารกิจ 
(Operator) หรือผู้อํานวยความสะดวกในการดําเนินภารกิจ (Facilitator) ในบรกิารสาธารณะต่างๆ บนพ้ืนฐาน
ของหลักประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและโครงสร้าง
พ้ืนฐานมากข้ึน เพ่ือลดภาระทางการคลังและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

๔.๑.๒  การพัฒนาภาคการเงิน โดย 

๑)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาด
ทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ และช่วยสนับสนุนการดําเนิน
มาตรการทางการคลังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน โดยส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระบบสถาบัน
การเงินให้มากข้ึนส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-money/ 
e-payment) และบริการทางการเงินท่ีเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FinTech) ขณะเดียวกันต้องเร่ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน อาทิ การปรับปรุงกฎหมายทางด้านการเงิน การคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
ระบบการกํากับดูแล และพัฒนาบุคลากรทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนมาตรการต่างๆ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี้ จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการใช้
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนท่ัวไปควบคู่กันไป 

๒)  ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของ
ระบบสถาบันการเงินท้ังระบบ ท้ังสถาบันการเงินเอกชน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และองค์กรการเงินฐานราก 
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างท่ัวถึงในต้นทุนท่ีเหมาะสม ท้ังทางด้าน
การออม การลงทุน สินเชื่อ ประกันภัย การชําระเงินและการโอนเงิน ท้ังนี้ จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
องค์กรการเงินชุมชน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจและสหกรณ์เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความสามารถใน
การบริหารจัดการ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้บริการเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
และยกระดับองค์กรการเงินชุมชนท่ีมีศักยภาพให้มีฐานะทางกฎหมาย เพ่ือให้องค์กรการเงินชุมชนเป็นกลไก
สําคัญในการสนับสนุนการออมเงิน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้คนในชุมชน ขณะเดียวกันภาครัฐต้องให้ความสําคัญกับการให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัย
ทางการเงินเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด และรู้เท่าทัน และมีทักษะในการ
บริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้ โดยไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาการกู้เงินนอกระบบ ควรมีการจัดทําแผนแม่บทใน
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๖๐ 
 

การสร้างความรู้ทางการเงินให้กับประชาชน ท่ีกําหนดแนวทางดําเนินการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ และมี
การบูรณาการการดําเนินงานจากทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานภาครัฐท้ังในส่วนกลาง และส่วนท้องถ่ิน สถาบัน
การเงิน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน นอกจากนี้ ควรกําหนดให้สถาบันการเงินทุกแห่งจัดทําแผนงาน/
โครงการสร้างความรู้และวินัยทางการเงินให้กับประชาชนเพ่ือเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้ใช้บริการ 

๓)  พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถจัดสรรทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีความกว้างและความลึกมากข้ึน เพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศโดยการสนับสนุนให้สถาบันการเงินออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีต้องการหลักประกันการดํารงชีวิตหลังเกษียณ กลุ่มเกษตรกร  
ท่ีต้องการเครื่องมือในการประกันความเสียหายพืชผลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะท่ี 
ผู้ต้องการกลุ่ม SMEs ท่ีมีความต้องการเงินทุนในลักษณะการร่วมทุน อาทิ Venture Capital หรือ Crowd 
Funding 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกท่ี
สนับสนุนดําเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง โดยการกําหนด
บทบาทภารกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งให้ชัดเจน ปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีและระบบ
ประเมินผลระหว่างภารกิจปกติและภารกิจตามนโยบายรัฐ ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินนโยบายเป็นสําคัญ และปรับปรุงระบบการบริหารภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับบริบททาง
การเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๔.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้น
การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง อันจะ
นํามาซึ่งความเข้มแข็งของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี ้

๔.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 

๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน โดย (๑) พัฒนาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตรและจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ําท่ีหาได้ โดยให้มีการเจรจาเพ่ือผันน้ําและวางท่อ
จากประเทศเพ่ือนบ้านหรือแหล่งน้ําท่ีมีปริมาณน้ําเกินความต้องการเข้ามาเติมในเข่ือนหรือในแหล่งน้ําท่ีมีปริมาณ
น้ําน้อย การจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในภาคเกษตรระดับลุ่มน้ํา และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําเพ่ือ
การเกษตร และ (๒) คุ้มครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนท่ีทํากินของ
เกษตรกรให้มากข้ึน โดยผลักดันการจัดทําพระราชบัญญัติคุ้มครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรอย่างเป็นระบบการรักษาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ ให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรท่ีม่ันคง 
รวมถึงการกําหนดเขต ขนาดพ้ืนท่ีทํากินและรูปแบบการทําการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณน้ํา
ในแต่ละแห่ง รวมท้ังการเร่งฟ้ืนฟูและปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัย 
การผลิต อาทิ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย อย่างท่ัวถึง 

๒) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด โดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากลท้ังใน
กลุ่มสินค้าท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา รวมถึง
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การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็น 
ท่ียอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศอย่างท่ัวถึง และการกํากับดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือรักษา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง (๒) สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร 
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร โดยให้ความรู้และสนับสนุนการผลิตในกระบวนการผลิตตาม
มาตรฐาน อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี รวมถึงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมี
มาตรฐานเฉพาะเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม อาทิ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการผลิตสินค้าฮาลาล การผลิต 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกําหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุงการผลิต และการส่งเสริมวาง
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และ (๓) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยการสร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรท่ีใช้สารเคมี และการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการพิสูจน์
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมท้ังการ
จัดทําโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมโดยนําร่องในพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยต่อยอดไปสู่เกษตรท่องเท่ียวหรือการท่องเท่ียววิถีไทย 

๓) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย  
(๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้สามารถบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่โดยอาศัย
แนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพ้ืนฐานในการขยายผลท้ังในรูปแบบของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน ให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพ้ืนท่ี และการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาด
และการเงินของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรตั้งแต่ระดับท้องถ่ินไปจนถึงระดับชาติ ร่วมกับการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ การลงทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) 
และการทําเกษตรพันธสัญญาท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นธรรม (๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต
พืช ปศุสัตว์ และการทําประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของตลาด (Zoning)  
โดยสนับสนุนการทําเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมโดยใช้การทําเกษตรกรรมแม่นยําสูง และการจัดหา
ปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมการทําเกษตรแบบประณีต  
การพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตรแ์ละการปรบัเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม
ไปสู่การทําเกษตรทางเลือกอ่ืนๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตว์และการทําประมงอย่างยั่งยืน 
(๓) สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม  
ท่ีเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาปัจจัยการผลิตด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ํา เทคโนโลยีการเพาะปลูก การวิจัยและพัฒนา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมถึงการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านชีวภาพท่ีมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาทางเลือก และกําหนดกระบวนการศึกษาวิจัย รวมท้ังการกํากับ
ดูแลอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม เพ่ือใช้ประโยชน์จากการมีฐานทรัพยากรชีวภาพท่ีเข้มแข็งในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร โดย 
นําผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย ์
ท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมท้ังสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาคเกษตรกร 
ภาคเอกชน และภาครัฐ (๕) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงท่ีกระทบต่อสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมท้ังสร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตร
ล่วงหน้า และ (๖) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการเป็น
แหล่งผลิตวตัถุดิบ การแปรรูป และโอกาสในด้านการตลาด 
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๔) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย (๑) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการเกษตรมีส่วนร่วมคิดร่วมทําและเป็น
เจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตน โดยภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและเชื่อมโยง 
การดําเนินการกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี (๒) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ท้ังในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการทําเกษตรกรรมตาม
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีโดยสนับสนุนบทบาทเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อน และการปรับ
กลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรท่ีจําเป็นในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การสร้างองค์ความรู้และ
การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียว และ (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมี
การเกษตร รวมท้ังการใช้สารเคมีการเกษตรอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร โดย (๑) พัฒนาฐานข้อมูล
ด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตรให้มีความถูกต้อง แม่นยํา เชื่อถือได้และสามารถนํามาใช้ประโยชน์
สําหรับการวางแผนด้านการเกษตรโดยใช้การตลาดนํา รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง และการพัฒนาระบบเตือนภัยการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 
และ (๒) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือดําเนินนโยบายบัณฑิตคืนถ่ิน  
การจัดทําหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสร้างเกษตรกรท่ีมีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป 
การตลาดและการบริหารจัดการ การสนับสนุนการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่องให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจ
การเกษตรตั้งแต่ต้นน้ําถึงการแปรรูป และเปิดโอกาสให้บุตรของเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทําการเกษตร มีทัศนคติและ
ความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นลําดับแรก ตลอดจนการสร้างค่านิยมท่ีดีและการสร้างความ
ม่ันคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการชาวนา รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และ
เข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวางระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยทําการวางแผนเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรม 
(Training Roadmap) อย่างเป็นระบบ 

๔.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
ได้อย่างยั่งยืน อยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีให้ความสําคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดย
ฐานอุตสาหกรรมเดิม และการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ โดยคํานึงถึงสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ แนวทางหลักเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม ๒ กลุ่มดังนี้  

๑) พัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบันโดยมุ่งส่งเสริมการ
ยกระดับความสามารถและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบันของไทย เพ่ือให้ไปสู่อุตสาหกรรม
ข้ันก้าวหน้ามากข้ึนด้วยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นการผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ท่ีพัฒนาไปสู่ยานยนต ์
ในอนาคต อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (๒) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถพัฒนาไปสู่อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (๓) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ท่ีสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชีวภาพ (๔) อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม ท่ีพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารสําหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล 
(๕) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และ (๖) อุตสาหกรรมท่ีใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ อาทิ 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้

๑.๑) ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบัน ให้เข้าสู่การใช้เทคโนโลยี
ข้ันก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าท่ีรองรับความต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภค โดยการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและ
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สิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะข้ันก้าวหน้า เพ่ือต่อ
ยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากข้ึน และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าท่ีสูงข้ึน 
โดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
รวมท้ังการส่งเสริมการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ท้ังด้านการ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีจะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบ
การศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอ่ืนท่ีเหมาะสม และด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีข้ัน
ก้าวหน้าท่ีเหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและสามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพใน
ปัจจุบันได ้

๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
เช่ือมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ระหว่างภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ อาทิ 
มาตรการจูงใจของสถานประกอบการต่างๆ ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และทําการ
วิจัยและพัฒนาร่วมกัน  และมาตรการท่ีสนับสนุนสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีบทบาทเป็น
กลไกหลักในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่างๆ ท่ีรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ 
รวมท้ังการสร้างกลไกและระบบมาตรฐานท่ีมีการตรวจสอบย้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการวัตถุดิบจนถึงการกระจายสินค้า ตั้งแต่สินค้าต้นน้ําภาคเกษตรจนถึงภาคบริการปลายน้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์หรือความต้องการของตลาดเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผลักดันการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิต 

๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และ
ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน โดยให้การอํานวยความสะดวกทางด้านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของไทยใช้ประโยชน์จากการลงทุนในพ้ืนท่ีเป้าหมายในประเทศ และในประเทศอ่ืน
ในภูมิภาคอาเซียน ท้ังในด้านวัตถุดิบ แรงงาน ตลาด สิทธิประโยชน์ด้านการผลิต การค้า และการลงทุน ซึ่งถือ
เป็นการกระจายรายได้ สร้างโอกาสการขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมถึงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีเป้าหมายและระหว่างประเทศด้วย 

๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสําหรับสินค้าท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะ
ตลาดในประเทศ โดยสนับสนุนการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศท่ีมีมาตรฐาน ควบคู่กับการ
ยกระดับมาตรฐานบังคับข้ันพ้ืนฐาน ท้ังสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศและสินค้านําเข้า เพ่ือสร้างปัจจัยแวดล้อม
ทางธุรกิจให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า 
พร้อมท้ังพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในประเทศในการให้ความสําคัญกับการบริโภคสินค้าท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานมากข้ึน ขณะเดียวกัน ต้องมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลมากข้ึน เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงมากข้ึน อาทิ 
สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มท่ีให้ความสําคัญกับสุขภาพ สินค้าท่ีรองรับวิถี
ชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีกําลังซื้อสูง 

๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคตโดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่  
ท่ีผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลก และการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีข้ันสูง เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดท่ีรองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต โดยให้ความสําคัญในลําดับต้นกับ
อุตสาหกรรมท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบัน ได้แก่  
(๑) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัตเิพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการผลิตและบริการ โดยระยะแรก
ต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในประเทศท่ีเพียงพอให้เกิด
แรงจูงใจให้เกิดการผลิต การพัฒนา และการออกแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (๒) อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
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อากาศยานโดยระยะแรกอาจเน้นด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และขณะเดียวกันควรพัฒนาบุคลากรด้านการ
ซ่อมบํารุงอากาศยานอย่างเข้มข้น เพ่ือรองรับธุรกิจการซ่อมบํารุงอากาศยานในระยะต่อไป (๓) อุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติ และ 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและ (๔) อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงานและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สินค้าเกษตรและวัตถุดิบชีวมวลให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 
ดังนี ้

๒.๑) วางแผนและพัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้องมีการ
กําหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนากําลังคน เพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมาย ท้ังระยะเร่งรัดและ
ระยะยาวอย่างจริงจัง  โดยต้องดําเนินการร่วมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย
ต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที 
โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการกําหนดกลไกท่ีชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานกลุ่มท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มท่ีกําลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม ให้มีทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรม
อนาคต รวมท้ังส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบการศึกษาเร่งรัด เพ่ือให้
สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์  สําหรับการวางแผน
พัฒนากําลังคนในระยะต่อไป ต้องกําหนดกลุ่มกําลังคนเป้าหมาย รวมท้ังความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
ท่ีจําเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตท่ีชัดเจน เพ่ือวางระบบการพัฒนา
บุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต  
โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือสร้างความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ อาทิ ด้านการคมนาคมขนส่ง  
การบริหารจัดการน้ํา ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารต่างๆ รวมท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบและ
การบริหารจัดการ อาทิ ระบบการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงสู่ผู้ประกอบการไทยการสร้างและ
พัฒนาศูนย์วิจัยและทดสอบกลางสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือรองรับการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต  

๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการตัดสินใจ 
“สร้างหรือซื้อ” (Make or Buy) เทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีไทยยังไม่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีระดับสูง เพ่ือให้มีการกําหนดแนวทางและวาง
ระบบการพัฒนาท่ีชัดเจน และปฏิบัติได้ ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเจ้าของ
เทคโนโลยีให้กับบุคลากรและผูป้ระกอบการไทยอย่างจริงจัง ท้ังโดยมาตรการภาคบังคับและภาคสมัครใจ อาทิ 
การกําหนดมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยรายใหญ่หรือผู้ประกอบการต่างชาติท่ีมีองค์ความรู้และมี
เทคโนโลยีในการผลิตท่ีทันสมัยร่วมทุนหรือร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทย และการอํานวยความสะดวกและการจูงใจให้มีการจ้างงานบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
และพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีเป้าหมาย 

๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต 
อาทิ ด้านการส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรม ด้านการนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ ด้านการให้การรับรอง
และทดสอบมาตรฐาน ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยต้องให้ความสําคัญกับการอํานวย
ความสะดวกและความสอดคล้องกันของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนและสนับสนุนให้เกิดการเก้ือกูลกันเพ่ือความสมดุลของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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๔.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็น
เศรษฐกิจฐานบริการ โดย 

๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมีศักยภาพ
ให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและกระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุนสาขาบริการท่ีมี
แนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต อาทิ ธุรกิจบริการทางการเงิน การบริการสุขภาพ การจัดประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ (MICE) การศึกษานานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจบริการดิจิทัล และธุรกิจบริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ รวมท้ังสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพเพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่าง
บูรณาการ  

๒) ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมการเติบโตของภาคบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
ไทยในธุรกิจบริการศักยภาพ พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานและกําหนดให้มีมาตรฐานธุรกิจภาคบริการตาม
มาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาด พัฒนายกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้
เกิดความเชื่อมโยงกันท้ังภายในและระหว่างประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ธุรกิจบริการ และธุรกิจท่ี
เก่ียวเนื่อง อาทิ ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการท่องเท่ียว ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 
อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ต่อเรือและซ่อมเรือ และบริการสาธารณูปโภค และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
และการนํานวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดงันี ้

๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวโดยดําเนินการ (๑) ส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว โดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่ง
ความเป็นไทยท่ีสะท้อนวัฒนธรรมท้องถ่ินและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเท่ียวเชื่อมโยง OTOP ซึ่งจะเป็นการ
กระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถ่ินท่ัวประเทศอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมท้ังส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ี
คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เพ่ือให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวคุณภาพจากท่ัวโลก (๒) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียวตามศักยภาพของ
พ้ืนท่ี เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเท่ียวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเท่ียวโดยชุมชน การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวทางทะเล การท่องเท่ียวสีเขียว การท่องเท่ียวเชิง
ศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การท่องเท่ียวเชิงกีฬา และการท่องเท่ียว
กลุ่มมุสลิม (๓) ฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของการท่องเท่ียวไทยในสายตาโลก (๔) ดําเนิน 
กลยุทธ์ทางการตลาดท้ังเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเป้าหมาย ท้ังตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้น
นักท่องเท่ียวคุณภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์
มากกว่าการท่องเท่ียวท่ีคุ้มค่าเงินรวมท้ังสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึนเพ่ือลด
การพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ (๕) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเท่ียว จัดฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศท่ัวประเทศ และ (๖) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
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๓.๒) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้มีความทันสมัย จัดทํา
และบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเท่ียว โดย (๑) เร่งปรับกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการสําหรับอนาคต โดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการหลักการและการบังคับใช้กฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้สามารถนําไปสู่การอํานวยความสะดวกและการพัฒนา
ภาคการผลิตและบริการได้ตรงตามทิศทางท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา ธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวของ
ประเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และการจัดทํากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่
สากล และ (๓) ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเท่ียวได้ตามสิทธิท่ีพึงมีพึงได้ของบุคคล 

๓.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว เพ่ือให้เป็นกลไกใน
การบริหารจัดการและกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศให้
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมท้ังกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

๔) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้

๔.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬาเนื่องจากกีฬาถือเป็นหลักพ้ืนฐานของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มีผลต่อการสร้างวินัย จิตสํานึก ความสามัคคี และน้ําใจนักกีฬา รวมท้ังสร้างคุณค่า
และคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากกิจกรรมและ
ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวโยงกับอุตสาหกรรมกีฬา ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุม
ทุกมิติและครบวงจรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมกีฬาท้ังการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์กีฬา 
ธุรกิจเพ่ือการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 
ธุรกิจประกันภัย การเดินทางและการขนส่ง รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เพ่ือให้อุตสาหกรรมกีฬา
สามารถสร้างโอกาส สร้างงานและรายได้ รวมถึงสร้างอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดย (๑) ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาเพ่ือสร้างรายได้ รวมท้ังสนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ การเป็นเจ้าภาพงานกีฬาระดับโลก และ
การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา (๒) ส่งเสริม
ธรุกิจและผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา ท้ังในอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจบริการท่ีเชื่อมโยงกับการกีฬา 
อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจสถานท่ีการแข่งขันกีฬา และธุรกิจการฝึกสอนนักกีฬา  (๓) ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการกีฬา และ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการมากข้ึน 

๔.๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพ่ือใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ จึงควรปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ดังนี้ (๑) จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการใน
รูปแบบคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือทําหน้าท่ีจัดทําและขับเคลื่อนนโยบายด้านการกีฬาของประเทศ  
(๒) ส่งเสริมการดําเนินการของภาครัฐและเอกชนในการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬา และ (๓) จัดตั้งสถาบัน
เฉพาะทางด้านการกีฬาเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาของภูมิภาค   

๔.๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพ่ือรองรับความเป็นชาติการค้า โดย 

๑) ส่งเสริมการทําตลาดเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศและ
การส่งออกสินค้าไทย โดยสร้างความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศในสินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
แสวงหาตลาดใหม่และขยายตลาดการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการจัดตั้งสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ และ
การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการในการทําธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
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๒) พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ท้ังด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้า
และบริการเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและลดความเสีย่งในการดําเนินธุรกิจตลอดจนการผลักดันการลดอุปสรรคทาง
การค้าโดยเฉพาะมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยขยายการจัดทําข้อตกลงการยอมรับร่วมระหว่างกันในสินค้าและ
บริการท่ีสําคัญในอาเซียน และในระดับทวิภาคี นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องจะต้องปรับบทบาทการ
ทํางานในเชิงรุกมากข้ึนเพ่ือส่งเสริมและอํานวยความสะดวกทางการค้าท้ังการติดตามและเจรจาแก้ไขปัญหา
มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี การใช้แนวทางการส่งเสริมการค้ามากกว่าการกําหนดควบคุม และการ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการค้าการลงทุนท่ีจําเป็น ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีแหล่งให้คําปรึกษาท่ี
ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และนําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจ ท้ังในภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ ขณะท่ีภาครัฐควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการ
ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความปลอดภัย การพัฒนาระบบรับรองผู้ซื้อผู้ขายท่ีมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือโดยเสร ี

๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ท่ีมีจิตวิญญานในการเป็นผู้ประกอบการ มีทักษะในการทําธุรกิจ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการกําหนดหลักสูตรท่ี
เก่ียวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้น
การเป็นผู้ประกอบการ (๒) สร้างสังคมผู้ประกอบการ โดยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการทําธุรกิจ ท้ังในเรื่องการ
เข้าถึงข้อมูล แหล่งเงินทุน นวัตกรรมสําหรับ SMEs และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและ
การตลาด รวมท้ังกําหนดมาตรการสนับสนุนให้ SMEs มีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย (๓) ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ SMEs ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมท้ังการสร้าง
โอกาสในการออกไปดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยการกําหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ท่ี
มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผูส้นับสนุน SMEs ให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิต
ของโลกตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนใหมี้ส่วนร่วมในการพัฒนา SMEs 

๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคน
ไทยในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความสําคัญกับ (๑) การพัฒนากลไกการ
คุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งให้ระบบอนุญาโตตุลาการของไทย และลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและเอกชนโดย
พัฒนาการบริหารจัดการในการจัดทําสัญญา การบริหารสัญญา และการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ และ (๒) การ
ลดอุปสรรค ข้ันตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว รวมถึง
การขยายระยะเวลาการขออนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าว ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยใน
ต่างประเทศควรให้ความสําคัญกับ (๑) ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในการให้ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกด้านการค้า
และการลงทุนในประเทศเป้าหมาย (๒) จัดทํามาตรการส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทยใน
ต่างประเทศ และการลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนเงิน การสนับสนุน
ด้านแหล่งเงินทุน และ (๓) การสนับสนุนปัจจัยอํานวยความสะดวกการลงทุน โดยการส่งเสริมบริการป้องกัน
ความเสี่ยงทางการค้า ส่งเสริมการเพ่ิมสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ  
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๖๘ 
 

๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรมและอํานวย
ความสะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการดําเนินธุรกิจของ SMEs โดยปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ด้านพิธีการศุลกากรท่ีส่งเสริมการอํานวยความสะดวกทางการค้า และมีการบังคับใช้ด้านศุลกากรท่ีมีความ
โปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมท้ังการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการค้า เพ่ือให้มีการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรมในตลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์การค้าเสรีใน
ปัจจุบัน ตลอดจนการมีกฎหมายด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมากข้ึน   

๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ พร้อมท้ังสนับสนุนการสร้างตลาดกลางทรัพย์สินทาง
ปัญญา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เพ่ือให้นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถนํา
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีหมดอายุไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากข้ึน นอกจากนี้ ควรมีการ
ดําเนินการอย่างแข็งขันในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยบูรณาการการทํางาน
ร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควบคู่กับการสร้างจิตสํานึกการใช้สินค้าท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกกฎหมาย 

๕  แผนงานและโครงการสําคัญ 

ภาคการคลัง 

๕.๑ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม 

๕.๑.๑ สาระสําคัญ (๑) การบังคับใช้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผลิตภัณฑ์หรือ
วัตถุดิบท่ีก่อให้เกิดมลพิษบนหลักการของผู้ใช้เป็นผู้จ่ายเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคลดการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
(๒) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากสถานประกอบการ 
ท่ีปล่อยมลพิษในพ้ืนท่ี 

๕.๑.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการคลงั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ภาคการเงิน 

๕.๒ การกําหนดภูมิทัศน์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงิน 

๕.๒.๑ สาระสําคัญ ได้แก่ (๑) กําหนดขอบเขตการดําเนินการของสถาบันการเงินและ 
ผู้ให้บริการทางการเงินท้ังระบบ เพ่ือปรับโครงสร้างระบบสถาบันการเงินให้สามารถตอบสนองการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม และรองรับการแข่งขันจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ และ (๒) พัฒนาขีดความสามารถ
และปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในประเทศอย่างท่ัวถึง และสามารถขยายตลาดในต่างประเทศได ้

๕.๒.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยต์ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙) 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๖๙ 
 

๕.๓ การทบทวนบทบาทและปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

๕.๓.๑ สาระสําคัญ (๑) กําหนดบทบาทและเป้าหมายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ชัดเจน 
(๒) ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ให้ตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และตอบสนองการเป็นสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนา 

๕.๓.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง 

๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒) 

๕.๔ การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน 

๕.๔.๑ สาระสําคัญ (๑) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน การลงทุน และพัฒนาทักษะ 
ในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลให้กับประชาชนทุกกลุ่ม (๒) ให้สถาบันการเงินมีส่วนร่วมสนับสนุน
เงินทุนในการดําเนินโครงการ หรือจัดตั้งกองทุนเพ่ือการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพ่ือเป็นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

๕.๔.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบัน
การเงิน 

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

ภาคการเกษตร 

๕.๕ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 

๕.๕.๑ สาระสําคัญ การดําเนินการโดยขอความร่วมมือภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐในการ 
ลดราคาปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตร พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์น้ํา/อาหารสัตว์ 
ค่าแรงงาน/ค่าบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ค่าบริการรถเก่ียวนวดข้าว ค่าเช่าท่ีดิน ค่าไฟฟ้าสําหรับการ
ทําการเกษตร แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา การอบรมให้ความรู้ในการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้อง เหมาะสม  
การปรับปรุงบํารุงดิน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงการตลาด 

๕.๕.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมดําเนินการกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน 

๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๖ การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) 

๕.๖.๑ สาระสําคัญ เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ให้เกิดความ
สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

๕.๖.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมดําเนินการกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

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

๕.๗ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่

๕.๗.๑ สาระสําคัญ เพ่ือพัฒนาแปลงใหญ่เป็นแปลงต้นแบบท่ีเกษตรกรเกิดการรวมตัวกันผลิต
และจําหน่าย โดยสามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต บริหารจัดการ และการตลาด ภายใต้การบูรณาการและ
บริหารจัดการร่วมกันของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ 
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๗๐ 
 

๕.๗.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร 

๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๘ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

๕.๘.๑ สาระสําคัญ เพ่ือส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน และมีการ
ส่งเสริมพ้ืนท่ีต้นแบบ อาทิ จังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตเดิม 
และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยขยายผลจากกลุ่มหรือเกษตรกรท่ีประสบผลสําเร็จแล้วในพ้ืนท่ี  

๕.๘.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมดําเนินการกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๙ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

๕.๙.๑ สาระสําคัญ เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ให้มีความเข้มแข็ง และขยายผลการให้บริการของศูนย์เรียนรูฯ้ 

๕.๙.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมดําเนินการกับเกษตรกร
และเครือข่ายเกษตรกร 

๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๑๐ ธนาคารพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 

๕.๑๐.๑ สาระสําคัญ เพ่ือให้เกษตรกรท่ียากจนท่ัวประเทศได้มีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ไว้ใช้
ขยายพันธุ์ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้เพ่ิมข้ึน อาทิ ธนาคารโค-กระบือ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน 

๕.๑๐.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๑๑ การป้องกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และพัฒนาระบบ
การทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างย่ังยืน 

๕.๑๑.๑ สาระสําคัญ การกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการการป้องกันการทําประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ท่ีได้ดําเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการปรับปรุง
และพัฒนาการทําประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การแปรรูป การขนส่ง และการตลาด ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและระเบียบการทําประมงระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้า ตลอดจนศักยภาพของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง  

๕.๑๑.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมดําเนินการกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม 

๕.๑๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๗๑ 
 

๕.๑๒ การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และแผนพัฒนา
สหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.๑๒.๑ สาระสําคัญ การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และ
แผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การพัฒนาสหกรณ์ระดับชาติไป
จนถึงสหกรณ์ในท้องถ่ิน รวมถึงองค์กรเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ท้ังระบบให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้กับ
ภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน  

๕.๑๒.๒ หน่วยงานดําเนนิงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายสหกรณ์ท้ังประเทศ 

๕.๑๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ภาคอุตสาหกรรม 

๕.๑๓ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๕.๑๓.๑ สาระสําคัญ พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของพ้ืนท่ี ควบคู่กับการให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี เพ่ือให้
อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศรายจังหวัด ๑๕ จังหวัด เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงาน ท้ังด้านการบริหารจัดการและ 
การดําเนินโครงการต่างๆ ท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจะมีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดต่อไป 

๕.๑๓.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๕.๑๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

๕.๑๔ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาต ิ

๕.๑๔.๑ สาระสําคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ยานยนต์
และชิ้นส่วน โดยการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางล้อมาตรฐาน UN R117 และยางล้อชนิดอ่ืนๆ รวมถึงการทดสอบ
ยานยนต์และชิ้นส่วน เพ่ือเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองมาตรฐานด้านยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ของ
ไทยและของภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังยกระดับให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และชิ้นส่วนสําหรับ
อนาคตด้วย 

๕.๑๔.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม 

๕.๑๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๑๕ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต ์

๕.๑๕.๑ สาระสําคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ยานยนต์
และชิ้นส่วน โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
รวมถึงการออกแบบระบบการรับรองมาตรฐานทักษะด้านเทคนิคและการจัดการ และระบบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานข้ันสูง 

๕.๑๕.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

๕.๑๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๗๒ 
 

๕.๑๖ โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

๕.๑๖.๑ สาระสําคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการ โดยเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต  
ท่ีใช้เครื่องจักรกล อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการใช้ระบบเครื่องจักร
อัตโนมัติ โดยในระยะแรกอาจใช้สถาบันเฉพาะทางภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันไทย-เยอรมัน 
เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการก่อน 

๕.๑๖.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

๕.๑๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒  

๕.๑๗ โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์  

๕.๑๗.๑ สาระสําคัญ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียในการผลิตนวัตกรรม
อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าเพ่ิมจากการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร โดยวางกลไกในการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา/วิจัย ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย ์

๕.๑๗.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๕.๑๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

๕.๑๘ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร  

๕.๑๘.๑ สาระสําคัญ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร ให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน และมีสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในกิจการฐานนวัตกรรม 

๕.๑๘.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๕.๑๘.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ภาคบริการและการท่องเท่ียว 

๕.๑๙ แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวรองของประเทศ 

๕.๑๙.๑ สาระสําคัญ การขยายตัวของภาคการท่องเท่ียวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
สะท้อนให้เห็นจากรายได้การท่องเท่ียวท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจํานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญหรือโดยเฉลี่ย ๒๕.๙ ล้านคน ในระหว่างพ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในภาคบริการเก่ียวเนื่อง อย่างไรก็ตาม จํานวนนักท่องเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเท่ียว ท้ังในแง่ของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและการบริหารจัดการ



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๗๓ 
 

แหล่งท่องเท่ียวท่ียังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้แหล่งท่องเท่ียวหลักท่ีได้รับความนิยมและแหล่งท่องเท่ียวรองท่ี
เริ่มเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง เกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วจากการเติบโตท่ีขาดความตระหนักถึงความสมดุล
ระหว่างแหล่งท่องเท่ียว สิ่งแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนท่ี ด้วยเหตุนี้ การจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวหลักและรองจึงเป็นมาตรการสําคัญเพ่ือธํารงรักษาแหล่งท่องเท่ียวให้ยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ
สายตานักท่องเท่ียวผ่านความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียวในระยะยาว 

๕.๑๙.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๕.๑๙.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๒๐ แผนงานส่งเสริมการท่องเท่ียวรายสาขา อาทิ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเท่ียวทางน้ําและทางรถไฟ  

๕.๒๐.๑ สาระสําคัญ วัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียวในปัจจุบันมีความแตกต่าง หลากหลายตาม
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว รวมท้ังกระแสความนิยมของสังคม ด้วยเหตุนี้ การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่จึงได้รับ
ความนิยมเพ่ิมมากข้ึน อาทิ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีนําการนวดแผนไทยและสปาเป็นจุดเด่นของการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ังในส่วนของกิจกรรมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีมีอัตลักษณ์ ด้วยความ
แตกต่างของรูปแบบกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนของการท่องเท่ียวแต่ละรายสาขา จึงมีความจําเป็นต่อการจัดทํา
แผนงานส่งเสริมการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับตลาดการท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพให้เกิดความสนใจกิจกรรมท่องเท่ียวรายสาขาในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

๕.๒๐.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬากระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองท้องถ่ิน ตลอดจนภารกิจ
ของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการท่องเท่ียวรายสาขาอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 

๕.๒๐.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๕.๒๑ แผนงานส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว 

๕.๒๑.๑ สาระสําคัญ รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเชิงกลุ่มพ้ืนท่ีและเมืองรองท่ีมี
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว จึงได้ออกกฎกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในการกําหนดเขตพัฒนาการท่องเท่ียว 
๕ เขต ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝั่งทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝั่งทะเลตะวันออก เขต
พัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน เขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารย
ธรรมอีสานใต้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการท่องเท่ียวในอีก ๓ เขต ประกอบด้วย เขต
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนกลาง เขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม และเขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ําโขง ซึ่งเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวท้ัง ๘ เขตจะครอบคลุมพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวท่ีสําคัญท่ัวประเทศ ซึ่งการจัดทําแผนส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจะเป็นแนวทางกระตุ้นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี และส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างเมืองท่องเท่ียว
หลักและเมืองรองเพ่ิมข้ึน 

๕.๒๑.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬากระทรวงมหาดไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๕.๒๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๗๔ 
 

๕.๒๒ แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
๕.๒๒.๑ สาระสําคัญ การขยายตัวของภาคการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีขีดความสามารถในการรองรับท่ีจํากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ด้วย
เหตุนี้ การส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเท่ียว จึงมีความจําเป็นต่อ
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ดังนั้นควรแผนพัฒนาท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ี
ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีท่องเท่ียว และเกิด
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถ่ินอีกทางหนึ่งด้วย 

๕.๒๒.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

๕.๒๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๒๓ โครงการศึกษาแนวทางการควบคุมจํานวนนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นไป

ตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Carrying Capacity) 
๕.๒๓.๑ สาระสําคัญ แหล่งท่องเท่ียวจํานวนมากท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเชิงอนุรักษ์กําลังประสบปัญหาจาก

ความแออัดของนักท่องเท่ียว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาทิ ปัญหาคราบน้ํามันจากเรือโดยสาร ปัญหาการจัดการขยะจํานวนมาก หรือแม้แต่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีซึ่งยากต่อการฟ้ืนฟูในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น มาตรการท่ีจําเป็นในเบื้องต้นคือการ
ควบคุมจํานวนนักท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ จึงควรจัดทําโครงการ
ศึกษาเพ่ือประเมินความเหมาะสมของจํานวนนักท่องเท่ียว และแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวให้เกิด
ประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
จิตสํานึกต่อส่วนร่วม 

๕.๒๓.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๕.๒๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕.๒๔ แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและยกระดับผู้ประกอบการ 

๕.๒๔.๑ สาระสําคัญ เพ่ือให้บุคลากรด้านการท่องเท่ียวภาครัฐมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการท่องเท่ียว  

๕.๒๔.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

๕.๒๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ภาคการค้าและการลงทุน 
๕.๒๕ การสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย 

๕.๒๕.๑ สาระสําคัญ การส่งเสริมความสามารถด้านบริการในการแปรรูปสินค้าและบริการการ
พัฒนาตราสินค้าไทยให้เป็นท่ียอมรับในตลาดต่างประเทศ รวมท้ังการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือยืดอายุ
สินค้าด้วยนวัตกรรมต่างๆ โดยให้ความสําคัญกับสินค้าท่ีไทยมีศักยภาพ (Product Champion) ได้แก่ อาหาร 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

๕.๒๕.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์  
๕.๒๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๗๕ 
 

๕.๒๖ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่ีครบวงจร (Entrepreneurship) 

๕.๒๖.๑ สาระสําคัญ การส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงตลาดในประเทศและต่างประเทศผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การส่งเสริม SMEs ในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและการบริหารธุรกิจ 

๕.๒๖.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๕.๒๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๒๗ การส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรม 

๕.๒๗.๑ สาระสําคัญ การผลักดันการปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า รวมท้ัง
การกําหนดนิยามและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และทันต่อสถานการณ์
ทางการค้าในปัจจุบัน  

๕.๒๗.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์  

๕.๒๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

๕.๒๘ ปรับปรุงศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 

๕.๒๘.๑ สาระสําคัญ ปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ และ 
เร่งเชื่อมโยงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) ระหว่าง
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติการได้จริง และขยายไปสูการบริการในระดับภูมิภาค  

๕.๒๘.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย์  

๕.๒๘.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๒๙ การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เหมาะสม 

๕.๒๙.๑ สาระสําคัญ กําหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนในประเทศท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี และการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ โดยการลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายแรงงานท้ัง
แรงงานฝีมือและไร้ฝีมือ ได้แก่ การลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว การออกวีซ่า On Arrival 
ให้กับชาวต่างชาติท่ีมาประชุมในไทยน้อยกว่า ๑๕ วัน การขยายระยะเวลาการขออนุญาตทํางานของแรงงาน
ต่างด้าว การลด/ยกเว้นภาษีรายได้นํากลับประเทศ รวมท้ังการลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศ  

๕.๒๙.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวง 
แรงงาน กระทรวงการคลัง 

๕.๒๙.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๖  กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

๖.๑ กฎหมาย (การแก้ไขกฎหมาย การออกกฎหมาย) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ําซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้ให้มากข้ึน ดังนี ้

๖.๑.๑ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๖.๑.๒ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๗ 
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๗๖ 
 

๖.๑.๓ พระราชบัญญัติปุย๋ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖.๑.๔ พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖.๑.๕ พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๖.๑.๖ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖.๑.๗ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕  
๖.๑.๘ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖.๑.๙ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒  
๖.๑.๑๐ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖.๑.๑๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๖.๑.๑๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. ๒๕๔๘  
๖.๑.๑๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖.๑.๑๔ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖.๑.๑๕ พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖.๑.๑๖ พระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒และแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖.๑.๑๗ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖.๑.๑๘ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖.๑.๑๙ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖.๑.๒๐ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖.๑.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
๖.๑.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเท่ียว พ.ศ. .... 
๖.๑.๒๑ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๖.๑.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 
๖.๑.๒๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖.๑.๒๔ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร

พันธสัญญาท่ีเป็นธรรม พ.ศ. ....  
๖.๑.๒๕ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ฉบับท่ี .. ) 

พ.ศ. ... 

๖.๒ คณะกรรมการระดับชาติ ดังนี ้

๖.๒.๑ คณะกรรมการนโยบายท่ีกํากับดูแลรายสินค้าเกษตร อาทิ คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าว คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง 
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับประรดแห่งชาติคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และ
ผลิตภัณฑ์  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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๗๗ 
 

๖.๒.๒ คณะกรรมการท่ีกํากับดูแลกลุ่มสินค้าเกษตรอาหารเฉพาะกลุ่ม หรือระบบเกษตรกรรม 
อาทิ คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้คณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาลแห่งชาติคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน คณะกรรมการนโยบายอาหาร  

๖.๒.๓ คณะกรรมการท่ีกํากับดูแลเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร อาทิ คณะกรรมการพัฒนา
สหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

๖.๒.๔ คณะกรรมการท่ีกํากับดูแลนโยบายการพัฒนาเกษตรในภาพรวม อาทิ คณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  

๖.๒.๕ คณะกรรมการท่ีกํากับนโยบายและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ เพ่ือให้มีเอกภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ท้ังกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในปัจจุบันและกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

๖.๒.๖ คณะกรรมการท่ีกํากับนโยบายด้านการท่องเท่ียวและกีฬา ได้แก่ คณะกรรมการ 
นโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเท่ียวประจําเขตพัฒนาการท่องเท่ียวท้ัง ๘ เขต 
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาต ิ

๖.๒.๗ คณะกรรมการท่ีกํากับนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

๖.๒.๘ คณะกรรมการท่ีกํากับนโยบายด้านการลงทุน ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

๖.๒.๙ คณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

๖.๓ แผนรองรับ ผลักดันประเด็นการพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงเข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนแม่บทของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า 
(Roadmap) คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน และอ้อย (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๙) ยุทธศาสตร์ข้าว
ไทย (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล  
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๓) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการอาหารของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาครัวไทยสู่โลก (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๙–
๒๕๖๔) แนวทางพัฒนายางพาราท้ังระบบ ยุทธศาสตร์ยางพารา ร่างแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรม
แผนปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์ แผนงานการคุ้มครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพ แผนงานการดูแล
เกษตรกรรายย่อยไม่ให้สูญเสียท่ีดินทํากิน แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ลงทุน แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นข้ันตอน ท้ังทิศทาง วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
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๗๘ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

   

๑  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

๑.๑ ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยความเสี่ยงสําคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อประชากรโลกจาก
รายงาน World Economic Forum เม่ือปี ๒๐๑๔๓ รายงานว่าความเสี่ยงท่ีจะส่งผลกระทบต่อประชากรโลก
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ๑๐ ลําดับแรก เป็นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมถึง ๓ เรื่อง ได้แก่ 
วิกฤตน้ํา การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
มีการประเมินว่า ภายในปี ๒๐๓๐ ความต้องการใช้น้ําจะมากกว่าอุปทานราวร้อยละ ๔๐ การผลิตพืชอาหาร 
จะเพ่ิมข้ึนราวร้อยละ ๕๐ และการใช้น้ําเพ่ือพลังงานจะเพ่ิมข้ึนราวร้อยละ ๘๕ ในปี ๒๐๓๕ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะทําให้เกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงมากข้ึน และส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงราวร้อยละ ๒๕ 
ความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องของอาหาร น้ํา พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเป็นเงื่อนไขสําคัญ 
ในการกําหนดความเป็นไปในอนาคตของประชากรโลก 

๑.๒ การลดลงของทุนธรรมชาติและศักยภาพของระบบนิเวศ 

๑.๒.๑ ป่าไม้ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบนิเวศ  มีหน้าท่ีในการควบคุมสภาพภูมิอากาศ 
รักษาสมดุลของดินและน้ํา และเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนท่ีป่าไม้ยังคงถูกบุกรุกทําลาย
อย่างต่อเนื่อง โดยมีพ้ืนท่ีลดลงจาก ๑๐๗ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๑ เหลือ ๑๐๒.๓ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๖ หรือลดลง
โดยเฉลี่ยปีละประมาณ ๑ ล้านไร่ ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการ
สูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม รัฐได้เร่งรัดดําเนินการตามแผนป้องกันการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ และการพลิกฟ้ืนผืนป่าอย่างเข้มข้นในช่วงปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน รวมท้ังการ
แก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนท่ีดินภายใต้โครงการ One Map ซึ่งจะเป็นกลไกท่ีเข้มแข็งในการปกป้องรักษา
พ้ืนท่ีป่าไม้ต่อไป 

๑.๒.๒ ทรัพยากรดินและท่ีดิน ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีความรุนแรงมาก
ข้ึน โดยมีประชาชนเข้าถือครองอยู่อาศัยและบุกรุกทํากินในท่ีดินของรัฐประเภทต่างๆ ได้แก่ ในเขตพ้ืนท่ี 
ป่าสงวนแห่งชาติ ๔๕๐,๐๐๐ ราย เนื้อท่ีประมาณ ๖.๔ ล้านไร่ เขตพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ๑๘๕,๙๑๖ ราย  
เนื้อท่ี ๒,๒๔๓,๙๔๓ ไร่ ท่ีราชพัสดุ ๑๖๑,๙๓๒ ราย เนื้อท่ี ๒,๑๒๐,๑๙๖ ไร่ ท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
รวมกันประมาณ ๑,๑๕๔,๘๖๗ ไร่๔ ผู้บุกรุกมีท้ังประชากรท่ียากจน ไร้ท่ีดินทํากิน ผู้มีอิทธิพล นายทุนหรือธุรกิจ
การท่องเท่ียว โดยเข้าไปบุกรุกในพ้ืนท่ีต้นน้ําลําธาร มีระบบนิเวศท่ีเปราะบาง ไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์  
มีปัญหาการบริหารจัดการ และการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากความไม่ชัดเจนของแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐ นอกจากนั้น ยังมีปัญหาการกว้านซื้อท่ีดินของชาวต่างชาติ ซึ่งยากแก่การติดตามตรวจสอบอีกด้วย 

                                           
�
http://reports.weforum.org/global-risks-2015/part-1-global-risks-2015/environment-high-concern-little-progress/ 
�
คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากิน เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินและการเร่งรัดออกเอกสารสิทธ์ิแก่ประชาชน สภา
ผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๕๓ อ้างใน รายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูประบบเพ่ือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง : สิทธิชุมชนในการ
จัดการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ ๒๕๕๘ 
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๗๙ 
 

๑.๒.๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังคงเสื่อมโทรมจากสาเหตุการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย 
และการจับสัตว์น้ําวัยอ่อนท่ีทําลายวัฎจักรการฟ้ืนตัวของธรรมชาติ ระบบนิเวศสําคัญแต่เปราะบาง อาทิ ป่าชายเลน 
แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ถูกทําลายจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา การขยายตัวของการท่องเท่ียว และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม พ้ืนท่ีป่าชายเลนมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๕ ล้านไร่ในปี เป็น ๑.๕๓ ล้านไร่ในปี ๒๕๕๗ เนื่องจากการรณรงค์และความร่วมมือของหลาย
ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศชายฝั่งมากข้ึน 

๑.๒.๔ ทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณีประเมินว่า มูลค่าทรัพยากรกรแร่ของประเทศไทย 
มีมูลค่ารวมกันราว ๓ หม่ืนล้านล้านบาท โดยแร่ท่ีมูลค่าสูงมากท่ีสุดคือแหล่งหินเพ่ืออุตสาหกรรมและการ
ก่อสร้าง ซึ่งมีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้น ๑ นอกจากนั้น ยังมีแร่ท่ีมีค่า อาทิ ทองคํา 
สังกะสี ซึ่งกระบวนการทําเหมืองส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เป็นสาเหตุ
สําคัญของความขัดแย้งระหว่างชุมชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการ หากรัฐไม่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ประเด็นความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรแร่ จะมีความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต 

๑.๓ การบริหารจัดการน้ําอย่างย่ังยืน ท้ังมิติเชิงปริมาณและคุณภาพขาดประสิทธิภาพ  

ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก โดยมีน้ําผิวดินหรือน้ําท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 
๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของ
ปริมาณน้ําท่าธรรมชาติ โดยท่ีภาพรวมความต้องการใช้น้ําในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะท่ีศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ําของภาคส่วนต่างๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ําตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
สําหรับน้ําบาดาลท้ังหมด ๒๗ แอ่งน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓  
ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยู่ได้รวมปีละ 
๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ การบริหารจัดการน้ําท้ังในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาวะน้ําแล้งหรือน้ําท่วม พบว่ายังขาดกลไกในการบูรณาการให้การดําเนินงานระหว่างหน่วยงาน
และภาคีท่ีเก่ียวข้องเป็นไปเพ่ือการแก้ไข บรรเทาปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อภาคการผลิตและประชาชน รวมถึงระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง ยิ่งไปกว่านั้น การดําเนินการพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระดับนโยบาย แผน และโครงการขนาดใหญ่ ท้ังในรายสาขา หรือในเชิงพ้ืนท่ี 
ยังขาดกระบวนการในเชิงระบบท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจก่อนดําเนินการ ทําใหบ้ริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศขาดความสมดุล และยั่งยืน 

๑.๔ แบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกินกว่าศักยภาพในการรองรับของ
ระบบนิเวศ นอกจากนั้น การดําเนินนโยบายและโครงการพัฒนาบางส่วนก็ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิตของ
ชุมชน และระบบนิเวศ แบบแผนการผลิตในสาขาหลักท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีประเด็น ดังนี ้

๑.๔.๑ ภาคเกษตรกรรม ภาคการเกษตรอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
และกิจกรรมในภาคเกษตรนั้นยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย โดยท่ีผ่านมา ภาคเกษตรกรรมเน้นการ
เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการส่งออก ส่งผลต่อการบุกรุกใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าโดยเฉพาะพ้ืนท่ีต้นน้ํา นอกจากนี ้
ยังมีปัญหาการใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง ทําให้เกิดการปนเปื้อนสู่สภาพแวดล้อม รวมท้ังมีการเผาหลังฤดูกาล
เก็บเก่ียว ทําให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันท่ีมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน การใช้ทรัพยากรดินและน้ํา 
โดยสิ้นเปลืองและขาดการบํารุงรักษา ทําใหด้ินเสื่อมสภาพ อาจกล่าวได้ว่า เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะ
ระบบเกษตรพืชเชิงเดี่ยว นําไปสู่การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๘๐ 
 

๑.๔.๒ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยคํานึงถึงการ
ลดต้นทุนการผลิตเพ่ือการแข่งขันและการส่งออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการวางผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และ
การจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังแนวโน้มการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีต้องมีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการเปิดเส้นทางคมนาคมใหม่ เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้า อาจเป็นเงื่อนไข
ท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถฟ้ืนคืนได้และส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

๑.๔.๓ ภาคการท่องเท่ียวและบริการ การท่องเท่ียวเป็นสาขาการผลิตท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต
และเป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศเป็นจํานวนมหาศาลในแต่ละปี การดําเนินนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีผ่านมา มุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่เกินขีดความสามารถ
ในการรองรับ ส่งผลให้แหล่งท่องเท่ียวในหลายพ้ืนท่ีเกิดความเสื่อมโทรม มีการพัฒนาสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่
โดยขาดการมองภาพรวมด้านการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
รูปแบบการเติบโตด้านการท่องเท่ียวในปัจจุบัน จึงสร้างความเสื่อมโทรมให้กับฐานทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

จากการประเมินภาพรวมของแบบแผนการผลิตและการบริโภคในสาขาการผลิตท่ีผ่านมา พบว่า
ยังไม่สามารถนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต้องแลกมากับการสูญเสียทุนธรรมชาติ 
ความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมท่ีดี หากประเทศเลือกแนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเติบโตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นธรรมแล้ว  
ภาคส่วนเศรษฐกิจก็จําเป็นต้องคํานึงถึงผลกระทบของการดําเนินกิจกรรมท่ีจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งข้ึนกว่าเดิม 

๑.๕ การขยายตัวของเมือง 
การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการอพยพของประชาชนเข้าไปอาศัยในเขตเมือง 

จนเกินศักยภาพของเมืองท่ีจะรองรับได้ เกิดปัญหาขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน โดยพบว่าในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๗ ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนปีละ ๒๖.๑๙ ล้านตัน 
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียง ๗.๘๘ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๘ มีขยะตกค้างมากถึง ๓๐.๔๙ ล้านตัน รวมท้ัง
เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียท่ีไม่ได้รับการบําบัด และระบบบําบัดน้ําเสียมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีปัญหาคุณภาพ
อากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนท่ีวิกฤต การจัดการมลพิษท้ังขยะ น้ํา และอากาศ 
จึงจําเป็นต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล
และยั่งยืน 

๑.๖ ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังท่ีดิน ป่าไม้ น้ํา 

ทรัพยากรชายฝั่ง แร่ธาตุ มีสาเหตุหลักมาจากความไม่เสมอภาคในสิทธิและอํานาจการจัดการทรัพยากร ซึ่งเป็น
ชนวนก่อให้เกิดข้อพิพาทในระดับพ้ืนท่ีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และในหลายกรณีความขัดแย้ง
ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวและมีความถ่ี รวมถึงความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยจํานวนคดีข้อพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเข้าสู่การพิจารณาของศาล
ปกครองแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗  มีจํานวนรวม ๕,๑๓๑ คดี โดยท่ีโครงการพัฒนาของ
รัฐหรือเอกชนจํานวนมาก ทําลายศักยภาพของฐานทรัพยากรในท้องถ่ิน และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สุขภาพ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีต้องพ่ึงพิงอาศัยทรัพยากรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการ
ดํารงชีพ (ประมาณการจํานวนชุมชนท่ีพ่ึงพิงฐานทรัพยากรในท้องถ่ิน จากพ้ืนท่ีแนวกันชนโดยรอบพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
ระยะ ๒ กิโลเมตร จํานวนประมาณ ๑๒,๐๐๐ หมู่บ้าน ระยะ ๕ กิโลเมตร จํานวนประมาณ ๒๖,๗๒๓ หมู่บ้าน) 
ซึ่งนําไปสู่ข้อเสนอแนวทางปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังแนวคิดเรื่องประชารัฐ  
ซึ่งจะเป็นกลไกท่ีช่วยลดความขัดแย้งได้ในอนาคต 
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๘๑ 
 

๒  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ รักษาทุนธรรมชาติเพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๒.๒ เสริมสร้างความม่ันคงด้านน้ําของประเทศ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําท้ังระบบอย่างยัง่ยืน 

๒.๓ ควบคุม ป้องกัน และลดมลพิษ รวมท้ังฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ 

๓  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมายท่ี ๑ เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการ
อนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจไม้มีค่าระยะยาว ร้อยละ ๑๕ พ้ืนท่ีป่าชายเลน
เพ่ิมจาก ๑.๕๓ ล้านไร่ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร ่

ตัวชี้วัด ๑.๒ การจัดทําแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) แล้วเสร็จท่ัวประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๓ จํานวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตท่ีใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะถูกคุกคามลดจํานวนลง 

เป้าหมายท่ี ๒ การดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําใน
พื้นท่ี ๒๕ ลุ่มน้ําของประเทศ อยู่บนหลักความพอประมาณ มีเหตุผลและมีความ
ย่ังยืน ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภคได้
อย่างม่ันคง ปลอดภัยและเท่าเทียม 

ตัวชี้วัด ๒.๑ ลุ่มน้ําสําคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้ํา มีแผนบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ํา ซึ่งได้รับการยอมรับ
จากภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัตท่ีิเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด ๒.๒ ประชาชน ในชุมชน ชนบท และเมือง เข้าถึงน้ําสะอาดเพ่ือการบริโภค อุปโภคอย่าง
ท่ัวถึง ร้อยละของประชากรท่ีสามารถเข้าถึงบริการน้ําดื่มปลอดภัย) 

ตัวชี้วดั ๒.๓ ประสิทธิภาพการใช้น้ําในทุกภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคการเกษตรดีข้ึน (ร้อยละความ
เปลี่ยนแปลงของการใช้น้ําต่อพืชแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน) ระบบชลประทาน
ได้รับการฟ้ืนฟูให้มีประสิทธิภาพลดการรั่วไหลในการเก็บกักและส่งน้ําดีข้ึน 

ตัวชี้วัด ๒.๔ การพัฒนาและบริหารจดัการทรัพยากรน้ําของประเทศ ท้ังในรายสาขาและในเชิงพ้ืนท่ี 
มีกระบวนการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ และข้อจํากัดของสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ
มิติด้านสังคม และเศรษฐกิจท่ีเน้นการมีส่วนร่วมก่อนดําเนินการพัฒนา 
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๘๒ 
 

เป้าหมายท่ี ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ํา และคุณภาพอากาศ 

ตัวชี้วัด ๓.๑ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมกับปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีนําไปใช้ประโยชน ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายเข้า
สู่ระบบการจัดการท่ีถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ และของเสียอันตรายชุมชนได้รับการ
รวบรวมและส่งไปกําจัดร้อยละ ๓๐ 

ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน และพ้ืนท่ีวิกฤติของปัญหา
หมอกควันมีจํานวนลดลง 

ตัวชี้วัด ๓.๔ ปริมาณการใช้สารเคมีการเกษตรลดลง โดยผลิตภาพ และปริมาณสารเคมีตกค้างใน
ผลผลิตทางการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 

ตัวชี้วัด ๓.๕ จํานวนเมืองหรือพ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาในรูปแบบเมืองสีเขียว 

เป้าหมายท่ี ๔ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวชี้วัด ๔.๑ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงภายในปี ๒๕๖๓ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกต ิ

ตัวชี้วัด ๔.๒ ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยมีแนวโน้มลดลง 

๔  แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัต ิ

๔.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึง
ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้  

๔.๑.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รักษาพ้ืนท่ีป่าไม้ ๑๐๒.๓ ล้านไร่ให้คงอยู่ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วน นํา
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เร่งรัด
ดําเนนิการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตท่ีดินของรัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์ One Map ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว ส่งเสริมการปลูกฟ้ืนฟูป่าตามแนวกันชนและการเชื่อมต่อผืนป่า ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน เพ่ิมพ้ืนท่ี
ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้พะยูง โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและ
เกษตรกรรายย่อยในการปลูกป่า หรือปรับเปลี่ยนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจระยะสั้นมาเป็นไม้มีค่าระยะยาว 
จัดตั้งตลาดกลางค้าไม้ พัฒนาระบบลอจิสติกส์ในการค้าและขนส่งไม้ สนับสนุนกลไกทางการเงินเพ่ือการ 
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ปลูกป่า อาทิ การออกพันธบัตรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ หรือกองทุนส่งเสริมการปลูกป่า ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการปลูกพืชแซมในสวนป่า การทําวนเกษตร เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรระหว่างท่ีไม้ยังไม่เติบโต และ
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้ รวมท้ังพัฒนาสนับสนุนแนวทางการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ อาทิ การพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน หรือพัฒนา
ท่องเท่ียวของชุมชนท่ีมีบทบาทโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ 

๔.๑.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน ปกป้องทรัพยากร
พันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมท่ีมีการดําเนินการอยู่แล้วอย่าง
เป็นระบบ ท้ังพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรชีวภาพ และให้
มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดทําชุดการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้
มีการนํางานวิจัยท่ีมีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรท่ีเป็นยาและ
เครื่องสําอาง ท่ีมีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพกับ
กระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพท่ีแท้จริง
ของทรัพยากรชีวภาพภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง 

๔.๑.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดิน จัดทําหลักฐานการถือครองท่ีดินของรัฐทุกประเภทให้ครบถ้วน ชัดเจน 
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการท่ีดินให้มีเอกภาพเพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายด้านท่ีดินภาพรวม และกระจาย
การถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม โดยใช้กลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ พัฒนาระบบเช่าท่ีดินให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้กับประชาชน ศึกษาความเหมาะสมในการนํา
มาตรการเก็บภาษีมูลค่าส่วนเกิน (Capital Gain Tax) มาใช้ร่วมกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า 
กําหนดมาตรการป้องกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ รวมท้ังอนุรักษ์ทรัพยากรดินและท่ีดินให้มีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน ์

๔.๑.๔ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งโดยคํานึงถึงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระยะยาว กําหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ํา ห้ามการจับสัตว์น้ําวัยอ่อน 
ควบคุมเครื่องมือทําประมงท่ีผิดกฎหมาย คุ้มครองประมงพ้ืนบ้าน ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน โดยการจําแนกแนวเขตการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีทะเลและชายฝั่งท่ีผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการจัดการร่วมของภาคีท่ีเก่ียวข้อง 
ปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล กําหนดพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง  แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งโดยคํานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของระบบชายหาด ใช้แนวคิดการจัดการระบบกลุ่มหาด (Littoral 
Cell) โดยจําแนกชายหาดตามลักษณะธรณีสัณฐาน และออกแบบระบบป้องกันและการลดพลังงานคลื่นลม
อย่างบูรณาการภายในกลุ่มหาดนั้นเพ่ือมิให้การก่อสร้างในพ้ืนท่ีชายฝั่งส่งผลกระทบกับพ้ืนท่ีข้างเคียง พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ และการจัดเก็บรายได้จากการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทางทะเล หมู่เกาะ และ
ชายหาด เพ่ือนํามาใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์และสวยงาม
ตลอดไป 

๔.๑.๕ วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ กําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแร่มาใช้
ประโยชน์ คํานึงถึงความจําเป็นและมูลค่าในอนาคต จํากัดการส่งออกทรัพยากรแร่ในรูปวัตถุดิบ  หวงห้ามการ
ทําเหมืองแร่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชั้น ๑ และเขตอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ท่ีก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเข้มงวด จัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือบริหาร
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จัดการแร่ท่ีมีมูลค่าสูง อาทิ แร่ทองคํา โดยเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีการชดเชยเยียวยาท่ีเหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบ โดย
ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ พัฒนากลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับ
ผู้ประกอบการเหมืองแร่โดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนและความเป็นธรรมทางสังคม 

๔.๒ บริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกิดความสมดุล ย่ังยืน ระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการพัฒนา 
แหล่งน้ํา กับการใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการน้ําท้ังในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นกระบวนท่ีมี
ความสําคัญและต้องดําเนินงานอย่างบูรณาการ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในลุ่มน้ํา เพ่ือให้การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําในทุกมิติเป็นไปอย่าง
สมดุล ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ คํานึงถึงศักยภาพ และข้อจํากัดด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตามแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์โดยดําเนินการ ดังนี ้

๔.๒.๑ สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ําท้ัง 
๒๕ ลุ่มน้ํา โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ํา เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในระดับพ้ืนท่ี ทําหน้าท่ีในการเสริมสร้าง
เครือข่ายการประสานงานและการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือกําหนดกรอบการบริหารจัดการ การ
พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําของลุ่มน้ํา ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยคํานึงถึงความสมดุลยั่งยืน
ของทุกองค์ประกอบในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา ท้ังท่ีเป็นมิติด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม ชุมชน และ
เศรษฐกิจ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศในทุกลุ่มน้ําให้ดําเนินไปอย่างยั่งยืน  
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๔.๒.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบอย่างย่ังยืน โดยให้มี
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ท่ีได้รับการยอมรับจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเป็นกฎหมายหลักด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ และมีคณะกรรมการนโยบายน้ําแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการ
กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและข้อจํากัดของ ๒๕ ลุ่มน้ํา 
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการลุ่มน้ําในระดับพ้ืนท่ี 

๔.๒.๓ นํากระบวนการเชิงระบบด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็น
เครื่องมือสําคัญในการดําเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท้ังในรายสาขาและในเชิงพ้ืนท่ีระดับ
ลุ่มน้ํา เพ่ือให้การตัดสินใจดําเนินนโยบาย แผน และแผนงาน ในรายสาขา หรือในเชิงพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา มีการคํานึง 
ถึงความยั่งยืน สมดุลระหว่างการอนรุักษ์ ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้ํา 

๔.๒.๔ สร้างความม่ันคงปลอดภัยและความเท่าเทียมด้านน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภค และน้ํา
เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ขนาดเล็ก แหล่งน้ําชุมชน และจัดหา
แหล่งน้ําดิบน้ําเพ่ิมเติมตามศักยภาพและความเหมาะสมของพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ี
หมู่บ้านในชนบทท่ีประชาชนท่ียังไม่มีน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค ร่วมกับ กําหนดเกณฑ์การจัดสรรน้ําใน
ลุ่มน้ําสําคัญท่ีมีปริมาณการใช้น้ําสูงและมีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ํา โดยคํานึงถึงอุปสงค์และ
อุปทานน้ําท้ังระบบ การบริหารจัดการพ้ืนทีเกษตรกรรม (Zoning) โดยตั้งเป้าหมายการลดการใช้น้ําในภาค
การเกษตร การใช้เทคโนโลยีน้ําหยด ร่วมกับการบําบัดและการนําน้ํากลับมาใช้ซ้ํา ในภาคอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้/การจัดสรรน้ําต่อหน่วยให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงข้ึน นอกจากนี้ 
การพัฒนาระบบผันน้ําเพ่ือเชื่อมโยงน้ําระหว่างลุ่มน้ําภายในประเทศ โดยยึดหลักความสมดุล ยั่งยืนของพ้ืนท่ีลุ่ม
น้ําและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องยังเป็นประเด็นท่ีต้อง 
ให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างจริงจัง 
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๔.๒.๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบชลประทานของประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและรักษาระบบนิเวศได้อย่างเต็มศักยภาพและ 
ขีดความสามารถของระบบมากข้ึน โดยการบริหารจัดการโครงสร้างชลศาสตร์หลักและระบบสนับสนุน 
ท่ีเก่ียวข้องให้สามารถกักเก็บ ระบาย และส่งน้ําในพ้ืนท่ีระบบชลประทานได้ตรงตามเป้าหมายดีข้ึน 

๔.๒.๖ สร้างจิตสํานึกให้คนไทย และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรน้ํา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน ถึงศักยภาพและสถานะภาพด้านทรัพยากรน้ํา
ของประเทศ รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเชื่อมโยงถึงน้ํา  โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้แก่
ประชาชนทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง ทุกลุ่มน้ํา โรงเรียน รวมถึงภาคธุรกิจ 
องค์กรเอกชน ด้วยเอกสารและสื่อความรูท่ี้เข้าใจงา่ยเก่ียวกับความสําคัญของทรัพยากรน้ํา และแนวทางการใช้
น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีแต่ละภาคส่วนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดรับกับบริบทในการดําเนินชีวิต 
และการดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ทรัพยากรน้ําสามารถสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม นิเวศและเศรษฐกิจ
ได้อย่างยั่งยนื 

๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และ
ของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี ้

๔.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยเร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนท่ีวิกฤต 
ผลักดันการจัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับท้องถ่ิน ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ สนับสนุน
การจัดการขยะท่ีต้นทาง ลดปริมาณการผลิตขยะ และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่
ให้มากท่ีสุด ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
ผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับตั้งแต่ต้นทาง รวมไปถึงการควบคุมการนําเข้า จัด
ให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน กระจายอยู่ท่ัวประเทศ พัฒนาระบบควบคุม
การขนส่งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน โดย
ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึก และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ  โดยใช้หลักการผู้
ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะท่ีเหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

๔.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ํา โดยพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลดการเกิดน้ําเสียจากแหล่งกําเนิด ปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพ
น้ํา ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําวิกฤตและลุ่มน้ําสําคัญ แก้ไขปัญหาน้ําเสียจากชุมชนและน้ําเสียจากอุตสาหกรรม โดยให้มีการ
ปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งกําเนิดน้ําเสีย กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการอนุญาตให้ระบายมลพิษ จัดทํามาตรฐานน้ําท้ิงเฉพาะประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียอย่างครบวงจร สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและเมืองรวมถึงการดูแลรักษาและซ่อมบํารุงการติดตามและ
ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย 
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๔.๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพอากาศ ในพ้ืนท่ีวิกฤตโดยจัดการลดและควบคุม
การระบายมลพิษตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทาง เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขต
ภาคเหนือและภาคใต้ โดยส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้าร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ประสานกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการดําเนินการแก้ไขปัญหาท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามข้อกําหนดในข้อตกลง
อาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ตลอดจนดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม 

๔.๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จัดทําผังเมืองท่ีคํานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถ่ินรวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ ่
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความต้านทานภัยพิบัติ โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ 
มีการใช้วัสดุทดแทน  ขยายผลการพัฒนาเมืองสีเขียวในมิติต่างๆ ท่ีดําเนินการอยู่แล้วในลักษณะนําร่อง อาทิ 
เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่ํา เมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งรูปแบบเมืองสีเขียวท่ีกล่าวถึงนี้ จะช่วยสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเมืองให้พัฒนา 
สู่มาตรฐานของเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย

สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสําคัญกับประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่ท่ีสะอาด 
พัฒนาการจัดระบบข้อมูลและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิต
และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency) ใช้แนวทางการจัดการ 
เชิงรุก เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต 
สนับสนุนการออกฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ส่งเสริมสินค้าฉลากเขียว และฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

๔.๔.๒ สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมท่ีย่ังยืน  โดยสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี
การเกษตร พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างความ
ม่ันใจให้กับผู้บริโภค สนับสนุนงานวิจัยและจัดทําพ้ืนท่ีต้นแบบ เพ่ือสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practices : GAP) 
ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานเหล่านี้ให้เป็นมาตรการเชิงบังคับ พร้อมท้ังให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการอย่างท่ัวถึง ขยายผลแนวคิดการทําเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน
ให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและผลักดันสู่กระบวนการทําเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

๔.๔.๓ ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศ (Carrying Capacity) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติของ
ไทยสู่สากล โดยควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม นํามาตรการจํากัดจํานวนนักท่องท่ียวมาปรับใช้ใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีระบบนิเวศเปราะบาง  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้จากการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทาง
ทะเล หมู่เกาะ รวมท้ังอุทยานแห่งชาติ เพ่ือนํามาใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาต ิ
ให้คงความสมบูรณ์และสวยงามตลอดไป ส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ โดยพัฒนา 
ขีดความสามารถและเชื่อมโยงการท่องเท่ียวชุมชนและการท่องเท่ียวธรรมชาติกับการอนุรักษ์ทรัพยากร การ 
สืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมท้ังการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพของท้องถ่ินด้วย 
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๔.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลีย่นไปสู่การบริโภคท่ีย่ังยืน  สร้างความตระหนักรู ้
ของผู้บริโภคโดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดํารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เลือกใชม้าตรการจูงใจท่ีเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การคิดราคาสินค้าโดยรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ัง
ค่ากําจัดซากผลิตภัณฑ์ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ห้างสรรพสินค้าในเมือง และ
ตลาดในท้องถ่ิน นอกจากนี้ ควรขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
ให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาคและท้องถ่ินรวมท้ังขยายประเภทของสินค้าให้มากข้ึนและให้ครอบคลุมสินค้าทาง
การเกษตร 

๔.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔.๕.๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพทุก
ข้ันตอน ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดทํา การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้ันตอนการ
ติดตามตรวจสอบ โดยผลักดันให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าท่ีในการอนุญาต ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีบทลงโทษท่ี
เหมาะสม พิจารณาแนวทางในการนําเรื่องการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มากําหนดเป็นเงื่อนไขในการขอต่อใบอนุญาต การขอเปลี่ยนแปลงหรือก่อสร้าง
เพ่ิมเติมของโครงการ นอกจากนี้ ควรลดข้ันตอนและระยะเวลาของระบบ EIA รวมท้ังทบทวนรูปแบบและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดทํารายงานและกระบวนการพิจารณา
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกลไกการติดตามตรวจสอบ 

๔.๕.๒ ผลักดันการนําแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็น
เครื่องมือสําคัญ ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริง รวมท้ังมีกระบวนการพิจารณา 
ท่ีคํานึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน 

๔.๕.๓ ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยไม่จํากัดแค่เพียงการรับฟังความ
คิดเห็น แต่ควรสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดทําโครงการ เพ่ือสร้างการยอมรับและลดความขัดแย้ง
กับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังสร้างความม่ันใจให้กับทุกภาคส่วนในการลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่
ของภาครัฐ โดยดําเนินการนําร่องในพ้ืนท่ีระดับลุ่มน้ํา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี ท้ังเขตการพัฒนา
เศรษฐกิจ และระบบนิเวศท่ีสําคัญ อาทิ ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๔.๕.๔ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชน เพื่อสร้างพลังร่วม ในการดําเนินงานร่วมกับ
ภาครัฐ โดยใช้จุดแข็งของแต่ละภาคส่วน กล่าวคือ ภาคเอกชนมีงบประมาณ ในขณะท่ีชุมชนมีกําลังแรงงาน 
รวมท้ังสามารถสะท้อนความต้องการในพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง 

๔.๖ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๖.๑ จัดทําทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแบบคาร์บอนต่ํา โดยคํานึงถึงสาขา
การผลิตท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจํานวนมาก  รวมท้ังข้อจํากัดของมาตรการต่างๆ ในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ 
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๔.๖.๒ จัดทําและปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้
สามารถดําเนินงานได้อย่างบูรณาการและครอบคลุม เพ่ือสนับสนุนระบบการรายงานการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการจัดการภายใต้มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ โดยให้ภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องในแต่ละสาขาการผลิต มีหน้าท่ีรับผิดชอบในระบบการรายงานหรือสนับสนุนข้อมูลท่ีถูกต้องในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือการวางแผนในการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และการเพ่ิมขีดความสามารถในการลด 
ก๊าซเรือนกระจกในแต่ละสาขา ท้ังนี้เพ่ือรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศในการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีความเข้มข้นมากข้ึน  

๔.๖.๓ พัฒนามาตรการ และกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร 
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ 
ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสีย สนับสนุนระบบการ
คมนาคมขนส่งท่ียั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมท้ังแสวงหาแนวทางใหม่ๆ อาทิ 
กลไกตลาด กลไกสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ สําหรับการส่งเสริม
ภาคเอกชนให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น ควรเริ่มต้นตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการเก็บ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สําหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน (baseline data) ก่อนการใช้มาตรการเชิงบังคับ 

๔.๖.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จัดหาเทคโนโลยีท่ีจําเป็นสําหรับภาคเกษตร 
รวมท้ังมีมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการ
ปรับตัวต่ํา วางแผนป้องกันเมืองท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล จัดทํายุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศและรายสาขา รวมท้ัง
พัฒนาบุคคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
ปล่อยคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๖.๕ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาค
ส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่วยงาน 
ในระดับต่างๆ ท้ังส่วนกลาง และท้องถ่ิน รวมท้ังชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการรับมือกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียง และบรรจุไว้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ 

๔.๗ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัต ิเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยท่ีสุดและนําไปสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน โดย 

๔.๗.๑ บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ท้ังระดับชาติ 
ระดับชุมชนท้องถ่ิน และสาขาการผลิตต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดทําแผนท่ีความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพ้ืนท่ีและภาคการผลิตท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

๔.๗.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุน
การจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพ้ืนท่ี ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง  
ส่งเสริมภาคเอกชนในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างจิตสํานึกความปลอดภัยสาธารณะ 
ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถ่ินในการร่วมกันดําเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัต ิ
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๔.๗.๓ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความ
แม่นยํา น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ
ได้พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

๔.๗.๔ พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ประสบภัยได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิด
ภัยพิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะสร้างข้ึนให้สามารถรองรับภัยพิบัติรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดทําแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรูค้วามเข้าใจและแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังควรมีการทบทวนกฎหมายและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพ่ือ
ป้องกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธิ์ทางการค้า 

๕  แผนงานและโครงการสําคัญ 

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ จึงได้กําหนดโครงการท่ีมีความสําคัญท่ีจะตอบสนองโดยตรงต่อ
เป้าหมาย และตัวชี้วัด ท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ฯ โดยพิจารณาจากโครงการท่ีสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้
อย่างเป็นรปูธรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดประโยชน์ร่วมและสนับสนุเป้าหมายหลายด้านพร้อมกัน ท้ังใน
มิติด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทุนทางธรรมชาติ โครงการสําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยโครงการท่ีสําคัญ ดังนี ้

๕.๑ โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะยาว 

๕.๑.๑ สาระสําคัญ  ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการปลูกและการพัฒนาไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
อย่างมาก โดยเฉพาะไม้สัก เนื่องจากความเหมาะสมทางภูมินิเวศ และคุณภาพของสายพันธุ์ ไม้พ้ืนถ่ินของไทย
ท่ีเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เป็นท่ีต้องการและมีมูลค่าสูงมากในตลาดโลก โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว เป็นการพัฒนาการปลูกสร้างสวนป่า และพัฒนาอุตสาหกรรรมไม้มีค่าตลอดท้ังห่วงโซ่
การผลิต โดยรัฐมีบทบาทในการสนับสนุนและกําหนดมาตรการจูงใจ กําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อย พัฒนาตลาดกลางค้าไม้ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่งไม้ สนับสนุนกลไกทางการเงิน 
อาทิ พันธบัตรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ สนับสนุนการศึกษาวิจัย ท้ังด้านการพัฒนาสายพันธุ์ และการพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้ รื้อฟ้ืนการใช้ประโยชน์จากไม้ในงานด้านการอนุรักษ์  การสร้างบ้านเรือน 
วัด และสถานท่ีสําคัญ และผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักท่ีเป็นศิลปะประจําชาต ิ

โครงการมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยมี
พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไม้ท่ีมีรอบตัดฟันระยะยาว เป็นโครงการท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม ท้ังด้านการสร้างรายได้ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และการดูดซับก๊าซเรือนกระจก จึงถือ
เป็นการดําเนินงานท่ีสามารถตอบสนองต่อการเติบโตสีเขียว ท้ังระดับโลกและระดับประเทศ 
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๕.๑.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก  เนื่องจากแนวทางดังกล่าว จําเป็นต้องบูรณาการดําเนินงาน
ร่วมกันหลายภาคส่วน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานหลัก 
ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริ (โครงการมเหสักข์ สักสยามินทร์) สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ดําเนินการในรูปคณะทํางาน เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจท้ังระบบและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๒ แผนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน ๕ พื้นท่ีลุ่มน้ํานําร่อง 

๕.๒.๑ สาระสําคัญ  ประเด็นความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ท้ังในระดับ
นโยบาย แผน และโครงการขนาดใหญ่ ท้ังในรายสาขา หรือในเชิงพ้ืนท่ี ล้วนมีสาเหตุหลักมาจากความไม่เสมอ
ภาคในสิทธิและอํานาจการจัดการทรัพยากร รวมถึงการขาดกระบวนการในเชิงระบบท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและ
การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจก่อนดําเนินการ ส่งผลให้ในหลายกรณี
ความขัดแย้งดังกล่าวได้เปลี่ยนไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวและมีความถ่ี 
รวมถึงความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้มีความสมดุล ยั่งยืน เพ่ือเป็นปัจจัย
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของสังคม และการดํารงอยู่ของนิเวศอย่างยั่งยืน 
จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําของ
ลุ่มน้ําหลักในประเทศ ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ท่ีคํานึงถึงความสมดุลยั่งยืนของทุกองค์ประกอบในพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ํา เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศในทุกลุ่มน้ําให้ดําเนินไปอย่างยั่งยืน มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการนํากระบวนการเชิงระบบด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ท้ังในรายสาขาและในเชิงพ้ืนท่ีระดับลุ่มน้ํา มาใช้ประกอบการตัดสินใจดําเนินนโยบาย 
แผน และแผนงานในรายสาขา (Sectoral Based) หรือในเชิงพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา (Area Based) เพ่ือสร้างความสมดุล
ท่ียั่งยืนระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําในทิศทางท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 
ของลุ่มน้ํา 

แผนงานด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้ํา มีเป้าประสงค์
เพ่ือให้การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําของลุ่มน้ําหลักในประเทศ มีการคํานึงถึงความสมดุลของทุก
องค์ประกอบในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําอย่างยั่งยืน โดยในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีเป้าหมายดําเนินการใน  
๕ พ้ืนท่ีลุ่มน้ํานําร่องท่ีการพัฒนามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดํารงชีพของประชาชนและภาคีท่ีเก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง 

๕.๒.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ร่ วมกับหน่วยงานหลัก ท่ี เ ก่ียวข้องในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํ าหลัก ท้ัง  ๒๕ ลุ่มน้ํ าของประเทศ ได้แ ก่ 
คณะกรรมการนโยบายน้ําแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ํา จะต้องนํากระบวนการเชิงระบบด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจดําเนินนโยบาย แผนและแผนงาน  
ในพ้ืนท่ี ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของภาคีการพัฒนาภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน และ
ประชาชนท่ีมีส่วนได้ ส่วนเสีย 

๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๙๑ 
 

๕.๓ แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

๕.๓.๑ สาระสําคัญ  การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยถูกกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทํา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
ประเทศ ซึ่งได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดท้ัง ๗๗ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และ
จัดทําเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยจะใช้เป็น 
แนวทางการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเปน็รูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

เพ่ือให้การดําเนินงานมีกรอบทิศทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและบูรณาการจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ท่ีสามารถจัดการปัญหาขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน 
แต่ละพ้ืนท่ี และสามารถดําเนินการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายท่ีแหล่งกําเนิด มาตรการเพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ
มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผนแม่บทฯ ได้ลําดับความสําคัญของ
พ้ืนท่ีในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือเร่งดําเนินการ (๑) จัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) 
ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ (Model L) กลุ่มพ้ืนท่ีขนาดกลาง (Model M) กลุ่มพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 
(Model S) (๒) สร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย และ (๓)สนับสนุนให้มีการจัดการขยะมูลฝอยของตนเองภายใน
พ้ืนท่ี รวมท้ังสิ้น ๓๔๙ กลุ่มพ้ืนท่ี โดยในระยะแรก (ปี ๒๕๕๙) ดําเนินการใน ๖๗ กลุ่มพ้ืนท่ี และดําเนินการ
ต่อเนื่องอีก ๒๘๒ พ้ืนท่ี ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔   

๕.๓.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการคลัง  
อปท.จังหวัด กทม. เมืองพัทยาและภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามประเมินผล
โดยคณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศและ
คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๔ โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 

๕.๔.๑ สาระสําคัญ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็วในช่วงกว่า ๕๐ ปีท่ีผ่าน
มาได้ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ประกอบกับกระแสการบริโภคแบบวัตถุนิยม  ทําให้ความต้องการในบริโภค
สินค้าและบริการของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน จนฐานทรัพยากรต่างๆ ไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ทันกับความต้องการ  
ประกอบกับปัญหาขยะหรือของเสียท่ีเหลือจากการบริโภค และการผลิต ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ท้ังหมด จน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมท้ังผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  ท่ีกําลังเป็นกระแสกดดันการพัฒนาของประเทศต่างๆ ให้มีกระบวนการการผลิตท่ีสะอาด 
การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการควบคุมการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในสัดส่วนท่ีลดลง โดยมีเป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมแนวทางการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของไทย ถือเป็น
แนวทางและเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใต้การสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อและใช้สินค้าและบริการท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และโครงการนี้ถูกกําหนดเป็นเป้าหมายสําคัญเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๙๒ 
 

๕.๔.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก  ประกอบด้วย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ดําเนินการในรูปคณะทํางานเพ่ือผลักดันนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๕ โครงการเมืองสีเขียว (Green City) 

๕.๕.๑ สาระสําคัญ จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ท่ีมีการการขยายตัวของเมือง การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางระบบเมืองท่ีไม่คํานึงถึงความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงขาดจิตสํานึก ขาดธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง ทําให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาความแออัด และความหนาแน่นของเมือง ขาดแคลนด้านระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง รวมท้ังขาดการบริหารจัดการท่ีดี เกิดปัญหามลภาวะเป็นพิษต่างๆ ตามมา ดังนั้นการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ควรต้องดําเนินการแก้ไขโดยการจัดการเมืองอย่างเป็นระบบ  มีการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ ท่ีมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถป้องกัน บรรเทา และแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์หลัก เพ่ือดําเนินโครงการเมืองสีเขียว (Green City) 
ด้วยการจัดการระบบเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างจิตสํานึกในการดํารงชีวิตให้เกิดการป้องกัน 
บรรเทา แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้ม และลดการเป็นสาเหตุของการสร้างสภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน 

๕.๕.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕.๖ แผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMA Roadmap) และ
แผนงานด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๕.๖.๑ สาระสําคัญ  ครม. มีมติเม่ือ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบกับการแสดงเจตจํานง
การดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศไทย (Nationally Appropriate Mitigation 
Actions หรือ NAMAs) บนพ้ืนฐานการดําเนินการโดยสมัครใจ ท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๗ 
ถึง ๒๐ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ (Business As Usual) ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ในปี ๒๕๖๓ 
(ค.ศ.๒๐๒๐) ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ดังนั้นความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายข้ึนอยู่กับการดําเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของสาขาการผลิตท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศอีกส่วนหนึ่ง ท่ีจะช่วย
ผลักดันให้เกิดผลสําเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่การช่วยเหลือจากต่างประเทศจะอยู่ในรูปของการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนงานด้านการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ จะให้
ความสําคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ การเพ่ิม



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๙๓ 
 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และมาตรการด้านคมนาคมขนส่งท่ียั่งยืน รวมท้ังการจัดทําฐานข้อมูล
ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังระดับประเทศ ระดับพ้ืนท่ี และระดับสาขา การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ตลอดจนการพัฒนากลไกทางการเงิน 
และกลไกทางการตลาดเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกแผนงานด้านการปรับตัวเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมการประเมินความเปราะบาง จัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบาง 
การพัฒนาแนวทางเลือกในการปรับตัวท่ีเหมาะสมในสาขาหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง  
ให้ความสําคัญกับแผนการปรับตัวภาคการเกษตร การปรับตัวของเมือง การป้องกันพ้ืนท่ีเมืองและชายฝั่ง  
การป้องกันน้ําท่วม ภาคสาธารณสุข รวมท้ังการจัดทําฐานข้อมูล และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 

๕.๖.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๖  กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

๖.๑ กฎหมาย (การแก้ไขกฎหมาย การออกกฎหมาย) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ําซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้ให้มากข้ึน ดังนี ้

๖.๑.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

๖.๑.๒ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 

๖.๑.๓ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ...  

๖.๑.๔ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๖.๑.๕ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.... 

๖.๑.๖ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติแร ่พ.ศ.... 

๖.๑.๗ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ... (อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สนช.) 

๖.๑.๘ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.... 

๖.๒ คณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะทํางาน 

๖.๒.๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๙๔ 
 

๖.๒.๒ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย กลไกระดับชาติและจังหวัด ได้แก่ 
คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และคณะกรรมการ
พิจารณาแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

๖.๒.๓ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  ภายใต้คณะกรรมการฯ ชุดนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด คือ (๑) 
คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน (๒) คณะอนุกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล (๓) คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๖.๒.๔ ด้านทรัพยากรน้ํา ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ   

๖.๒.๕ ด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน ได้แก่ คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) ภายใต้คณะ
กรรมการฯ ชุดนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน  (๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

๖.๒.๖ ด้านการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
ภายใต้คณะกรรมการฯ ชุดนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๗ ชุด ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการจัดหา
ท่ีดิน (๒) คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน (๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (๔) คณะอนุกรรมการ
นโยบายท่ีดินจังหวัด (๕) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย (๖) คณะอนุกรรมการ
บูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการท่ีดิน และ (๗) คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการจัด
ท่ีดินทํากินใหชุ้มชน 

๖.๓ แผนรองรับ (ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีควรเสนอให้กําหนดข้ึนใหม่) 

แผนแม่บทและแผนยุทธศาสตรท่ี์เก่ียวข้อง อาทิ ๑) แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากร
ป่าไม้ การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ๒) แผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ ๓) แผนงานปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ๔) แผนแม่บทในการบริหาร จัดการ และอนุรักษ์พ้ืนท่ีต้นน้ําลําธาร  
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) ๖) แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๗๔ ๗) แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
๘) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ๑๐) แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๖ ๑๑) ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยของประเทศ  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ๑๒)  แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
๑๓) ร่างโรดแมปการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ๑๔) ร่างแผนส่งเสริม
การจัดซื้อจัดจา้งสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

 

 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๙๕ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ ความมั่นคง 
 

 

๑  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

๑.๑ การล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ เกิดจากการบ่อนทําลาย สร้างความขัดแย้งในชาติ  
โดยพยายามลดทอนความผูกพันของประชาชนท่ีมีต่อสถาบันสําคัญ และใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีบิดเบือน ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกและเกลียดชังกันในสังคมโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนท่ีขาดความรู้ความเข้าใจความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ  

๑.๒ ปัญหาความเห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ ก่อให้เกิดความขัดแย้งท่ีมีรากฐานของ
ปัญหามาจากความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง ประกอบกับความเหลื่อมล้ําในการดําเนินชีวิต จนพัฒนาเป็นความขัดแย้งของคนในชาติ ซึ่งต้องหาข้อ
ยุติให้เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้งท่ีนําไปสู่ความรุนแรง รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายท่ีมีอย่างเคร่งครัด 

๑.๓ ปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีข้ึน ความรุนแรง 
ในปี ๒๕๕๘ ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ระยะหลังกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐมีการใช้ยุทธวิธีทางทหาร 
ซุ่มโจมตีกําลังของฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐให้เกิดความสูญเสีย โดยมีเป้าหมายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ชุมชนเมือง และ
ประชาชนไทยพุทธรวมถึงคนมุสลิมท่ีสนับสนุนฝ่ายรัฐ โดยตั้งแต่วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๔๗ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
มีเหตุรุนแรงท่ีมีเหตุจูงใจจากเงื่อนไขด้านความม่ันคง ๙,๔๐๐ เหตุการณ์ (จากเหตุรุนแรง ๑๕,๐๐๐ เหตุการณ์)  
มีผู้เสียชีวิตจากความไม่สงบ ๔,๔๐๐ คนเศษ (จากจํานวนท้ังสิ้น ๗,๒๐๐ คน) และบาดเจ็บ ๙,๐๐๐ คนเศษ  
(จากจํานวนท้ังสิ้น ๑๒,๐๐๐ คนเศษ) ประกอบกับปัญหาผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล ท้ังปัญหายาเสพติด สินค้า
ผิดกฎหมาย และการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลจาก กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า)  

๑.๔  ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายของกลุ่มต่างชาติ เนื่องจากเป็นประเทศเปิดเสร ี
ท่ีเดินทางเข้า – ออกได้โดยง่าย และยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลท่ีเป็นระบบกับหน่วยงานด้านความม่ันคง
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามจากลัทธิการก่อการร้าย และกลุ่มเปลี่ยนแนวคิด
ไปสู่แนวคิดสุดโต่ง (Extremism) ซึ่งนิยมความรุนแรง โดยอาจนําประเด็นศาสนาและความคิดต่างทางการเมือง 
มาชักชวน บีบบังคับและข่มขู่ประชาชนให้สนับสนุนและมีการก่อเหตุท่ีรุนแรง ซึ่งจากรายงานดัชนีก่อการร้าย
โลก ปี ๒๕๕๘ ระบุว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงอยู่ในอันดับ ๑๐ ของโลก 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๙๖ 
 

ตารางท่ี ๑ ลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายปี ๒๕๕๘ 

RANK COUNTRY SCORE RANK COUNTRY SCORE RANK COUNTRY SCORE 
๑ IRAQ ๑๐ ๑๑ PHILIPPINES ๗.๒๗ ๒๐ CAMEROON ๖.๔๖๖ 
๒ AFGHANISTAN ๙.๒๓๓ ๑๒ UKRALINE ๗.๒ ๒๑ LEBANON ๖.๓๗๖ 
๓ NIGERIA ๙.๒๑๓ ๑๓ EGYPT ๖.๘๑๓ ๒๒ CHINA ๖.๒๙๔ 
๔ PAKISTAN ๙.๐๖๕ ๑๔ 

 
CENTRAL  
AFRICAN  
REPUBLIC 

๖.๗๒๑ ๒๓ RUSSIA ๖.๒๐๗ 
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ท่ีมา : รายงานดัชนีก่อการร้ายโลก ๒๐๑๕ (Global Terrorism Index 2015) 

๑.๕  อาชญากรรมข้ามชาติ มีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเช่ือมโยงในภูมิภาคและ
พัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีรูปแบบและวิธีการท่ีซับซ้อนมากข้ึน โดยอาชญากรรมข้าม
ชาติท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมีนัยยะสําคัญ ได้แก่ 

๑.๕.๑ การค้ายาเสพติด ภาพรวมคดีอาญาปี ๒๕๕๘ พบว่าสถานการณ์ยาเสพติดของ
ประเทศไทยดีข้ึน เป็นผลจากยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะสั้นและระยะยาว ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยคดียาเสพติดรับแจ้งมี ๒๗๙,๒๖๖ คดี ลดลงร้อยละ ๒๘.๑ แต่ยังมีสัดส่วนมากท่ีสุดของ
คดีอาญารวม คือร้อยละ ๗๙ สามารถจับกุมนักค้ายาเสพติดได้ ๒๙๘.๖๐๙ ราย ปริมาณของกลางท่ียึดได้ยังมี
ปริมาณสูง เป็นยาบ้า ๖๖,๗๑๑,๘๒๒ เม็ด จากการจับกุมคดีรายสําคัญ ท่ีมีของกลางตั้งแต่ ๑ ล้านเม็ดข้ึนไป 
๑๗ คดี ของกลางยาบ้า ๑ แสนเม็ด ๑๐๓ คดี ปัจจุบันมีการลักลอบนํายาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เข้า
ประเทศท้ังตามแนวชายแดนและท่าอากาศยาน จึงต้องร่วมมือกับมิตรประเทศในการป้องกันและปราบปราม
เครื่อข่ายยาเสพติดอย่างบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

๑.๕.๒ ปัญหาแรงงานต่างด้าว จากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามาทํางานในประเทศไทย ทําให้มีแรงงานต่างด้าวกระจายตัวอยู่ในทุกภาคการผลิตของประเทศ 
เกิดปัญหาท้ังอาชญากรรม สุขอนามัยและสาธารณสุข รวมถึงเป็นภาระของรัฐท้ังด้านสิทธิและสถานะของ
บุคคลตามกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุขตลอดจนเกิดความขัดแย้งกับชุมชนชาวไทย นอกจากนี้ ยังอาศัย
ช่องว่างทางกฎหมายในการสร้างอิทธิพล หรือแทรกซึมอยู่ในระบบตลาดท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจท้องถ่ิน 

๑.๕.๓ การค้ามนุษย์ เช่ือมโยงกับการลักลอบเข้าเมือง การใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี ซ่ึง
ไทยมีสถานะเป็นท้ังประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์ ทําให้เป็นประเด็น 
ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยในระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในบัญชี Tier 2 Watch List ของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (TIP Report) และต่อมาในปี ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน ถูกปรับลดระดับให้อยู่ในบัญชี  
Tier 3 ซึ่งเป็นระดับต่ําสุด โดยสหรัฐอเมริกามีข้อกังวลท่ีสําคัญคือ การค้ามนุษย์ในภาคประมง การบังคับใช้
กฎหมาย การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ รวมถึงการดูแลและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์
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๑.๕.๔ การฟอกเงิน เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอ่ืนๆ อาทิ การก่อการร้าย การค้า
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คอร์รัปช่ัน ซึ่งไทยอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาให้ได้
ตามมาตรฐานสากลท่ีคณะทํางานต่อต้านการฟอกเงิน (Financial Action Task Forces-FATF) ได้ให้
คําแนะนําไว้  

๑.๖ ปัญหาความม่ันคงทางสังคม ปัจจุบันสังคมไทยอ่อนแอลง ทุจริตคอรัปชันยังเป็นปัญหาสําคัญ
ของประเทศจากโครงสร้างระบบราชการแบบรวมศูนย์ ขาดสมดุลในระบบตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ การมีทัศนคติยอมรับการทุจริตคอรัปชั่น โดยปี ๒๕๕๗ ไทยถูกจัด
อันดับในภาพลักษณ์ด้านคอรัปชั่นในอันดับท่ี ๘๕ จาก ๑๗๕ ประเทศ และปรับตัวข้ึนมาเป็นลําดับท่ี ๗๖ ในปี 
๒๕๕๘ นอกจากนี้ การเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรมข้ามชาตทํิาใหเ้ยาวชนไทยท่ีไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเข้มแข็ง
และมีสติ มีแนวโน้มบริโภคนิยมและวัตถุนิยมเพ่ิมข้ึน เกิดพฤติกรรมในสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีไม่เหมาะสม 
ประกอบกับสถาบันครอบครัวอ่อนแอจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ขาด
ปฏิสัมพันธ์และบทบาทในการดูแลสมาชิกนําไปสู่ความแตกแยก โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาหนี้สิน อบายมุข
และความรุนแรง ในครอบครัว  สภาพบ้ านและสิ่ งแวดล้อม ความสัม พันธ์ ระหว่ างสมาชิก และ 
ผู้ท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาทําให้ได้รับประโยชน์ไม่ท่ัวถึง อาทิ 
โครงสร้างภาษีท่ีไม่เป็นธรรม การพัฒนากระจุกตัวในเขตเมือง โครงสร้างทางสังคมยังมีช่องว่างระหว่างชนชั้น
และความเชื่อส่งผลต่อความก้าวหน้าและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกันจนกลายเป็นความขัดแย้ง
ทางสังคม 

๑.๗ ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รายงานความเสี่ยงของโลกปี 
๒๕๕๘ (Global Risks Index 2015) ของ World Economic Forum จัดอันดับความเสี่ยงท่ีเป็นภัยคุกคาม
ประชาคมโลก ๑๐ อันดับแรก ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุดในปี ๒๕๕๘ โดยการโจมตีความม่ันคงทางสารสนเทศ
ถูกจัดไว้ในอันดับท่ี ๑๐ และมีแนวโน้มในการสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญยิ่งยวด 
(Critical Information Infrastructure Breakdown) ซึ่งอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่
การโจมตีระบบขององค์กรขนาดใหญ่ท่ีส่งผลกระทบในวงกว้างและมีความรุนแรงสูง และยังเก่ียวพันกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน โดยการโจมตีทางไซเบอร์ท่ัวโลกมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีความเสี่ยง
ต่อการโจมตีระบบการให้บริการสาธารณะในเมืองใหญ่ ซึ่งประเทศไทยเริ่มตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีทาง 
ไซเบอร์บ่อยครั้งข้ึน โดยรายงาน Security Threat Report 2013 ของ Sophos ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน 
Cybersecurity  ในปี ๒๕๕๕ พบว่า ประเทศไทยติดอันดับสามของประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดด้านไซเบอร์
และติดอันดับท่ี ๔๘ จาก ๖๐ ประเทศ ซึ่งเป็นรองมาเลเซีย (อันดับ ๙) สิงคโปร์ (อันดับ ๑๓) และอินโดนีเซีย 
(อันดับ ๔๖) โดยคอมพิวเตอร์ประมาณ ๑ ใน ๕ เครื่องในประเทศไทยประสบกับการถูกโจมตีของโปรแกรม 
ท่ีไม่พึงประสงค์ จึงควรพัฒนาขีดความสามารถของภาครัฐโดยร่วมมือกับภาคเอกชนท่ีพร้อมและมีศักยภาพสูง  
ควบคู่ไปกับการเตรียมการด้านความปลอดภัยในระดับบุคคลด้วย 
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ตารางท่ี ๒ แสดง ๑๐ อันดับความเสี่ยงของโลกท่ีมีแนวโน้มเกิดข้ึนในปี ๒๕๕๘ 

ท่ีมา : รายงานดัชนีความเสี่ยงโลก ๒๐๑๕ (World Risk Index 2015, WEF) 

ตารางท่ี ๓   ๑๐ อันดับของประเทศท่ีมีความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในปี ๒๕๕๕ 

Riskiest Countries 
 TER  TER 
๑. Indonesia ๒๓.๕๔ % ๖.  India ๑๕.๘๘ %
๒. China ๒๑.๒๖ % ๗.  Mexico ๑๕.๖๖ %
๓. Thailand ๒๐.๗๘ % ๘.  UAE ๑๓.๖๗ %
๔. Philippines ๑๙.๘๑ % ๙.  Taiwan ๑๒.๖๖ %
๕. Malaysia ๑๗.๔๔ % ๑๐ Hong Kong ๑๑.๔๗ %

ท่ีมา : รายงาน Security Threat Report 2013, Sophos   

๑.๘  ปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อ
สําคัญในภูมิภาค มีการเดินทางเข้าออกของนักเดินทางจากภูมิภาคต่างๆ ของโลก ประกอบกับการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้าสู่ประเทศ จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาโรคระบาด ท้ังโรคระบาด 
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา ท่ีอาจนําไปสู่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหา 
โรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ หลายครั้ง ได้แก่ ปี ๒๕๔๕ โรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (SARS) และโรคไข้หวัดนกในปี ๒๕๔๙ ในขณะท่ี ประเทศไทยยังขาดแคลนวัคซีนพ้ืนฐาน 
ท่ีจําเป็น ทําให้ไม่สามารถป้องกันและควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศรวมถึง 
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ได้ ปัจจุบันประเทศไทยผลิตวัคซีนป้องกันโรคได้เพียง ๒ ชนิด ได้แก่ วัคซีนบีซีจีและวัคซีน
ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี จึงต้องนําเข้าวัคซีนอีกหลายชนิด ซึ่งนอกจากเป็นการสูญเสียงบประมาณของ
ประเทศปีละกว่า ๒.๔ พันล้านบาทแล้ว ยังเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัคซีนท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
เนื่องจากผู้ผลิตวัคซีนท่ัวโลกมีจํานวนน้อยรายและมุ่งวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือผลกําไร 

Top ๑๐ risks in terms of  
Likelihood 

Top ๑๐ risks in terms of  
Impact 

๑. Interstate conflict ๑. Water crises 
๒. Extreme weather events ๒. Spread of infectious diseases 
๓. Failure of national governance ๓. Weapons of mass destruction 
๔. State collapse or crisis ๔. Interstate conflict 
๕. Unemployment or underemployment ๕. Failure of Climate – change adaptation 
๖. Natural catastrophes ๖. Energy price shock 
๗. Failure of climate-change adaptation ๗. Critical information infrastructure breakdown 
๘. Water crises ๘. Fiscal crises 
๙. Data fraud or theft ๙. Unemployment or underemployment 
๑๐. Cyber attacks ๑๐. Biodiversity loss and ecosystem collapse  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๙๙ 
 

๑.๙  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรุนแรงของมรสุม การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การขาดความรับผิดชอบในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและการขาดจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังปัญหาด้านกฎหมายและ 
การบังคับใช้กฎหมาย  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การค้า 
การส่งออก อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ โดยมีปัญหาสําคัญ ดังนี ้

๑.๙.๑ ปัญหาภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ได้แก่ ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
สถิติของศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าปี ๒๕๕๗  
มีปรากฎการณ์ภัยแล้งเกิดข้ึนใน ๔๙ จังหวัด พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหายประมาณ ๒,๙๑๕ ล้านบาท  
ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปี ๒๕๕๗ มีราษฎรเดือดร้อน ๑,๘๑๕,๑๒๕ คน เสียชีวิต ๓๑ คน มูลค่าความ
เสียหายรวม ๓๒๔.๙ ล้านบาท นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วยังส่งผลต่อพ้ืนท่ีชายฝั่ง 
ท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดลมมรสุม และพายุท่ีรุนแรงมากข้ึนทุกปี ทําให้
คลื่นลมทะเลแปรปรวนข้ึน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชายฝั่งทะเลของไทย ซึ่งต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งกว่า ๑๒ ล้านคน และจังหวัดชายฝั่งทะเล  
๒๓ จังหวัดถูกกัดเซาะรวมกันระยะทางกว่า ๘๓๐ กิโลเมตร หรือร้อยละ ๒๖ ของพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลและ 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลายด้าน ท้ัง การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและ
การประมงชายฝั่ง 

๑.๙.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

๑) การเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่คํานึงถึงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ํา ซึ่งจําเป็นต้องใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ ประกอบกับการขยาย
และการนําสารเคมีชนิดต่างๆ มาใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
รวมท้ังการส่งผลกระทบต่อปัญหามลพิษ ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  

๒) ปัญหาการแพร่กระจายของหมอกควันซ่ึงมีสาเหตุจากการเผาป่า เพื่อทํา
การเกษตรในพื้นท่ีป่าไม้และการเผาป่าเพื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นท่ีเกษตร ท้ังในประเทศและใน
ประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีอาณาเขตติดต่อกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดน (Trans Boundary)  
ท่ีกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศ จําเป็นต้องยกระดับการ
ควบคุมดูแลท้ังในส่วนการบริหารจัดการภายในประเทศและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  

๓) ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เป็นปัญหาด้านกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศไทยตามท่ีได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ 
(UNCLOS) ซ่ึงประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ แต่ยังประสบปัญหาการทําการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU Fishing) รวมท้ังข้อกําหนดท่ีประเทศไทยยังไม่มีการบริหาร
จัดการท่ีดีและจะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตอีกหลายประการ ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ
ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเสี่ยงต่อการถูกกีดกันทางการค้าท้ังภาคการประมงและอุตสาหกรรม
เก่ียวข้องอ่ืนๆ และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความม่ันคงของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ของไทยในระยะยาวอีกด้วย 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๐๐ 
 

๑.๑๐ ปัญหาความม่ันคงทางพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันแหล่ง
พลังงานภายในประเทศไทยมีไม่เพียงพอรองรับความต้องการบริโภคของประชากร โดยในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) จําเป็นต้องนําเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเพ่ือ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจถึงกว่าร้อยละ ๕๕-๕๗  สําหรับอนาคตประเทศไทยจะยิ่งมีความเสี่ยงในการ
จัดหาพลังงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากพลังงานสํารองในประเทศมีปริมาณลดลง ในขณะท่ีการแสวงหาแหล่งพลังงาน
เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีอ่าวไทย และประเทศเพ่ือนบ้านยังต้องมีการเจรจาปัญหาพ้ืนท่ีอ้างสิทธิ์ทับซ้อนท้ังทางบกและ
ทางทะเล รวมท้ังปัญหาการต่อต้านการพัฒนาแหล่งพลังงานแห่งใหม่ภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีอาจ
ทําให้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติขาดแคลนพลังงาน กระทบต่อความม่ันคงทางพลังงาน และส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจและสังคมของไทยในท่ีสุด 

๑.๑๑ ปัญหาความม่ันคงทางอาหาร เป็นผลจากการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมท้ังสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต มิใช่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
ทําให้ในอนาคตต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีผลผลิต
ด้านอาหารจํานวนมาก แต่การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในอนาคตจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของปัจจัยการ
เพาะปลูก ประกอบกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศจะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความม่ันคงทางอาหารด้านสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกร โดยในปี ๒๕๕๘ ปัญหาภัยแล้ง  
ได้สร้างความเสียหายต่อพ้ืนท่ีทางการเกษตร ๒๕ จังหวัด โดยความเสียหายเฉลี่ยร้อยละ ๓๕ ของพ้ืนท่ีโดยรวม
และเป็นความเสียหายท่ีเกิดจากฝนท้ิงช่วงทําให้การเพาะปลูกข้าวประสบปัญหา พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหายราว 
๑๐-๑๒ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๒-๑๕ จากพ้ืนท่ีโดยรวมราว ๖๐ ล้านไร่) หรือคิดเป็นจํานวนผลผลิตข้าวท่ีลดลง  
๔ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท 

๒  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดความม่ันคงในการพัฒนาประเทศระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ท่ีมีความสัมพันธ์
ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร จึงกําหนดวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์
ด้านความม่ันคง ดังนี ้

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความม่ันคงภายใน ไม่ให้ลุกลามเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาต ิโดยเฉพาะภัยคุกคามต่อสถาบันหลักของประเทศ ปัญหาความขัดแย้งแตกแยกใน
สังคมไทย และความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ให้ได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่งและไม่ขยายตัวต่อไป  

๒.๒ เพื่อให้ทุกภาคส่วนท้ังหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนมีความพร้อมในการผนึกกําลังรับ
ภัยคุกคามและมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความม่ันคง ท้ังในการป้องกัน การแจ้งเตือน และ
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤติหรือฉุกเฉินท้ังในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถ่ิน รวมท้ัง
มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัยคุกคามท่ีไม่ใช่ภัยทางการทหาร อาทิ 
การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน ความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

๒.๓ เพื่อให้นโยบายด้านความม่ันคงกับนโยบายเสถยีรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติให้สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๐๑ 
 

๒.๔ เพื่อใช้ความร่วมมือด้านความม่ันคงกับมิตรประเทศท้ังในระดับโลก ภูมิภาคและประเทศรอบ
บ้าน เป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของชาติและความสงบสุขของประเทศ โดยมีความพร้อมตั้งแต ่
ยามปกติ และมีมาตราการรองรับอย่างเป็นระบบท้ังด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์วิกฤติ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

๒.๕ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยการก่อการร้ายและการโจมตีด้านไซเบอร์มิให้มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศ 

๒.๖ เพื่อลดและบรรเทาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยต่างๆ ได้แก่  
ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่าและหมอกควัน น้ํามันรั่วไหลในทะเล และการกัดเซาะท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละป ี

๓  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

๓.๑ เป้าหมาย 

๓.๑.๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 

๓.๑.๒ ประเทศชาติมีความม่ันคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมข้ึน 

๓.๑.๓ พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีข้ึนและประชาชนมีสันติสุข มีอาชีพสุจริต มี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน  

๓.๑.๔ ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามด้านความม่ันคงและมีความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศเพ่ิมข้ึน 

๓.๑.๕  ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ํากว่าอันดับท่ี ๒๐ ของโลก และ 
มีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ํากว่าอันดับท่ี ๑๐ ของโลก 

๓.๑.๖  สาธารณภัยต่าง ๆ ได้แก่ ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่าและหมอกควัน 
น้ํามันรั่วไหลในทะเล และการกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง 

๓.๒ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

เป้าหมายท่ี ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวช้ีวัด  จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ในแต่ละป ี

เป้าหมายท่ี ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ปัญหาความเห็นต่างทางความคิดของคนในชาติลดลง 

ตัวช้ีวัด ๒.๑ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง (Political Instability) ดัชนีสันติภาพโลก 
(Global Peace Index) 

ตัวช้ีวัด ๒.๒ จํานวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายใน (Number of Deaths from 
Organised Conflict (Internal)) ดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๐๒ 
 

เป้าหมายท่ี ๓ พื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้มีสันติสุข การก่อความไม่สงบใน จชต. ลดลง
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีโอกาสในการประกอบ
อาชีพท่ีสร้างรายได้อย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด ๓.๑ มูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ก่อการร้าย (A measure of The Total 
Property Damage From Terrorist Incidents) 

ตัวช้ีวัด ๓.๒ รายได้ครัวเรือน จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย และอัตราการว่างงานของของ ๓ จชต. 

เป้าหมายท่ี ๔ มีความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านความม่ันคง รวมท้ังดําเนินความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตร
ประเทศ และนานาประเทศ 

ตัวช้ีวัด ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน (Neighboring Countries Relations) 
ดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index)  

เป้าหมายท่ี ๕ อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายฯ 

ตัวช้ีวัด ๕.๑ ดัชนคีวามเสี่ยงของโลกของ WEF 

ตัวช้ีวัด ๕.๒  ดัชนคีวามปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International 
Telecommunication Union: ITU  

เป้าหมายท่ี ๖  การจัดการภัยพิบัตฯิ 

ตัวช้ีวัด จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง จํานวนพ้ืนท่ี
ถูกกัดเซาะในแต่ละปี และจํานวนเหตุการณ์ท่ีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติฯ 

๔  แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัต ิ

จากปัจจัยดังกล่าว จึงได้กําหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๒ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความม่ันคงท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความ
ม่ันคงของประเทศท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศ ลด/ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก และสร้างความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก  
ในระยะ ๕ ปี ได้แก่ 

๔.๑ แนวทางการรักษาความม่ันคงภายใน 

๔.๑.๑ สร้างจิตสํานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดย จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ทุกเดือนตลอดปี รวมท้ังเสริมสร้างความม่ันคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ  

๔.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยสร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างบนพ้ืนฐานสิทธิและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย  

๔.๑.๓ ป้องกันและแก้ไขความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ โดยกระบวนการสันติสุขและ
แนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมท้ังสร้างโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี 
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๔.๒ แนวทางการพฒันาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  

๔.๒.๑ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมกําลังป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
โดยพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ ให้ทันสมัย มียุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากร รวมท้ังนําศักยภาพของกองทัพไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การบรรเทาสาธารณภัย และการ
ดําเนินโครงการต่างๆ  

๔.๒.๒ พัฒนาระบบงานข่าวกรองและระบบการเตรียมพร้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนา
ศักยภาพด้านการศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับแนวโน้มภัยคุกคามด้านความม่ันคงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ รวมท้ัง
สนับสนุนให้มีการทําการศึกษาและแลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ตลอดจนภาคเอกชน ควบคู่ไปกับ
การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการศึกษาวิจัย   

๔.๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยการพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

๔.๓ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 

๔.๓.๑ พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายกับมิตรประเทศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ  

๔.๓.๒ มีระบบและกลไกให้พร้อมเผชิญเหตุได้ตั้งแต่ยามปกติ โดยพัฒนากําลังพลให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติ มียุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมและทันสมัย  

๔.๓.๓ พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านการต่อต้านการก่อการ
ร้าย ควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 

๔.๔ แนวทางการส่งเสริมความรว่มมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง 

๔.๔.๑ ดําเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพ่ือเอ้ือต่อการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
อาเซียนและนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารข่าวกรอง และการร่วมกันดําเนินการเชิงรุกเพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ท้ังปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความม่ันคงระหว่าง
ประเทศ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ  

๔.๔.๒ เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือในการ
บริหารจัดการความม่ันคงตามแนวชายแดน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน
การลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการสร้างความสัมพันธ์
ระดับประชาชน  

๔.๔.๓ ดําเนินบทบาทเชิงรุกและใช้กรอบและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความม่ันคงระหว่าง
ประเทศ อาทิ การก่อการร้าย การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความม่ันคงด้านไซเบอร์ การโยกย้ายถ่ินฐาน 
ภัยพิบัติ ความม่ันคงทางพลังงาน โรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง 

๔.๔.๔ พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ ให้มีความม่ันคงปลอดภัย และ
กํากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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๔.๕ แนวทางการรักษาความม่ันคงของชาติทางทะเล  

๔.๕.๑ เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความม่ันคงทางทะเลท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมท้ังพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาระบบเพ่ือให้เกิดการจัดระบบระเบียบท่ีดีในทะเล
และรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

๔.๕.๒ แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล และคุ้มครอง ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระทําผิด
กฎหมายในทะเล รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุในทะเล และ
ระบบการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล 
ให้เกิดเอกภาพและระบบการบริหารจัดการท่ีดีในการดําเนินงานด้านการรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ รวมท้ังบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

๔.๕.๓ พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล
อย่างมีจิตสํานึกรับผิดชอบ และมีความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมทางทะเล 
รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต  

๔.๖ แนวทางการรักษาความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

๔.๖.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมท่ีมีอยู่ ให้ เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดความขัดแย้งและผลกระทบจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่อชุมชน 

๔.๖.๒ พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการผลิตด้านการเกษตรเพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้าน
อาหาร พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค ภาคการผลิตท้ังด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ให้เพียงพอและยั่งยืน  

๔.๖.๓ พัฒนาระบบการแจ้งเตือน การป้องกัน การเผชิญเหตุ ในภาวะวิกฤติจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆท่ีมีผลต่อความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

๔.๗ แนวทางการบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา 

๔.๗.๑ ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความ
ม่ันคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคาม 
เพ่ือเสนอแนะแผนป้องกันความเสียหายและการเตือนภัยท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะก่อภัยคุกคามต่อความม่ันคงของประเทศ โดย
ใช้กลไกระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการร่วมกันพิจารณาเม่ือมีสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ความม่ันคง ให้สามารถกําหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๗.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความพร้อมในการ
เผชิญสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่าง
เหมาะสม  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๐๕ 
 

๔.๗.๓ พัฒนากลไกด้านความม่ันคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ท้ังระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ท้ังด้านนโยบาย องค์ความรู้และการ
สร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงระดับพ้ืนท่ีจังหวัด โดยให้มีความเชื่อมโยง
และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ พร้อมท้ังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนงานและการจัดสรรงบประมาณด้านความม่ันคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจนในทุกระดับควบคู่ไปกับ
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ประชารัฐ) ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความม่ันคง 

๕  แผนงานและโครงการสําคัญ  

๕.๑ เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาต ิ

๕.๑.๑ สาระสําคัญ การเสริมสร้างความม่ันคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 
เป็นแนวทางสําคัญท่ีต้องเร่งดําเนินการในระยะเร่งด่วน เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก โดยการสร้าง
จิตสํานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือนําไปสู่การ
เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยลดความขัดแย้งและความเห็นต่างและการยอมรับในความคิด 
บนพ้ืนฐานสิทธิและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย  

๕.๑.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาต ิและทุกหน่วยงาน 

๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

๕.๑.๔ กฎหมาย เพ่ือเป็นการป้องปรามการกระทําผิด ควรบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๒ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา ๑๔(๓) อย่างเคร่งครัด 

๕.๑.๕ คณะกรรมการระดับชาต ิ สภาความม่ันคงแห่งชาต ิ

๕.๑.๖ แผนรองรับ  ๑) ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  ๒) ยุทธศาสตร์ ๔ ปี 
กระทรวงการต่างประเทศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ๓) ยุทธศาสตร์สํานักงาน กปร. ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)   
๔) แผนพัฒนาการเมือง ๕) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ 

๕.๒ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต ้

๕.๒.๑ สาระสําคัญ การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน้าท่ีของทุกส่วน
ราชการและคนไทยท้ังชาติท่ีจะต้องช่วยกันระดมความคิดเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งตามแนวทาง
สันติวิธี คือ ต้องเร่งค้นหาเงื่อนไขของความขัดแย้งในทุกมิติ ค้นหาแนวทางท่ีจะหยุดความรุนแรงและแก้ปัญหา
ในแนวทางสันติวิธีด้วยการขจัดเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง เพ่ือมิให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิด
ความรู้สึกว่า ได้รับการปฏิบัติและการดูแลจากรัฐอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกับประชาชนส่วนอ่ืนของ
ประเทศ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่า สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขภายใต้อัตลักษณ์ของตนโดยไม่มีการกดทับ
หรือผสมกลมกลืน พร้อมท้ังได้รับโอกาสในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี 

๕.๒.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาต ิและทุกหน่วยงาน 

๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๐๖ 
 

๕.๒.๔ กฎหมาย ๑) พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๔๗ (ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส และอําเภอนาทวี เทพา จะนะ สะบ้าย้อย)  ๒) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓) พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเภท
ร้ายแรง (ประกาศใช้เม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน โดยประกาศใช้ทุกสามเดือน) เฉพาะในพ้ืนท่ี
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 

๕.๒.๕ คณะกรรมการระดับชาติ ๑) สภาความม่ันคงแห่งชาติ ๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้(คปต.) 

๕.๒.๖ แผนรองรับ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ 

๕.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาต ิ

๕.๓.๑ สาระสําคัญ สร้างความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศในทุกระดับ และปรับปรุง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาแก้ปัญหา โดยพัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองและกลไก
ท่ีพร้อมเผชิญเหต ุพร้อมท้ังส่งเสริมการพัฒนากําลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมและทันสมัย และมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการต่อต้านการก่อการร้ายกับมิตรประเทศให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงาน
ทุกภาคส่วน 

๕.๓.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก ๑) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ๒) กระทรวงกลาโหม 
๓) กระทรวงการต่างประเทศ ๔) กระทรวงมหาดไทย ๕) กระทรวงยุติธรรม ๖) การะทรวงเทคโนโลย
สารสนเทศและการสื่อสาร ๗) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๘) สํานักข่าวกรองแห่งชาต ิ

๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๕.๓.๔ กฎหมาย ๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓) กฎกระทรวงการกําหนดให้ผู้ท่ีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือ ประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔) กฎกระทรวงการ
พิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๕) ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการประกาศและการแจ้ง
รายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด และการดําเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖) ระเบียบ 
คณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงการกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือ 
มาตรการอ่ืนใดเพ่ือป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๗) ระเบียบ
คณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕.๓.๕ คณะกรรมการระดับชาต ิสภาความม่ันคงแห่งชาต ิ

๕.๓.๖ แผนรองรับ ๑) ยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑  
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘  ๓) ร่างยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การก่อการร้ายสากล พ.ศ. ..... ๔) ร่างยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๐๗ 
 

๕.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

๕.๔.๑ สาระสําคัญ ให้มีความพร้อมในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์
เพ่ือเตรียมการรับมือ รวมท้ังการดําเนินการต่างๆ เพ่ือหยุดภาวะฉุกเฉินหรือกู้สถานการณ์ท่ีรุนแรงเก่ียวกับ 
โรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ ให้กลับสู่ภาวะปกติภายในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุด อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน  ยับยั้งไม่ให้โรคและภัยสุขภาพแพร่กระจายออกไป 
ในวงกว้าง และไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์ให้กลับสู่
สภาวะปกต ิ

๕.๔.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก ๑) กระทรวงสาธารณสุข ๒) กระทรวงมหาดไทย  

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๕.๔.๔ กฎหมาย ๑) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒) แผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕.๔.๕ คณะกรรมการระดับชาติ ๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ  
๒) คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาต ิ

๕.๔.๖ แผนรองรับ ๑) แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
อุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)  ๒) กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และ 
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔  

๕.๕ การป้องกันภัยแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร ์

๕.๕.๑ สาระสําคัญ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เพ่ิมระดับความรุนแรง และมีความซับซ้อนในการ
โจมตีมากข้ึน ความเสียหายท่ีเกิดจากการอาชญากรรมและการโจมตีทางไซเบอร์จะมีผลอย่างร้ายแรง ซึ่งต้อง 
ให้ความสําคัญและมีมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะการกําหนดกฏหมายและมาตรการท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้รัดกุมมากยิ่งข้ึนตั้งแต่
ระดับชาติถึงระดับบุคคล 

๕.๕.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๕.๕.๔ กฎหมาย ร่าง พรบ. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต ิ

๕.๕.๕ คณะกรรมการระดับชาต ิคณะกรรมการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต ิ

๕.๕.๖ แผนรองรับ นโยบายเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

๕.๖ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

๕.๖.๑ สาระสําคัญ เสริมสร้างความม่ันคงทางทะเลและพัฒนาให้มีการจัดระเบียบท่ีดีในทะเล 
โดยแก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
และคุ้มครอง ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระทําผิดกฎหมายในทะเล รวมท้ัง
พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุในทะเล และระบบการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย
และเป็นสากล  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๐๘ 
 

๕.๖.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก ๑) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาต ิ๒) กองทัพเรือ 

๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๕.๖.๔ กฎหมาย ๑) พระราชบัญญัติให้อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดบางอย่างทาง
ทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ ๒) พระราชบัญญัติเพ่ิมอํานาจตํารวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดทางน้ํา 
พ.ศ. ๒๔๙๖ (ควบคุมการกระทําผิดในเรือหรืออากาศยานทางน้ํา) ๓) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การกระทําอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ ๔) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
(การค้ามนุษย์โดยขนส่งทางเรือ) ๕) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(การค้าประเวณีในเรือ) ๖) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ (เก่ียวข้องกับ 
ยาเสพติด) ๗) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ.๒๔๙๐  (การลักลอบขนอาวุธเถ่ือนทางเรือ) ๘) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (กําหนด
อุทยานแห่งชาติทางทะเลหรือชายฝั่งทะเล) ๙) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ (เพ่ือควบคุมการนํา
วัตถุท่ีทําลายสิ่งแวดล้อมเข้ามาในราชอาณาจักรทางทะเล) ๑๐) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ (ควบคุมบริษัทนําเท่ียวและไกด์ไม่ให้ทําลายสิ่งแวดล้อมในสถานท่ีท่องเท่ียวโดยเฉพาะแหล่ง
ธรรมชาติ) ๑๑) พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ (กําหนดนโยบายหรือมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการทําลายสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเ ท่ียว) ๑๒) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  (กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ําไทยและอาณาเขต
ต่อเนื่อง) ๑๓) พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ (ป้องกันเรือเกิดอุบัติเหตุอันนํามาซึ่งความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมได้) ๑๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.  ๒๕๒๑  (ควบคุมกิจการพาณิชยนาวี)  
๑๕) พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. ๒๕๓๘  ๑๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ปอ้งกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. ๒๕๔๗  ๑๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบาย
และการฟ้ืนฟูทะเลไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑๙) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๔๓  

๕.๖.๕ คณะกรรมการระดับชาต ิสภาความม่ันคงแห่งชาต ิ

๕.๖.๖ แผนรองรับ ๑) แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ๒) มาตรการ
สง่เสริมการลงทุนในด้านพาณิชย์นาว ี๓) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙  ๔) แผนแม่บท
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๔ ๕) แผนแม่บทการจัดการประมง 
ทะเลไทย 

๕.๗ พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้ังทางบกและทางทะเลของประเทศ 

๕.๗.๑ สาระสําคัญ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของประเทศให้พร้อมต่อสาธารณภัยท้ังทางบก
และทางทะเล โดยกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ให้พร้อมเผชิญกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่ในภาวะปกติ ในระหว่างเกิดเหตุการณ์ จนถึงภายหลังเหตุการณ์ โดยประสานและ 
ผนึกกําลังของทุกฝ่ายให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ 

๕.๗.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก ๑) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ๒) กระทรวงกลาโหม 
๓) กระทรวงมหาดไทย ๔) กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๐๙ 
 

๕.๗.๔ กฎหมาย ๑) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒) นโยบาย
การเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ 

๕.๗.๕ คณะกรรมการระดับชาติ ๑) คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ๒) คณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ๓) กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๕.๗.๖ แผนรองรับ ๑) ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑  
๒) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓) ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 
กระทรวงกลาโหม ๔) ยุทธศาสตร์กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๕) ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

 

 

 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๑๐ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

 

๑  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
๑.๑ การบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนของภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ํา  สถาบันการจัดการ

นานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) รายงานว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ท่ีอันดับ ๒๗ ของโลก และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงค์โปร์และ
มาเลเซีย และธนาคารโลกรายงานว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีคะแนนความง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ท่ี
อันดับ ๔๙ ของโลก และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงค์โปร์และมาเลเซีย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่ง 
มาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวดิ่ง รวมศูนย์การบริหารงานไว้ท่ีส่วนกลาง  มีระเบียบและข้ันตอนมาก 
ขาดความยืดหยุ่น ล่าช้า ไม่คล่องตัว ไม่ประหยัด และไม่สามารถบริหารงานอย่างครอบคลุมมีการบูรณาการ 
ในลักษณะแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก  

๑.๒ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจําเพิ่มสูงข้ึนตลอด รวมท้ังโครงสร้างภาครัฐในปัจจุบันยังขาด
ระบบการทํางานลักษณะประชารัฐท่ีเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนๆ อาทิ 
ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และประชาชน ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลยังไม่ได้มาตรฐาน บุคลากรภาครัฐ
และองค์กรรัฐวิสาหกิจตลอดจนเครือข่ายผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตลอดจน
ขาดความรู้และความกระตือรือร้นในการทําหน้าท่ีและพัฒนาศักยภาพตนเองและเครือข่ายไปสู่องค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ รวมท้ังคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถไม่นิยมเข้ารับราชการทําให้ขาดกําลังทดแทนข้าราชการท่ี
เกษียณอาย ุ

๑.๓ กระบวนการจัดสรรงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เนื่องจากระยะเวลาในการ
จัดทําคําของบประมาณท่ีไม่ทันต่อการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการ
วิเคราะห์งบประมาณและจัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการระหว่างกระทรวงยังคงเป็นระบบ 
การทํางานท่ีเน้นความเป็นเอกเทศของกระทรวง กรม กอง ไม่บูรณาการในการแก้ไขปัญหาระดับชาติอย่างเท่าทัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเก่ียวข้องและมีโยงใยท้ังภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ ตลอดท้ังขาดการบูรณาการในมิติต่างๆ การจัดสรรงบประมาณลงสู่พ้ืนท่ีมี
สภาพเป็นเบี้ยหัวแตกไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขปัญหาอย่างท่ัวถึง รวมท้ังขาดกลไกและ
ช่องทางท่ีสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการติดตามตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานและ
งบประมาณของภาครัฐทําให้กระบวนการจัดทํานโยบาย แผนงาน โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมไทยอย่างแท้จริง  

๑.๔ โครงสร้างการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจขาดแผนการดําเนินงานเชิงยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพและมี
การบริหารท่ีซับซ้อน ส่งผลต่อการดําเนินงานท่ีด้อยประสิทธิภาพ  รัฐวิสาหกิจหลายแห่งประสบภาวะ 
การขาดทุน ขาดสภาพคล่อง และมีหนี้สินเป็นจํานวนมาก โครงสร้างการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจขาดความเป็น
เอกภาพ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการแทรกแซงหรือครอบงําการดําเนินงานจากหลาย
หน่วยงาน เกิดช่องทางและความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักยังทําหน้าท่ีท้ังผู้ควบคุมกํากับและผู้ปฏิบัติซึ่งไม่เป็นธรรมกับภาคเอกชนท่ีเข้ามาลงทุนแข่งขัน 
ในขณะท่ีผู้บริโภคไม่มีหลักประกันท่ีจะได้รับการสนองอย่างมีมาตรฐานท้ังความต้องการสินค้าและบริการท่ีมี
คุณภาพในราคาท่ียุติธรรม 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๑๑ 
 

๑.๕ การบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาด
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสเท่าท่ีควร รวมท้ังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
เต็มท่ี เนื่องจากโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถ่ิน มีความเหลื่อมล้ํา รวมศูนย์อํานาจในการบริหาร
ราชการส่วนกลางมากกว่ากระจายสู่พ้ืนท่ีปฏิบัต ิขาดระบบการทํางานท่ีเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบริหารงานส่วนท้องถ่ินยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนในการแบ่งภารกิจ 
ให้เหมาะสมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมท้ังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน  

๑.๖ กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถอํานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม และไม่สอดรับกับความเป็นสากล เนื่องจากโครงสร้างองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
เป็นแบบรวมศูนย์อํานาจ ถูกแทรกแซงจากการเมือง การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขององค์กร
ท่ีเก่ียวข้องขาดความโปร่งใส มีการทุจริต ปฏิบัติงานแบบสองมาตรฐาน ท้ังในการสอบสวน สืบสวน การสั่งฟ้อง และ
การพิจารณาคดี รวมท้ังมีการใช้อํานาจเพ่ือผลประโยชนข์องคนบางกลุ่ม 

๑.๗ การทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชนยังเป็นปัญหาสําคัญ
ของประเทศ นําไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของภาครัฐ เกิดความชะงักงันการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนนานาชาติขาดความศรัทธาในการร่วมสัมพันธไมตรีในการ
ประกอบการ ท้ังการร่วมมือด้านความม่ันคง การค้าการลงทุน ธุรกิจ และการเมืองด้านต่างๆ โดยผลการ
ประเมินขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) เพียงร้อยละ ๓๘ อยู่อันดับท่ี ๗๖ จากการจัดอันดับท้ังหมด  
๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย สาเหตุสําคัญเนื่องจากขาดความต่อเนื่องและล่าช้า
ในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
การดําเนินงานขาดการบูรณาการของหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเน้นเฉพาะการทุจริตท่ีเกิดจากภาครัฐ โดยยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับ 
การทุจริตท่ีเกิดมาจากภาคีอ่ืนๆ เท่าท่ีควร ในขณะท่ีภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนมีสัดส่วน
การทุจริตและประพฤติมิชอบสูงข้ึนเป็นลําดับ ตลอดจนยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนท้ังขนาดและความรุนแรง รวมท้ัง 
มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายท้ังในและนอกประเทศมากข้ึน  

๑.๘ การเข้าร่วมลงนามในพิธีสาร ตราสาร และข้อผูกพันอ่ืนๆ ภายใต้ความร่วมมือขององค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ ของประเทศไทย  อาทิ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) พันธกรณีสหประชาชาติเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี
ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) เพ่ือร่วมกันป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในระดับสากล เป็นเงื่อนไขให้ภาครัฐต้องปรับปรุงกฎ ระเบียบตลอดจนแนวปฏิบัติงานให้ได้
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับพันธกรณีท่ีประเทศไทยได้ทําความตกลงไว้กับต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงท่ีได้ร่วมลงนามไว้   

๑.๙ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการตรากฎหมายยังมี
จุดอ่อนหลายประการ  อาทิ มีความล่าช้า ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดการวิเคราะห์
ผลกระทบอย่างรอบด้าน มุ่งควบคุมมากกว่าส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว มีการรวมอํานาจไว้ท่ีองค์กร
ระดับสูง  นอกจากนี้ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและข้ันตอนกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเพียงพอทําให้เกิดการถูกเอาเปรียบและได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม 
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๑๑๒ 
 

 

๒  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระดับการให้บริการ
สาธารณะอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบและได้มาตรฐานสากล 

๒.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได ้ 

๒.๓ เพ่ือให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในระดับแนวหน้า
ของอาเซียน 

๒.๔ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอํานวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

๓  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมายท่ี ๑  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เม่ือสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

ตัวชี้วัด ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ  

ตัวชี้วัด ๑.๒ อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดทําโดยธนาคารโลก 

เป้าหมายท่ี ๒  เพ่ิมจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทท่ีมีการบริหารจัดการท่ีด ี

ตัวชี้วัด สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในแต่ละประเภท ท่ีได้รับรางวัลการบริหารจัดการ
ท่ีดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหมด  

เป้าหมายท่ี ๓  เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เ ม่ือสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน   

เป้าหมายท่ี ๔  ลดข้อร้องเรียนของประชาชนท่ีไม่ได้รับการอํานวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม 

ตัวชี้วัด จํานวนข้อร้องเรียนของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม 

 

๔  แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัต ิ

๔.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือก 
ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี องค์กร 
มีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถ่ินมีขนาด 
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดย 
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๑๑๓ 
 

๔.๑.๑ กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถ่ินให้ชัดเจนและไม่ซ้ําซ้อน โดยให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดําเนินภารกิจเก่ียวกับการกําหนด
นโยบาย วางแผนระดับประเทศ กําหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริมสนับสนุน 
การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การกํากับการดําเนินงาน และภารกิจท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมหลายเขต 
การปกครอง โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและให้บริการสาธารณะเท่าท่ีจําเป็น ราชการส่วนท้องถ่ิน
ดําเนินภารกิจให้บริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนท่ี ตามขีดความสามารถและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม
และประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมเป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานในระดับชุมชน รวมท้ังจ้างเหมาให้
ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะให้มากท่ีสุด 

๔.๑.๒ กําหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาคให้เหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะท่ีไม่อาจมอบให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ดําเนินการแทนหรือไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
ธุรกิจเพ่ือสังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปดําเนินการแทนได้ พร้อมกับเกลี่ยหรือ 
โอนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีถ่ายโอนไป โดยแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกประเภทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 

๔.๑.๓ พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดย  

๑) กําหนดให้ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีความสําคัญสูงกับการพัฒนาประเทศ 
ในวงกว้างหรือมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ให้สามารถสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารราชการได้  

๒) สรรหาคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ  

๓) วางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังใน
ส่วนราชการ หน่วยงานในกํากับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญ 
สมรรถนะ ความสลับซับซ้อนของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด  

๔) กําหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ การพิจารณา
บําเหน็จความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษ์ความเป็นธรรม ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี 
ความเป็นกลางทางการเมือง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ 

๕) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมท้ังมีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพใน
การพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ  

๔.๑.๔ จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติ
ได้ พร้อมท้ังทบทวนบทบาทให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความจําเป็นของรัฐวิสาหกิจตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดย  

๑) ยุบเลิก ควบรวม จ่ายโอน หรือปรับรูปแบบรัฐวิสาหกิจในกรณีเป็นกิจการท่ีเอกชน
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีหน่วยงานของรัฐดําเนินการอยู่แล้ว  
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๑๑๔ 
 

๒) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้สามารถดําเนินการตามบทบาทท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีโปร่งใส 

๓) พัฒนากลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งสอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรม 
ท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการอยู่ รวมท้ังแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานระหว่างการทําหน้าท่ีเป็น
หน่วยงานกําหนดนโยบาย การกํากับและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (Regulator) และการทําหน้าท่ีผู้ให้บริการ
ของรัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหลักอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

๔.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสทธิภาพ มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชน
เข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการดําเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใส
ยิ่งข้ึน โดย 

๔.๒.๑ แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณ
แบบบูรณาการ และงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับ
การจัดสรรงบประมาณได้ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่
การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนท่ีสามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด 
ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี รวมท้ังแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้
สอดคล้อง อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ีให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับ
จังหวัด โดย 

๑) ระดับหมู่บ้าน จัดทําแผนชุมชนท่ีใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเวที
ประชาคมหมู่บ้าน รวมท้ังจัดทําข้อเสนอแผนงานโครงการท่ีชุมชนต้องการ  

๒) ระดับตําบล เปิดเวทีประชาคมระดับตําบลโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน  
สภาองค์กรชุมชน เข้ามาเป็นกลไกในการให้คําปรึกษาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงตําบล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล
และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาท้องถ่ินระดับตําบล  

๓) ระดับอําเภอ เป็นหน่วยบูรณาการแผนพัฒนาตําบลให้เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้อง
กับหลักการจัดทําแผนและงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

๔) ระดับจังหวัด จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดท่ีมีข้อมูลท่ีโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได ้
มีกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง บูรณาการข้อเสนอแผนงานโครงการตามความ
ต้องการของประชาชนท่ีเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับต่ํากว่าจังหวัด ข้อเสนอแผนงาน
โครงการของส่วนราชการในพ้ืนท่ี และยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล โดย 
คําของบประมาณของจังหวัดควรมีกรอบวงเงินท่ีชัดเจนว่าเป็นกรอบวงเงินตามภารกิจจากกระทรวง และกรอบ
วงเงินตามคําขอของจังหวัด  

๔.๒.๓ กําหนดโครงสร้างและลําดับความสําคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๑๕ 
 

๔.๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาท้ังประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลกระทบของการดําเนินงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และ
สามารถนํามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไปได้ รวมท้ังเปิดเผยผลการประเมินต่อ
สาธารณะชนโดยมีกําหนดเวลาการเปิดเผยท่ีแน่นอน 

๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ โดย 

๔.๓.๑ ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน 
ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 

๔.๓.๒ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานภายนอก ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน โดยมี 
การกําหนดกฏ กติกา และสิ่งจูงใจให้ชัดเจน รวมท้ังมีการกํากับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความพร้อม
ของผู้รับงานแทนภาครัฐ 

๔.๓.๓ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือให้
รับทราบและเข้าใจถึงสิ่งท่ีรัฐกําลังจะดําเนินการ และดําเนินการอยู่ พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 

๔.๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศการจัดการ
แบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศเก่ียวกับ
การบริหาร และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเม่ือต้องการ รวมท้ัง
รณรงค์เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง  

๔.๓.๕ ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่าง
เป็นระบบ ลดข้ันตอนการดําเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิต และความต้องการของผู้รับบริการ 
แต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ  มีการจัดบริการภาครัฐท่ีอํานวยความสะดวก
ในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  ประชาชนสามารถใช้บริการผ่าน ระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี และการ
ใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมท้ังกําหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของรัฐท่ีเหมาะสม
ระหว่างประชาชนท่ัวไปกับนิติบุคคลท่ีมาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตาม 
การดําเนินงานของรัฐได ้

๔.๓.๖ สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของภาครัฐและเอกชน (Data Center) ผ่านบริการ
เครือข่ายภาครัฐ (GIN) รวมท้ังเชื่อมโยงการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน 
ผ่านระบบดิจิทัล รองรับการทํางานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๓.๗ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูล
การวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชน และภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ 
และต่อยอดได้ ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิง
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พ่ึงตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถ
จัดบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากข้ึน โดย 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๑๖ 
 

๔.๔.๑ เร่งทบทวนการกระจายอํานาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุขให้
ความชัดเจน มอบหมายภารกิจท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของหน่วยงานท้องถ่ิน และพัฒนารูปแบบ 
การจัดบริการสาธารณะท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคม  

๔.๔.๒ พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรของ
ท้องถ่ิน ให้มีความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าท่ีและบทบาทความเป็นนักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ีมีธรรมาภิบาลและเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ให้ความสําคัญกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพในการแสวงหาแหล่งรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีประเภท
ใหม่ๆ 

๔.๔.๓ เพ่ิมความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังในเรื่องการกําหนดนโยบาย  
การบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ และปรับกระบวนการทํางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอ่ืนๆ รวมท้ังพัฒนารูปแบบการกํากับดูแลโดยภาคประชาชน
และชุมชน 

๔.๔.๔ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถ่ิน โดย 

๑) ปรับโครงสร้างรายได้ระหว่างรัฐและท้องถ่ิน รวมถึงโครงสร้างภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และพิจารณาการกระจายอํานาจ 
การจัดเก็บภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงเป้าหมายในการลดช่องว่าง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีฐานะทางการคลังแตกต่างกัน การดําเนินการตามนโยบายของรัฐ หรือ 
การดําเนินการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินซึ่งเกินขีดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ 
รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า 

๒) พัฒนากฎหมายและแนวทางการเพ่ิมรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ อาทิ ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อันเกิดจากการประกอบ
กิจการพาณิชย์ วิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาพ้ืนท่ี หรือการหารายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีประเภทอ่ืนๆ ในอนาคต  

๓) วางมาตรฐานการบริหารจัดการการเงินการคลังของท้องถ่ิน กําหนดมาตรการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ท้ังท่ีเป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําแนวทาง
ในการวิเคราะห์โครงการ หลักเกณฑ์การตัดสินใจดําเนินโครงการลงทุนหรือโครงการกู้เงิน และการวิเคราะห ์
ขีดความสามารถในการก่อหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายจ่ายและ
หนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมท้ังกําหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างชัดเจน 

๔.๔.๕ สร้างความโปร่งใสในการจัดทําและบริหารงบประมาณของท้องถ่ินด้วยกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิชาการในพ้ืนท่ี โดยเปิดให้สาธารณชนตรวจสอบ 
ท้ังข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรายละเอียดโครงการและราคากลาง 

๔.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม โดย 

๔.๕.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

๑) ปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมท่ีดีของสังคมไทยให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม รวมท้ังใช้สื่อทุกประเภทในการเสริมสร้าง
ความเข้าใจและสามารถแยกแยะระหว่างคนดีและคนไม่ดีในสังคมได้   
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๑๑๗ 
 

๒) ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผ่านกลไกต่างๆ 
อาทิ การบริหารงานบุคคล การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการส่งเสริมระบบจริยธรรม 

๓) สร้างนักการเมืองยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกลไกการบริหารพรรคการเมือง 
การเข้าสู่ตําแหน่งทางการเมือง และการตรวจสอบท่ีเข้มแข็งจากทุกภาคส่วน  

๔) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจผ่านกลไกบรรษัทภิบาล การบริหาร
จัดการ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต การสร้างความรับผิดชอบท่ีต้องมีต่อสังคมและผู้บริโภคให้แก่องค์กร 
ตลอดจนกําหนดแนวทางการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชนอย่างเป็น
ระบบ รวมท้ังการสนับสนับสนนุการกํากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก  

๕) รณรงค์การปลูกฝังจิตสํานึกของการปฏิบัติหน้าท่ีตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชน 
ผ่านสมาคมวิชาชีพ และให้มีการควบคุมกันเองรวมท้ังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน 
การตรวจสอบพฤติกรรมของสื่อมวลชนทุกประเภท  

๖) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมีหน้าท่ีต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบและภาคประชาสังคมเป็นภาคีร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมท้ังพัฒนากลไกตรวจสอบธรรมาภิบาลในทุกภาคีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศ 

๗) สร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่ม
ประชาชน 

๔.๕.๒ ป้องกันการทุจริต โดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตท้ังของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน ไม่ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐแสวงหาและหรือมีส่วนร่วมกับภาคีอ่ืนๆ ในการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ และลดเงื่อนไขการแสวงหาประโยชน์จากการให้บริการสาธารณะของรัฐ โดย 

๑) ปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มี
ระบบท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อ 
จัดจ้าง และการทําสัญญาอ่ืนๆ ท่ีภาคเอกชนทําสัญญากับรัฐ ยกร่างกฎหมายท่ีปิดช่องนักการเมืองในการนํา
งบประมาณแผ่นดินไปใช้ประชาสัมพันธ์ตนเองในเชิงหาเสียง และปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ รวมท้ังการขจัดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยให้มีการกําหนดข้ันตอน 
การดําเนินงาน กระบวนการและแนวทางการตัดสิน ระยะเวลาแล้วเสร็จ และเอกสารท่ีใช้ในการขออนุญาต
หรืออนุมัติจากทางราชการให้ระบบงานท้ังระบบโปร่งใสตรวจสอบได ้

๒) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การคุ้มครองพยานในคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับรูปแบบ กลไกการทุจริตและวิธีการเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึง
แนวทางการสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

๓) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ท่ีบรูณาการการทํางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ ์

๔.๕.๓ ปราบปรามการทุจริต โดยวางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ โดย 

๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรอิสระและหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ โดย 
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(๑) พิจารณาให้องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์กรอิสระ อาทิ คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
มีความหลากหลาย ยึดม่ันธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

(๒) ควบรวมองค์กรตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้ากับคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมท้ังพิจารณายกฐานะของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ให้มีความเป็นอิสระ ไม่ข้ึนตรงกับฝ่ายบริหาร  

(๓) จัดให้มีหน่วยงานหรือกลไกท่ีทําหน้าท่ีบูรณาการความร่วมมือเรื่องข้อมูล 
ข่าวสาร และกิจกรรมปราบปรามและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
ท้ังในภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ  

๒) ปฏิรูปบทบาทอํานาจหน้าท่ีขององค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)  และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ให้มีอํานาจหน้าท่ีเฉพาะการวินิจฉัยชี้ขาดคดีท่ีมีมูลคดี
เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนอํานาจหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนให้เป็นความรับผิดชอบของสํานักงานท่ีอยู่
ในรูปของ “คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน” 

๓) เพ่ิมอัตราโทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีใกล้เคียงกันระหว่างผู้ให้และผู้รับสินบน 
โดยเฉพาะการเพ่ิมโทษแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีกระทําความผิดในกรณีรับสินบนหรือใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๔) สร้างแนวร่วมการลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรงต่อผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการ
ใช้สื่อทุกรูปแบบ 

๔.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความม่ันใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดําเนินธุรกิจ
ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ํา และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการวินิจฉัยคดีมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระทําผิดในท่ีควบคุม โดย 

๔.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 

๑) เร่งรัดให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อ
การยกระดับสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงตามข้อกําหนดในพระราชกฤษฏีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒) นําเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact 
Assessment: RIA) มาใช้ตรวจสอบความจําเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงกฎหมายเดิม และการออกกฎหมายใหม่ 
ทุกครั้งก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในลักษณะสหวิชาให้สามารถ
พัฒนาและใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายตั้งแต่ก่อนออก ระหว่างบังคับใช้ และภายหลัง
การบังคับใช้ไประยะหนึ่ง 
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๓) เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานทางกฎหมายให้สามารถเข้ามา 
มีส่วนให้ความรู้และเสริมศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การดําเนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย และ
การตีความกฎหมาย  

๔) พัฒนาและตั้งหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีศึกษาวิจัยเชิงลึก เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุง
กฎเกณฑ์หรือประเภทของกฎหมายท่ีต้องทําการประเมินผลกระทบก่อนประกาศใช้ ให้คําปรึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการประเมินผลกระทบกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พิจารณาคุณภาพรายงานผลกระทบของ 
การออกกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ 
ร่างกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือ
ผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการร่างกฎหมาย 

๔.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

๑) ปฏิรูปองค์กรศาล องค์กรอัยการ และองค์กรทนายความ ให้สามารถอํานวย 
ความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส  โดย 

(๑) องค์กรศาล  ปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรศาล พัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดี
และระบบองค์คณะในองค์กรศาล แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในแต่ละองค์กรศาล และสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรศาล   

(๒) องค์กรอัยการ  กําหนดองค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นทนายแผ่นดิน มีอํานาจสอบสวนร่วนกับพนักงานสอบสวน สามารถยุติคดีก่อนฟ้องคดีต่อศาล และ 
ไม่เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอย่างอ่ืนของรัฐ 

(๓) องค์กรทนายความและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  ขยายขอบเขตการทําหน้าท่ี
ให้ครอบคลุมการให้บริการทางกฎหมายอ่ืนๆ อาทิ การให้คําปรึกษากฎหมาย การควบคุมท่ีปรึกษากฎหมาย
ต่างประเทศ กําหนดให้การประกอบวิชาชีพทนายความมีมาตรฐานข้ันสูง ยกเลิกใบอนุญาตว่าความตลอดชีพ 
และให้ทนายความสามารถเป็นทนายแก้ต่างให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได ้

๒) เร่งรัดดําเนินการคดีในกระบวนการยุติธรรม และพิจารณานํามาตรการลงโทษระยะ
ปานกลางมาใช ้

๓) ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความ
เป็นธรรม โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน 
ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

๔) พัฒนากลไกการกํากับดูแลและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนของประเทศ 

๕) พัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค โดย
พัฒนาการสืบสวน สอบสวนและดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิด พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมท้ัง
ทางแพ่งและอาญาเพ่ือเป็นช่องทาง (Platform) รองรับการเข้าถึงของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
รวมท้ังพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางของกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่งและอาญา 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๒๐ 
 

๕  แผนงานและโครงการสําคัญ  

๕.๑ ช่ือแผนงานและโครงการ การปรับโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 
และแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 

๕.๑.๑ สาระสําคัญ 
๑) กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของการบริหารราชการแผ่นดินทุกประเภท โดยจัด

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินให้ชัดเจน 
๒) ทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐท่ีแท้จริงให้ชัดเจน โดยทบทวนบทบาทภารกิจ

และโครงสร้างของทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้สอดคล้องกับขอบเขตอํานาจ พิจารณายุบเลิกหน่วยงานของรัฐท่ี
หมดภารกิจแล้ว รวมท้ังลดจํานวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคและปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการใน
ภูมิภาค 

๓) แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ให้เป็นหมวดหมู่ กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ 
ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป  

๕.๑.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก สํานักงาน ก.พ.ร. 
๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

๕.๒ ช่ือแผนงานและโครงการ การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ 
๕.๒.๑ สาระสําคัญ  

๑) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการพัฒนาผู้บริหารส่วนราชการในภาพรวม โดยคํานึง 
ถึงคุณภาพ ความทันการณ์ และความซ้ําซ้อนของหลักสูตรต่างๆ  

๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการ 
ในภาพรวม โดยวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ จากการเข้ารับ 
การฝึกอบรม ตลอดจนลดเงื่อนไขอันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายชนชั้นนํา การเรี่ยไรรับบริจาค ซึ่งเป็นปัญหา
ต่อการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

๕.๒.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก สํานักงาน ก.พ. 
๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

๕.๓ ช่ือแผนงานและโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ  
๕.๓.๑ สาระสําคัญ  

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาระบบการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีสมรรถนะองค์การและกลไกภาครัฐท่ีจําเป็นต่อการแข่งขันของประเทศ 
ให้สูงข้ึนสู่ความเป็นเลิศ 

๒) อํานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 
และมีการให้บริการสาธารณะท้ังระบบดีข้ึน ท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพท่ีจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ 

๕.๓.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก สํานักงาน ก.พ.ร.  
๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๓ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๒๑ 
 

๕.๔ ช่ือแผนงานและโครงการ การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
เชิงพ้ืนท่ี 

๕.๔.๑ สาระสําคัญ  
๑) แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ส่งเสริมการจัดสรร

งบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถ่ินเป็น
หน่วยรับการจัดสรรงบประมาณได้ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการ
งบประมาณ ตั้งแต่การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนท่ีสามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถ่ินและ
แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี  

๒) แก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้อง อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ . ๒๕๕๑ 

๕.๔.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก สํานักงบประมาณ  
๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

๕.๕ ช่ือแผนงานและโครงการ การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication Technology / ICT) สําหรับบริการภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure) 

๕.๕.๑ สาระสําคัญ บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานกลางด้าน ICT ของภาครัฐให้ครอบคลุมและ 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล อาทิ Government Information Network (GIN), Government Cloud 
(G-Cloud), Government Computer Emergency Response Team (G-CERT), Government Common 
Services (G-SaaS), ศูนย์นวัตกรรมบริการรัฐบาลดิจิทัล 

๕.๕.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
๕.๖ ช่ือแผนงานและโครงการ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการของภาครัฐ 

๕.๖.๑ สาระสําคัญ   
๑) บูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง  
๒) ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้

อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
๓) ให้ข้อมูลทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  
๔) รับฟังความคิดเห็นเพ่ือการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก  
๕) จัดโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และแผนงานยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนใน ๒ ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานโดยการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

๕.๖.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๑ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๒๒ 
 

๕.๗ ช่ือแผนงานและโครงการ การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

๕.๗.๑ สาระสําคัญ   

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  

๒) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึงและ 
เป็นธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ   

๓) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เบื้องต้นแก่ประชาชน 

๔) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๕.๗.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กระทรวงยุติธรรม  

๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

๕.๘ ช่ือแผนงานและโครงการ การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม 

๕.๘.๑ สาระสําคัญ 

๑) ศึกษาวิจัยแนวทางการปฏิรูปองค์กรและการทํางานให้กระบวนการยุติธรรมให้
สามารถอํานวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม อาทิ  
การปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรศาล การพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีและระบบองค์คณะในองค์กรศาล  
การกําหนดองค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ การมีอํานาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน และ 
การขยายขอบเขตอํานาจองค์กรทนายความและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้ครอบคลุมการให้บริการทาง
กฎหมายมากข้ึน  

๒) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่
ประชาชนของประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค  

๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่งและอาญาเพ่ือเป็น
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

๕.๘.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กระทรวงยุติธรรม  

๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

๕.๙ ช่ือแผนงานและโครงการ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

๕.๙.๑ สาระสําคัญ 

๑) ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการวางระบบการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต ท้ังใน
กระบวนการในการวิเคราะห์  ประเมิน  ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงจากการทุจริตให้มากท่ีสุด 
การจัดให้มีระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างท่ีทันสมัย รัดกุม เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๒) เผยแพร่/ให้ความรู้ ในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมและการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการเสริมท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๒๓ 
 

๓) พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต โดยการสร้างเครือข่ายและ
อาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาสังคมของส่วนราชการและเอกชน เพ่ือส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม/ภาคี
เครือข่ายทําหน้าท่ีป้องกันเฝ้าระวัง  (Watch Dogs) 

๔) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 
“โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย ์อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ   

๕) รณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเชิงรุก เพ่ือปลุก-ปลูกจิตสํานึกประชาชน/
สร้างความตระหนักถึงโทษภัย/ผลกระทบของการทุจริต และการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใช้ Social Media รณรงค์ในรูปแบบท่ี เข้าใจง่าย  โดนใจ 

๕.๙.๒ หน่วยงานดําเนินงานหลัก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ของทุกหน่วย
ราชการ  

๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

๕.๑๐ ช่ือแผนงานและโครงการ การพัฒนากระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ให้มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๕.๑๐.๑ สาระสําคัญ 

๑) พัฒนาคู่มือในการประเมินนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ  และคู่มือการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทํานโยบาย รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

๒) เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในทุกภาคส่วนให้สามารถประเมินนโยบาย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหนว่ยงานปฏิรูปนโยบายและกฎหมายภายในกระทรวง 

๓) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสําคัญของการประเมินผลนโยบาย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแก่ประชาชน 

๔) จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้คู่มือในการประเมินนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
รวมท้ังคู่มือกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทํานโยบาย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีมีคุณภาพ 

๕.๑๐.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๒๔ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
 

 

๑  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

๑.๑ จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในปี ๒๕๕๘ ของ International 
Institute for Management Development (IMD) ประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันอยู่
ในอันดับท่ี ๓๐ ลดลงจากปี ๒๕๕๗ ท่ีอยู่ในอันดับ ๒๙ โดยในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 
๔๖ ดีข้ึนจากปีท่ีผ่านมาท่ีอยู่ในอันดับท่ี ๔๘ อย่างไรก็ดี ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานหลักประเทศไทยมีอันดับ
ลดลงโดยในปี ๒๕๕๘ ถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี ๓๐ ขณะท่ีในปี ๒๕๕๗ อยู่ในอันดับท่ี ๒๘ เนื่องจากประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในหลายๆ เรื่อง อาทิ ความท่ัวถึงและเพียงพอในการให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านน้ํา (อยู่ในอันดับท่ี ๔๓ ลดลงจากอันดับท่ี ๓๖ ในปี ๒๕๕๗) คุณภาพการให้บริการด้านคมนาคม
ขนส่งทางอากาศ (อยู่ในอันดับท่ี ๓๖ ลดลงจากอันดับท่ี ๒๙ ในปี ๒๕๕๗) และความท่ัวถึงและเพียงพอในการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน (อยู่ในอันดับท่ี ๓๐ ลดลงจากอันดับท่ี ๒๖ ในปี ๒๕๕๗) สําหรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งด้วยระบบถนนและระบบรางถูกจัดอยู่ในอันดับเท่าเดิม คือ อันดับท่ี ๔๗ 
และอันดับท่ี ๔๓ 

สําหรับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยพิจารณาจากดัชนี
ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ของธนาคารโลกในปี 
๒๕๕๗ ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี ๓๕ โดยเป็นรองประเทศสิงคโปร์ (ลําดับท่ี ๕) และมาเลเซีย (ลําดับท่ี ๒๕) 
แต่ดีกว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน และจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศของ IMD 
ประเทศไทยมีอันดับการจัดบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ในปี ๒๕๕๘ อยู่ในอันดับท่ี ๔๑ ดีข้ึนจากปี ๒๕๕๗  
ท่ีถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี ๔๔ และมีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔.๔ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ 
๑๔.๒ ในปี ๒๕๕๖ 

ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

 สิงคโปร์ 
 
มาเลเซีย 

 
ไทย 

 
เวียดนาม 

 
อินโดนีเซีย 

 
ฟิลิปปินส ์

 
กัมพูชา 

 
สปป.ลาว 

 
เมียนมาร์ 

 
ดัชนีความสามารถดา้นโลจิสติกส ์ ๔.๐๐ ๓.๕๙ ๓.๔๓ ๓.๑๕ ๓.๐๘ ๓.๐๐ ๒.๗๔ ๒.๓๙ ๒.๒๕ 
อันดับโลก (World Rank) ๕ ๒๕ ๓๕ ๔๘ ๕๓ ๕๗ ๘๓ ๑๓๑ ๑๔๕ 
อันดับในภูมิภาคอาเซียน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
(๑) พิธีการศุลกากร ๔.๐๑ ๓.๓๗ ๓.๒๑ ๒.๘๑ ๒.๘๗ ๓.๐๐ ๒.๖๗ ๒.๔๕ ๑.๙๗ 
(๒) โครงสร้างพ้ืนฐาน ๔.๒๘ ๓.๕๖ ๓.๔๐ ๓.๑๑ ๒.๙๒ ๒.๖๐ ๒.๕๘ ๒.๒๑ ๒.๑๔ 
(๓) การเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ ๓.๗๐ ๓.๖๔ ๓.๓๐ ๓.๒๒ ๒.๘๗ ๓.๓๓ ๒.๘๓ ๒.๕๐ ๒.๑๔ 
(๔) สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส ์

ท้ังภาครัฐและธุรกิจ 
๓.๙๗ ๓.๔๗ ๓.๒๙ ๓.๐๙ ๓.๒๑ ๒.๙๓ ๒.๖๗ ๒.๓๑ ๒.๐๗ 

(๕) ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค้า ๓.๙๐ ๓.๕๘ ๓.๔๕ ๓.๑๙ ๓.๑๑ ๓.๐๐ ๒.๙๒ ๒.๒๐ ๒.๓๖ 
(๖) ความตรงต่อเวลาของการบริการ ๔.๒๕ ๓.๙๒ ๓.๙๖ ๓.๔๙ ๓.๕๓ ๓.๐๗ ๒.๗๕ ๒.๖๕ ๒.๘๓ 
ท่ีมา : World Bank 2014 

 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๒๕ 
 

๑.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรายสาขา สาขาขนส่งทางบกโครงข่ายทางถนนได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและได้รับการบํารุงรักษาสภาพทาง รวมท้ังมีการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โดย
ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีความหนาแน่นของโครงข่ายถนนประมาณ ๐.๑๓ กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร 
สําหรับด้านการขนส่งทางรางการพัฒนาระบบรถไฟไม่คืบหน้าเท่าท่ีควร ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีความ
หนาแน่นของโครงข่ายทางรถไฟอยู่ในระดับต่ําประมาณ ๐.๐๐๙ กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร และมีปัญหา
คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย ส่วนการขนส่งทางน้ําและอากาศยังคงมีปัญหาการใช้ประโยชน์ท่าเรือ
และท่าอากาศยานในภูมิภาคไม่เต็มศักยภาพ ปัจจุบันประเทศไทยใช้การขนส่งทางน้ําจากท่าเรือแหลมฉบังเป็น
หลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ประมาณ ๗.๗ ล้านทีอียู
ต่อปี ซึ่งขณะนีมี้ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่ารวมแล้วประมาณ ๖ ล้านทีอียูต่อปี ในขณะท่ีการขนส่งทางอากาศใช้จาก 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานหลัก โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สามารถรองรับจํานวนผู้โดยสารได้ ๔๕ ล้านคนต่อปี และท่าอากาศยานดอนเมืองรองรับผู้โดยสารได้ ๓๐ ล้านคน
ต่อปี (รวมการเปิดใช้ terminal 2) โดยในปี ๒๕๕๘ มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการท่ีท่าอากาศสุวรรณภูมิจํานวน 
๕๒.๙๒ ล้านคน เกินขีดความสามารถในการให้บริการ และท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน ๓๐.๓๐ ล้านคน 
ซึ่งใกล้เต็มขีดความสามารถในการให้บริการ 

สาขาพลังงานได้มีการให้บริการไฟฟ้าโดยเข้าถึงครัวเรือนกว่าร้อยละ ๙๙ ของครัวเรือนท้ังหมด 
สําหรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ในปี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๘.๒๑ พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ/
พันล้านบาท อย่างไรก็ดี การดําเนินมาตรการด้านพลังงานเป็นไปด้วยความล่าช้าโดยเฉพาะงานด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมท้ังประชาชน 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีเพียงพอเก่ียวกับการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศโดยเฉพาะด้านการลงทุนพัฒนา
โรงไฟฟ้าเพ่ือเสริมความม่ันคงทางพลังงาน  สําหรับสาขาสื่อสารมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีจํานวนผู้ใช้งานเพ่ิมจาก ๓๐๒ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๕๘๗ คนต่อประชากร 
๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๘ แต่ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท 
เนื่องจากโครงข่ายบริการสื่อสารโทรคมนาคมกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองใหญ่ รวมท้ังปัญหาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา ความม่ันคงและปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร และการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
และสาขาสาธารณูปการยังคงมีปัญหาด้านความขาดแคลนและการกระจายการให้บริการยังไม่ครอบคลุม 
ท่ัวประเทศ โดยปัจจุบันมีประชาชนท่ียังไม่ได้รับบริการน้ําประปา ๔.๑๗ ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ ๑๗  
ของครัวเรือนท่ัวประเทศ 

๑.๓ การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน มีทิศทางและแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมข้ึน อาจมี
ผลกระทบต่อนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย อาทิ นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานท่ีอาจทําให้การจัดหาพลังงานจากแหล่งภายนอกเป็นไปได้ยากมากยิ่งข้ึนสถานการณ์การเจรจา
เพ่ือร่วมกันพัฒนาแหล่งพลังงานมีความล่าช้าในการดําเนินการ อาทิ แหล่งพลังงานในประเทศกัมพูชา และ 
การพัฒนาโครงการพลังงานในบางประเทศท่ีมีกระแสต่อต้าน อาทิ การพัฒนาโครงการพลังน้ําบนลุ่มแม่น้ําโขงใน
ประเทศ สปป.ลาว นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาเพ่ือรองรับต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน 
อาทิ นโยบายเปิดเส้นทางการค้าและการลงทุนของประเทศจีน อาจก่อให้เกิดภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรง 
ในภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแห่งใหม่ของภูมิภาคท่ีทวายจะเป็นการ 
เปิดโอกาสให้เกิดการปรับโครงสร้างของโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค และเป็นการเปิดเส้นทางการค้าไปยัง 
ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อทิศทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การขนส่งและระบบโลจิสติกส ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และการลงทุนตลอดเส้นทางเศรษฐกิจ 
ก่อให้เกิดการจ้างงาน และธุรกิจ/อุตสาหกรรมท่ีใช้วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้านในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน 
ของไทย 
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๑.๔ กระแสโลกาภิวัตน์มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยก่อให้เกิดการเชื่อมโยง 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของนานาประเทศ ท้ังด้านข้อมูลข่าวสาร การค้า การเงิน การลงทุน 
การผลิต เทคโนโลยี ความรู้ ค่านิยม และวัฒนธรรม ทําให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจาก
กระแสดังกล่าว และส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และทําให้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาของ
ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม เนื่องจากสามารถนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพใน 
การดําเนินงานและเพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขันได้มากยิ่งข้ึน รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์และปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
ด้าน ICT อาจส่งผลกระทบต่อสังคมท้ังในด้านการควบคุมและดําเนินการของภาครัฐท่ีอาจนําไปสู่การใช้เป็น
เครื่องมือในการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนหรือก่อเหตุการณ์ร้ายท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมใน
สังคมได ้

๑.๕ ความผันผวนของสถานการณร์าคาพลังงานในตลาดโลก เนื่องจากเริ่มมีการพัฒนาแหล่งสะสม
พลังงานขนาดใหญ่ ได้แก่ Shale Gas ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาของแหล่งพลังงานเดิม อย่างไรก็ดี 
การท่ีราคาน้ํามันท่ีเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลลดลงอยู่ในระดับต่ําจะมีผลท้ังในแง่บวกและลบต่อทิศทางการพัฒนา
ประเทศ โดยในแง่บวกจะทําให้ต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการลดลง ขณะท่ีในแง่ลบจะทําให้นโยบาย 
การผลักดันให้เกิดการผลิตและใช้พลังงานทดแทนแข่งขันกับพลังงานฟอสซิลได้ยากข้ึน 

๑.๖ ข้อตกลงระหว่างประเทศ ท่ีประเทศไทยต้องถือปฏิบัติและทําให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศต้องคํานึงถึงข้อตกลงดังกล่าว ท่ีสําคัญ อาทิ อนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (InternationaI Civil Aviation Organization : CAO) และองค์กรทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ท่ีให้ความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย และ
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change – UNFCCC) สมัยท่ี ๒๑ (Conference of Parties: COP 21) ซึ่งเป็น 
กฎกติกาใช้บังคับกับทุกรัฐภาคี โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า  
๒ องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และจํากัดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้อยู่ท่ี 
๑.๕ องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนปี ๒๕๗๓ (SDGs : Sustainable 
Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ข้อท่ี ๖ ท่ีกําหนดเป้าหมายให้ประชาชนทุกคน
เข้าถึงน้ําสะอาดปลอดภัย ราคาไม่แพง ได้อย่างเท่าเทียม และท่ัวถึง ภายในปี ๒๕๗๓ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในประชาคมโลกท่ีจะต้องร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําให้บรรลุเป้าหมาย 

๑.๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย คาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงาน จาก ๕ คน ในปี 
๒๕๕๓ เป็น ๑.๗ คน ท่ีต้องแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน ซึ่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุดังกล่าว ทําให้จําเป็นต้องมีการ
ออกแบบพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะของภาครัฐต่างๆ ให้สามารถอํานวยความสะดวกและ
รองรับสังคมผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของท่ัวโลกท่ีได้ให้ความสําคัญกับการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะของภาครัฐบนแนวคิดการ
ออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 

๑.๘ การบริหารจัดการ การวางแผน และการออกแบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีต้องคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ มีผลทําให้เกิดภัยพิบัติ
ตามธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย และภัยแล้งบ่อยครั้งข้ึน และมีแนวโน้มความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเป็นผลให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการแย่งชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ แหล่งน้ํา รวมท้ังส่งผลต่อ 
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การบริหารจัดการ  การวางแผน และการออกแบบพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นท่ีต้องคํานึงถึงความเสี่ยง
ดังกล่าวมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานหลักสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบต่อการ
ให้บริการสาธารณะของประเทศ รวมท้ังต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง ทางน้ํา และการเดินทางท่ีไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non – Motorized 
Transport :NMT) 

๑.๙ การเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตัวของเมือง และนโยบายของภาครัฐ อาทิ นโยบายในการ
ลดความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีพของประชาชน และนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้มีความต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นเพ่ิมมากข้ึน 
อาทิ ความต้องการใช้น้ําท้ังในเชิงสังคม และเชิงเศรษฐกิจ และส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องวางแผนพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใหส้อดคล้องกับความต้องการใช้ได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

๑.๑๐ การกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย ท่ีผ่านมาได้มีการถ่ายภารกิจด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งของหน่วยงานกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) อาทิ ถนน
ท้องถ่ิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามแนวทางการกระจายอํานาจการปกครองท้องถ่ิน แต่เนื่องจากศักยภาพของ 
อปท. มีความแตกต่างกัน ในขณะท่ีองค์กรกํากับดูแลมาตรฐานในการให้บริการในสาขาขนส่งยังไม่เข้มแข็ง  
ทําให้ขาดกลไกการตรวจสอบ สนับสนุนทางการเงินและพัฒนาบุคลากรของ อปท. ส่งผลให้การจัดบริการ
สาธารณะในพ้ืนท่ีของ อปท. บางแห่ง ไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี และมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอํานาจหน้าท่ีของ อปท. 
ยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ทําให้ อปท. ไม่สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๑.๑๑ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางาน ท่ี 
ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงมากข้ึน เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูงส่งผลให้การใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีจํานวนมากกว่าจํานวนประชากรของประเทศ รวมท้ังการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม 
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาเทคโนโลย ีในขณะเดียวกันเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลจํานวนมาก
มีราคาถูกลง ทําให้การเข้าถึงข้อมูลการรับและส่งข้อมูลข่าวสารสามารถทําได้ในปริมาณมากเกิดประสิทธิภาพ
ท้ังในด้านการผลิตและบริการ เนื่องจากมีการใช้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud) ท่ีช่วยให้องค์กรและ
ธุรกิจสามารถดําเนินการจัดเก็บและบริหารข้อมูลได้อย่างคล่องตัว มีความยืดหยุ่นและประหยัดงบประมาณ 

นอกจากนี้ นโยบายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอย่างต่อเนื่องของ
ภาครัฐ ทําให้การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า อาทิ การพัฒนาระบบ National Single Window 
(NSW) การวางแผนบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจ (E-Logistics) รวมท้ังการ
พัฒนาระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เป็นรูปธรรมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแต่หากมีการนําเทคโนโลยีไปใช้ในทางท่ีผิดกฎหมาย อาทิ ก่ออาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ การจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคล จารกรรมทางด้านการเงิน การก่อการร้าย เว็บไซต์หม่ินสถาบัน  
การค้าผิดกฎหมายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะก่อให้เกิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ความม่ันคงของประเทศได ้

๑.๑๒ การบริหารความเสี่ยง จากปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศ อาทิ ความขัดแย้งและความไม่สงบ 
ทางการเมือง การได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติ อาทิ อุทกภัยครั้งร้ายแรงท่ีสุดปี ๒๕๕๔ ได้สร้างความตื่นตัวและ
การตระหนักรู้ทําให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการวางระบบโลจิสติกส์ต้องคํานึงถึงแผนดําเนินธุรกิจ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของระบบเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ 
การใช้การขนส่งทางชายฝั่งแทนการขนส่งทางบก  
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๑.๑๓ นโยบายส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ การส่งเสริมการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนของภาครัฐเพ่ือสร้างสมดุลการใช้ชนิดเชื้อเพลิง และเพ่ือให้มีปริมาณพลังงานท่ีเพียงพอต่อ
ความต้องการตามการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวมากข้ึน โดยท่ีผ่านมาภาครัฐได้ดําเนินนโยบายและ
มาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทนในลักษณะเชิงรุก และปรับปรุงกลไกท่ีเก่ียวข้องให้มีความคล่องตัวในการ
ดําเนินการ อย่างไรก็ดี การพัฒนายังคงมีปัญหาหลายประการ ท่ีสําคัญ อาทิ การต่อต้านจากภาคประชาชน
เนื่องมาจากความกังวลด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การขาดการเตรียมความพร้อมในบางมิติเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน อาทิ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้มี 
ขีดความสามารถในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนท่ีผลิตได้ในแต่ละพ้ืนท่ี รวมท้ังการพัฒนาต้องอาศัย 
การบูรณาการการปฏิบัติงานจากหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทํา
ให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงทางด้านพลังงาน และมีผลต่อการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานของประเทศ 

๒  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้า ให้สามารถ
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
รวมท้ังมีกลไกกํากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

๒.๒ เพ่ืออนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้างความม่ันคงทางพลังงาน รวมท้ัง
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจากการพัฒนาด้านพลังงาน 

๒.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างท่ัวถึงท้ังประเทศ ประชาชน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมท่ัวถึงและเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสม
เป็นธรรม ส่งเสริมศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิม ธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมท้ังพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความม่ันคง สร้างความเชื่อม่ัน และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

๒.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ําประปาท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ และการลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปาให้มีความยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุน
ให้มีกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ 

๓  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมายท่ี ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเป้าหมาย ลดความเข้ม
การใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) อยู่ท่ี ๑๒.๘๓ พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ 
รวมท้ังมีเป้าหมายในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นร้อยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในปี ๒๕๖๔ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจะลดให้ต่ํากว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๑  สัดส่วนการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๒  สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
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เป้าหมายท่ี ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมปริมาณ
การขนส่งสินค้าทางรางจากร้อยละ ๒ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ําเพ่ิมข้ึนจาก
ร้อยละ ๑๕ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙  มีปริมาณผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน โดยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๕ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  และท่าอากาศยาน 
ในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคมีขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๐๐ 
และ ๔๒ ล้านคนต่อปี ตามลําดับ 

ตัวชี้วัด ๒.๑  สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ําต่อปริมาณการขนส่งสินค้า
ท้ังหมดภายในประเทศ 

ตัวชี้วัด ๒.๒  สัดส่วนของผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟฟ้า เรือ รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ  
รถตู้โดยสาร และ รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตัวชี้วัด ๒.๓  ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ท่าอากาศยานกรุงเทพ และท่าอากาศยานภูมิภาค 

เป้าหมายท่ี ๓  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน 
โลจิสติกส์และประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกทางการค้าอยู่ในอันดับดีข้ึนภายในปี ๒๕๖๔ และ
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงข้ึน รวมท้ังมีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก  
ณ ด่านการค้าชายแดนสําคัญท่ีเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อป ี

 ตัวชี้วัด ๓.๑  อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพการอํานวย
ความสะดวกทางการค้า 

 ตัวชี้วัด ๓.๒  สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโลจิสติกส์ต่อจํานวนบุคลากรด้านโลจิสติกส ์

 ตัวชี้วัด ๓.๓  ปริมาณสินค้าท่ีผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนท่ีสําคัญ 

เป้าหมายท่ี ๔  การพัฒนาด้านพลังงาน มีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ
ใช้พลังงานข้ันสุดท้ายเป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ในปี ๒๕๖๔ และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าให้เหลือ
ร้อยละ ๔๗ ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ๔.๑  สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย 

ตัวชี้วัด ๔.๒  สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

เป้าหมายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีเป้าหมายท่ีจะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ได้
ร้อยละ ๘๕ ของหมู่บ้านท่ัวประเทศ และมีผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมข้ึนจํานวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
ราย รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐมีระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐท้ังหมดเม่ือสิ้นสุดแผนฯ 

ตัวชี้วัด ๕.๑  อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness 
Index: NRI)  

ตัวชี้วัด ๕.๒  จํานวนหมู่บ้านท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง 
ตัวชี้วัด ๕.๓  จํานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
ตัวชี้วัด ๕.๔  จํานวนเหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๓๐ 
 

เป้าหมายท่ี ๖  การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ําประปา) มีเป้าหมายขยายกําลังการผลิตน้ําประปา
และกระจายโครงข่ายการให้บริการน้ําประปาครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการในเขตนครหลวง ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี 
๒๕๖๑ ในเขตภูมิภาค/เทศบาล ให้ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ เม่ือสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้ําสะอาดหรือก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเม่ือสิ้นสุดแผนฯ ลดอัตราน้ําสูญเสียระบบส่งและจําหน่ายน้ําใน
เขตนครหลวงให้มีความสูญเสียน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และเขตภูมิภาค/เทศบาลให้มีความสูญเสียน้อยกว่าร้อยละ 
๒๕ ภายในปี ๒๕๖๔ รวมท้ังมีการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลกิจการประปาท่ีเป็นเอกภาพ และมีกฎหมายรองรับ
การดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ 

ตัวชี้วัด ๖.๑  สัดส่วนประชากรท่ีได้รับบริการน้ําประปาท่ีเพ่ิมใหม่ต่อประชากรท้ังหมด 

ตัวชี้วัด ๖.๒  สัดส่วนหมู่บ้านท่ีได้รับบริการน้ําสะอาดเพ่ิมใหม่ต่อจํานวนหมู่บ้านท่ัวประเทศ 

ตัวชี้วัด ๖.๓  ร้อยละของอัตราน้ําสูญเสียท่ีลดลงได้และระดับความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการลด
น้ําสูญเสีย 

ตัวชี้วัด ๖.๔  มีองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการประปา 

๔  แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัต ิ

๔.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  

๔.๑.๑ พัฒนาระบบขนส่งทางราง โดย 

๑) พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาดทาง ๑ เมตร ให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ ด้วยการเร่งปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ระบบ
โทรคมนาคมและอาณัติสัญญาณ รถจักรและล้อเลื่อน และเริ่มก่อสร้างทางคู่ในแนวเส้นทางรถไฟท่ีอยู่ภายใน
รัศมี ๕๐๐ กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร อาทิ ช่วงปากน้ําโพ - เด่นชัย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี  ช่วงชุมพร -  
สุราษฎร์ธานี รวมท้ังศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน และเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าในระบบรถไฟ (Feeder Line)  
จากพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดต่างๆ เข้ากับโครงข่ายรถไฟหลักของประเทศ ตลอดจนพัฒนา
ความร่วมมือในการให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ 

๒) ศึกษาแผนท่ีนําทาง (Road map) ของการปรับเปลี่ยนไปใช้รถจักรท่ีขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการ
ให้บริการและบริหารจัดการรถไฟ รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการระบบรถไฟขนาดทาง ๑ เมตร 
ให้สามารถรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

๓) พัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นโครงข่าย
หลักในการขนส่งผู้โดยสาร ในขณะท่ีโครงข่ายทางรถไฟขนาด ๑ เมตรจะทําหน้าท่ีในการรวบรวมปริมาณ
ผู้โดยสารเข้าสู่โครงข่ายรถไฟขนาดทางมาตรฐาน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ควรเริ่มพัฒนาโครงข่าย
รถไฟขนาดทางมาตรฐานอย่างน้อย ๑ เส้นทาง เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานคร
ไปยังเมืองหลักในภูมิภาค ช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ และสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบรถไฟชั้นสูงให้แก่คนไทย ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศในระยะต่อไป 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๓๑ 
 

๔) จัดทํามาตรฐานระบบรถไฟท้ังขนาดทาง ๑ เมตร (Meter Gauge) และขนาดทาง
มาตรฐาน (Standard Gauge) และมาตรฐานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเภทต่างๆ เพ่ือยกระดับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางของประเทศ และลดข้อจํากัดในการกําหนดคุณสมบัติทางเทคนิคในข้ันตอน
การประกวดราคา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการซ่อมบํารุงระบบรถไฟ/รถไฟฟ้า 

๕) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้า สถานีขนส่งสินค้า รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ์การยกขนตู้สินค้าทางรถไฟ ในแนว
เส้นทางยุทธศาสตร์ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศไปยังประตู
การค้าหลักของประเทศโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือระหว่างประเทศและด่านการค้าท่ีสําคัญ 

๔.๑.๒ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โดย 

๑) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองท่ีมีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและ
สังคมของเมืองให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนท่ีเมืองหลักในเขตภูมิภาคท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเมือง  
อาทิ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถโดยสาร BRT และรถราง โดยเน้นการพัฒนา 
ในเมืองหลักท่ีสําคัญเป็นลําดับแรกก่อน ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ และภูเก็ต  

๒) เร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสาร
สาธารณะ เพ่ือทําหน้าท่ีป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะท่ีเป็นโครงข่ายหลักของเมือง และสนับสนุน
ให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมข้ึน  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  

๓) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับการ
ส่งเสรมิให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง การสร้างอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ี และการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีระบบ
ขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ตามระดับการพัฒนาและความสามารถในการ
บริหารจัดการของพ้ืนท่ี ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีสอดรับกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการเดินทางท่ีไม่
ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางข้าม ทาง
เท้า และทางจักรยานในพ้ืนท่ีท่ีสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และการสร้าง
มาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้สัญจรทางเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในเขตเมือง เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของ
การเดินทางท่ีไม่ใช่เครื่องยนต์ ในภาพรวม ท้ังในส่วนการเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในการเดินทางในเขตเมือง ซึ่ง
จะช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

๔.๑.๓ พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดย 

๑) รักษา/ยกระดับ คุณภาพของโครง ข่ายถนน ท่ี มีอยู่ ในปัจจุบัน  และขยาย 
ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมจําเป็นในพ้ืนท่ี รวมท้ังพัฒนาโครงข่ายทาง
พิเศษ/ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริเวณด่านการค้า/ประตูการค้าท่ีสําคัญ เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทาง
และขนส่งสินค้าท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้าน 
พุน้ําร้อน รวมท้ังเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังฐานการผลิต และแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของ
ประเทศ 
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๑๓๒ 
 

๒) นําระบบเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport 
Systems) มาใช้ในการควบคุมและสั่งการจราจร โดยให้มีการบูรณาการข้อมูลการเดินทางทุกรูปแบบในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจควบคุมและสั่งการจราจรท่ีทันต่อ
เหตุการณ์ และสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้สัญจรเพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนการเดินทาง ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจร  เพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแนวทางการพัฒนาระบบขนส่ง รวมท้ังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๔.๑.๔ พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดย 

๑) เร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองตามแผนแม่บทให้
แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ศึกษาทางเลือกและความเหมาะสมของการขยาย
ขีดความสามารถของท่าอากาศยานเพ่ือเตรียมความพร้อมภายหลังจากท่ีปริมาณความต้องการเดินทางและ 
การขนส่งสินค้าเต็มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง จัดทําแผนการ
ใช้ประโยชน์และแผนการบํารุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาคเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนของภาครัฐ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานท่ีมีศักยภาพแห่งอ่ืน อาทิ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา สําหรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน  

๒) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยานเพ่ือรักษาคุณภาพความปลอดภัย 
ความชํานาญของบุคลากร ความพร้อมของอุปกรณ์ การอํานวยความสะดวกต่อผู้โดยสารและการขนส่ง  
การเผชิญเหตุฉุกเฉิน ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ 
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ องค์กรความร่วมมือด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรป (European 
Aviation Safety Agency: EASA) สํานักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation 
Administration: FAA) และสํานักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น (Japan Civil Aviation Bureau: JCAB) 

๓) พัฒนาการจัดการห้วงอากาศ (Air Space) โดยกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม และกองทัพอากาศ ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
ห้วงอากาศ เพ่ือรองรับความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะห้วงอากาศเหนือบริเวณ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

๔.๑.๕ พัฒนาระบบขนส่งทางน้ํา ด้วยการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยกรมเจ้าท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการ การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาด้านอุปสงค์ของท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือแม่น้ําท่ีมีอยู่ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้ลงทุนไปให้สามารถสนับสนุนการเดินทางและขนส่ง
เชื่อมโยงทางน้ําภายในประเทศได้ตามเป้าหมายและใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่
ในอนาคต 

๔.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 

๔.๓.๑ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรใน
ระบบขนส่งให้มีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางอากาศให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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ร่วมหารือกับสถาบันการศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากลด้านการบินเพ่ือพิจารณาวางแผนด้านกําลังคนใน
อุตสาหกรรมการบินของประเทศ พร้อมท้ังกําหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียน
การสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
องค์กรความร่วมมือด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรป สํานักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และ 
สํานักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น  

๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทางราง โดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล รวมท้ังรถไฟฟ้า และรถจักรให้เอ้ือต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมท้ังกําหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการรัฐและเอกชน รวมท้ัง
สถาบันศึกษา  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้ังผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เกิดความชัดเจน พร้อมท้ังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ เพ่ือลดการนําเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศ 

๓) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน โดย
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  
การปรับปรุงกฎหมายและการกําหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีสามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามา
ตั้งฐานการผลิตภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเป็น 
นิคมอุตสาหกรรมการบินและการเป็นศูนย์กลางทางอากาศในภูมิภาคในระยะยาว 

๔.๓.๒ พัฒนาระบบการกํากับดูแลในระบบขนส่ง โดย  

๑) เร่งแยกบทบาทการกํากับดูแล และการให้บริการระบบขนส่งของหน่วยงานภาครัฐ 
รวมท้ังพัฒนาขีดความสามารถในการกํากับดูแลท้ังในเรื่องของราคา ความโปร่งใส คุณภาพ ความปลอดภัย 
และมาตรฐานสากล ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการกู้ภัยและการสืบสวนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ด้วยการ  
เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งทางราง มาตรฐานความ
ปลอดภัยและการบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน กําหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการและระดับคุณภาพ 
การให้บริการ กําหนดมาตรการส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการระบบรางของประเทศ 
และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมท้ังปรับโครงสร้างกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนเร่งพัฒนาและ
หรือแยกบทบาทการกํากับดูแลและการให้บริการขนส่งทางอากาศและทางน้ํา การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร อุปกรณ์ กฎและระเบียบท่ีเก่ียวข้องของผู้กํากับดูแลและผู้ให้บริการ รวมท้ังมาตรการและแนวทาง
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเตรียมการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพ่ือรักษาคุณภาพและความปลอดภัยในการ
ให้บริการให้ได้มาตรฐานสากลและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และสามารถผ่านการตรวจสอบจาก
องค์กรระหว่างประเทศ 

๒) เร่งพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ในระบบขนส่ง
สาธารณะ เพ่ือจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมข้ึน รวมถึงการพิจารณากลไกการสนับสนุน
ทางการเงินเพ่ือชดเชยผลการดําเนินงานขาดทุนของผู้ให้บริการ (Operator) ในระบบขนส่งสาธารณะท่ีเป็น
ธรรมระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ โดยอาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนระบบขนส่งสาธารณะแทนการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) เพ่ือให้สามารถนําค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการในเส้นทางหรือโครงการท่ีมี
กําไรไปชดเชยการให้บริการในเส้นทางหรือโครงการท่ีมีผลขาดทุน ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิรูปการให้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองได้อย่างยั่งยืน 
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๑๓๔ 
 

๓) ปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งให้ทันสมัยและ
ลดความซ้ําซ้อน รวมท้ังให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้ระบบขนส่งทางรางเป็นโครงข่ายหลัก 
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ โดยพิจารณากําหนดมาตรการการลดปริมาณการใช้ยานพาหนะ 
ส่วนบุคคลในเขตเมือง (Demand Management) เพ่ือให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะเพ่ิมข้ึน และการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายการบํารุงรักษาโครงข่าย 
ทางถนนของภาครัฐ 

๔.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์ 

๔.๓.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้
มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย 

๑) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม
ให้ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล สร้างความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็นอุตสาหกรรมระดับ
มาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์ด้วยการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด สนับสนุนอุตสาหกรรม 
ท่ีเก่ียวข้องท้ังด้านการผลิตและการท่องเท่ียว รวมท้ังส่งเสริมการเตรียมแผนบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือรองรับ
กรณีฉุกเฉินและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 

๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร โดยสนับสนุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร  สร้างโซ่คุณค่าให้แก่เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนส่งมอบสินค้าเกษตรถึงผู้บริโภค (Logistic Management 
from Farm to Fork) และสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์การเกษตรให้มีความเชื่อมโยง
และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนหรือระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้องตลอดโซ่การผลิต อาทิ การสร้างศูนย์
รวบรวมคัดแยก ตกแต่งคุณภาพ แปรรูป บรรจุภัณฑ์และกระจายผลผลิตของชุมชน 

๓) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs)  
ให้สามารถแข่งขันได้ โดยยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ให้เทียบเคียงผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้าการประกันภัยและพัฒนาให้บริการโลจิสติกส์ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการขนส่ง ระบบการบริหารจัดการรถเท่ียวเปล่า และระบบ
ตรวจสอบติดตามสินค้า ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรหรือความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และสนับสนุนมาตรการ
ทางภาษี มาตรการทางการเงิน ให้ผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ไทยในการลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
ในอนุภูมิภาค รวมท้ังผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษานักลงทุนไทยในต่างประเทศเพ่ือให้บริการข้อมูล
และคําแนะนําแก่ภาคเอกชนไทยในการลงทุนและการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส ์

๔) ส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์ โดยใช้มาตรการทางการเงินหรือมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริม 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ อาทิ  
ระบบบริหารจัดการและติดตามการขนส่งสินค้า อุปกรณ์ยกขน อุปกรณ์ซ่อมบํารุงท่ีใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส ์
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๑๓๕ 
 

๔.๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอํานวยความสะดวกทางการค้า โดยเร่งรัด 
การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ NSW ทําหน้าท่ีพัฒนา บริหารจัดการ และดูแลระบบ
ส่วนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาครัฐและเอกชน (G2B) โดยเร็ว เร่งรัด
และสนับสนุนการปรับลดข้ันตอนกระบวนการนําเข้าส่งออก/ข้ันตอนกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวกับการนําเข้าส่งออก การออกใบอนุญาตและใบรับรอง โดยเฉพาะสินค้านําร่อง ๕ ชนิด ได้แก่ น้ําตาล 
ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย และเร่งรัดการพัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการนําเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว ครอบคลุมท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (G2B) รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข้องในการอํานวยความสะดวกทางการค้าและสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะท่ีประตูการค้า
สําคัญ อาทิ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และด่านชายแดน และผลักดันการออกกฎหมายบังคับใช้ในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 

๔.๓.๓ พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกําลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมดําเนินการกับ
ภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรม
วิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้กําลังคนด้านโลจิสติกส์ มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ 

๔.๓.๔ บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเน้น
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังระดับทวิภาคี พหุภาคีในภูมิภาคและ
นานาชาติท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ อาทิ ความตกลงด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของ
องค์การการค้าโลก (WTO Trade Facilitation Agreement) และข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน 
แปซิฟิค (Trans-Pacific Partnership: TPP) เพ่ือเป็นข้อมูลสําคัญในการเตรียมการปรับปรุงและวางแผนการ
พัฒนา รวมท้ังการจัดทําฐานข้อมูลและระบบตัวชี้วัดท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือพาณิชย ์

๔.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 

๔.๔.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย 

๑) พัฒนามาตรการสนับสนุนด้านการเงินและแรงจูงใจในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ่มเศรษฐกิจเป้าหมาย ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ ภาคบ้านอยู่อาศัย และภาค
ขนส่ง อาทิ มาตรการ/โครงการเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และบ้านท่ี
อยู่อาศัย และมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบรางท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้เพ่ิมมากข้ึน 
รวมท้ังสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

๒) ปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง เป็นธรรม และพัฒนา
กลไกด้านภาษี เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน
อย่างประหยัด 
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๓) บังคับใช้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (Building 
Energy Code: BEC) สําหรับอาคารใหม่ และเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานสําหรับผู้ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน (Energy Efficiency Resources Standard: EERS) รวมท้ังกําหนดนโยบายและมาตรการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าท่ีชัดเจนในการสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือเตรียมความพร้อม
โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวางในอนาคต 

๔) ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและ 
การอนุรักษ์พลังงาน สําหรับเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และในกระบวนการผลิต การทํางาน และการจัดการ เพ่ือ
พัฒนาไปสู่การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานท่ีครอบคลุมท้ังในภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน และส่งเสริมให้เกิดการนําไปใช้อย่างแพร่หลาย รวมท้ังกําหนด
มาตรการควบคุมการใช้งานเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการผลิต การทํางาน และการจัดการ ท่ีต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) ให้ครอบคลุมท้ังระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจําหน่าย และผู้ใช้ไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถนําผลการ
ดําเนินการไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย ์ 

๔.๔.๒ จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน โดย 

๑) จัดหากําลังผลิตไฟฟ้าโดยให้มีการกระจายประเภทเชื้อเพลิง (Fuel Diversification) 
ท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยตามศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี  พัฒนาระบบส่งและระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้มีขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณพลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้ตามศักยภาพและสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพ้ืนท่ี รวมถึง
สอดคล้องกับปริมาณไฟฟ้าท่ีมีอยู่แล้วในระบบ รวมท้ังศึกษาความเป็นไปได้ในการกําหนดโครงสร้างอัตรา 
ค่าไฟฟ้ารายพ้ืนท่ี เพ่ือสะท้อนถึงต้นทุนท่ีแท้จริงโดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

๒) เร่งสํารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
เร่งกําหนดแนวทางบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีสัมปทานใกล้จะสิ้นอายุ และผลักดันการใช้ประโยชน์
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยให้คุ้มค่าเต็มศักยภาพ รวมท้ังพัฒนาโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่าเรือรับก๊าซ
ธรรมชาติเหลว  (LNG Terminal) อย่างเหมาะสมและสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริม
ให้เกิดการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลท่ีสาม (Third Party Access: TPA) ในราคาท่ีเป็นธรรม 
และเพ่ิมการลงทุนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานน้ํามันเชื้อเพลิงโดยการพัฒนาระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ 

๓) ปรับปรุงและพัฒนาการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาด
พลังงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่
การเปิดเสรีในภาคพลังงาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเก่ียวกับการจัดหาพลังงานจาก
แหล่งต่าง ๆ และการกําหนดโครงสร้างราคาพลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

๔.๔.๓ เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด โดย 

๑) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือนํามาใช้ใน
การวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับพลังงานทดแทนท่ีจะเกิดข้ึนอย่าง
กว้างขวางในอนาคต โดยคํานึงถึงการสร้างมาตรฐานและกํากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงาน ตลอดจน 
การให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับพลังงานทดแทนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
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๑๓๗ 
 

๒) ประเมินมาตรการและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
ในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงการกําหนด
ต้นทุนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมท้ังต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างกลไกในการวางแผนร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตามเป้าหมาย
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตั้งแต่ข้ันการจัดหา เตรียมวัตถุดิบ ขนส่ง ระบบการจัดการ 
จนถึงการผลิตพลังงานข้ันสุดท้าย 

๓) ส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในภาคการคมนาคมขนส่ง 
โดยใช้กลไกตลาดในการผลักดันให้เชื้อเพลิงชีวภาพมีราคาท่ีแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจนส่งเสริม 
การผลิตพลังงานทดแทนท้ังการผลิตไฟฟ้าและความร้อนเพ่ือใช้เองในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 
และครัวเรือน 

๔) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ํา ชวีมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน และขยะ ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีความคุ้มค่า
เชิงพาณิชย ์

๔.๔.๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนา
พลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดย 

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงานในประเทศ ท้ังในด้านคุณภาพ ความเชื่อถือได้ 
และประสิทธิภาพ ให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงานกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมท้ัง
ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางซื้อขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 
และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของไทย 

๒) ผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคให้สามารถพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าและกําหนดคุณภาพน้ํามันสําเร็จรูปร่วมกัน เพ่ือขยายโอกาสในการลงทุน รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศเพ่ือนบ้านในการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้าน
พลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างประเทศ 

๓) ส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทยนําความรู้และความเชี่ยวชาญ
ไปลงทุน ขยายศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านพลังงานภายในประเทศ
บูรณาการการทํางานร่วมกัน เพ่ือขยายช่องทางธุรกิจในประเทศเพ่ือนบ้านและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง 
ด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 

๔.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

๔.๕.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง พ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ ท่ัว ถึงและ 
มีประสิทธิภาพ โดย 

๑) พัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงท้ังระบบสายและไร้สายให้ครอบคลุม 
ท่ัวประเทศ และจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างท่ัวถึง 
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๒) พัฒนาโครงข่ายวงจรสื่อสารระหว่างประเทศท้ังภาคพ้ืนดิน เคเบิลใต้น้ํา ดาวเทียม 
และพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน รวมท้ังบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ตําแหน่งวงโคจร
และคลื่นความถ่ีท้ังในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ เพ่ือสร้างม่ันคงให้แก่ระบบการเชื่อมสัญญาณระหว่าง
ประเทศให้มีวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศท่ีทันสมัยและมีประสทิธิภาพ 

๓) บริหารจัดการเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมและสื่อสารมวลชนให้มี
การบูรณาการใช้โครงข่ายและอุปกรณ์ร่วมกัน และจัดทําแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีไม่ได้ใช้งาน และใกล้สิ้นสุด
สัญญาสัมปทานให้ชัดเจน เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดความซ้ําซ้อนและ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

๔) สร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศไทย
โดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม 

๔.๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดย 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัล เพ่ือใช้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจให้
เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดทํา Platform ธุรกิจดิจิทัล E-Commerce ภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ
และบริการ สร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Start up)  
SMEs อัจฉริยะ และดิจิทัลเพ่ือวสิาหกิจชุมชน 

๒) พัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลของสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยให้เกิดความน่าเชื่อถือ  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับการทําธุรกรรม e-Commerce e-Supply Chain และ  
e-Payment 

๔.๕.๓ ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย 
พัฒนาความรู้และทักษะของประชาชน โดย  

๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านโทรคมนาคม โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยี 5G ระบบ Software อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ระบบสื่อสารความเร็วสูง ระบบดาวเทียม 
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้สามารถนําไปต่อยอดในเชงิพาณิชย์  

๒) พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถรองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมใน
อนาคต 

๔.๕.๔ สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอรเ์พ่ือดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๔.๕.๕ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และอํานวยความสะดวกในการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลท้ังในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ กฎหมายคุ้มครอง กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย กฎหมายคอมพิวเตอร์ต่างๆ การพัฒนาระบบตรวจสอบยืนยันตัวตน/บุคคล 
ทางออนไลน์ ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม รวมท้ัง 
การจัดตั้งองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไกในการบริการ/จัดการในส่วนของ
ภาคเอกชนต่อการเข้าร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 
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๑๓๙ 
 

๔.๖ การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ําประปา 

๔.๖.๑ พัฒนาระบบน้ําประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง โดย 

๑)  จัดให้มีแผนแม่บทการให้บริการน้ําประปาระดับภาคในระยะยาว ๒๐ ปีข้างหน้า  
ท้ังในด้านแหล่งน้ําดิบ ระบบผลิต ระบบท่อส่งน้ํา ระบบจําหน่ายน้ํา และความต้องการใช้น้ํา เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๑๒ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๙) ของประเทศ และเป็น
แนวทางการดําเนินงานในการจัดหาน้ําประปาให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๒) ขยายกําลังการผลิต โครงข่ายท่อส่งน้ําและจําหน่ายน้ํา ให้สามารถรองรับกับ
ปริมาณความต้องการใช้น้ําท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ีในเขตภูมิภาคท่ีมีความพร้อมด้าน
แหล่งน้ํา แต่ประชาชนยังไม่ได้รับบริการน้ําประปาสําหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ พ้ืนท่ีท่องเท่ียว และ
พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๓) จัดหาน้ําสะอาดและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความจําเป็น 
ข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยให้ความสําคัญกับหมู่บ้านในชนบทท่ียังไม่มีน้ําสะอาดหรือระบบประปา
สําหรับใช้อุปโภคบริโภคและมีความพร้อมดําเนินการเป็นลําดับแรก 

๔.๖.๒ การบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม โดย 

๑) จัดทําแผนการบริหารจัดการด้านการใช้น้ําของกลุ่มผู้ใช้น้ําประปาประเภทต่างๆ 
อาทิ ครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
เพ่ือสร้างจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการใช้น้ําอย่างประหยัด โดยใช้มาตรการ 3R (Reduce 
Reuse และ Recycle) และการเก็บค่าน้ําดีและค่าน้ําเสีย 

๒) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาครัฐดําเนินการศึกษาและวิจัย เพ่ือนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตน้ํา โดยเฉพาะการใช้น้ําทะเลผลิตน้ําประปาด้วยต้นทุนท่ีต่ําลง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบส่งน้ํา การสร้างนวัตกรรมใหม่หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยประหยัดน้ําในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม รวมท้ังการถ่ายทอดงานวิจยัมาใช้ประโยชน์ในกิจการประปาท้ังเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

๔.๖.๓ เร่งรัดการลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบํารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปา
ท่ัวประเทศ โดย 

๑) จัดทําแผนปฏิบัติการลดอัตราน้ําสูญเสียในระยะสั้น ๓ ปี และระยะยาว ๕ - ๑๐ ปี 
โดยกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ เป้าหมายการลดน้ําสูญเสีย ดัชนีชี้วัด ขอบเขตของแผนงาน แผนการลงทุนรายป ี
ให้มีความชัดเจนและตรวจสอบได้ โดยเร่งดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตภูมิภาคท่ีระบบประปามีอัตราน้ําสูญเสียสูงเกิน
กว่าร้อยละ ๒๕ เป็นลําดับแรก 

๒) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมดําเนินการลดน้ําสูญเสียกับภาครัฐ และถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการระหว่างบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ในเขตภูมิภาคเพ่ือให้ความช่วยเหลือท้ังในระดับวิชาการและระดับปฏิบัติการในการลดน้ําสูญเสีย 

๓) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการลดน้ําสูญเสียท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลสําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแรงดันน้ําคู่ขนานไปกับการลดน้ําสูญเสียให้อยู่ใน
ระดับตามเป้าหมายท่ีกําหนด 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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๑๔๐ 
 

๔) ศึกษาระดับอัตราน้ําสูญเสียท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย โดยศึกษาวิธีการลดน้ํา
สูญเสียในเชิงกายภาพควบคู่กับต้นทุนการผลิตน้ําประปา เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ําสูญเสียอยู่ในระดับ 
ท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๔.๖.๔ เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแลการประกอบกิจการประปาท่ีเป็น
เอกภาพ และหน่วยงานให้บริการ ควบคู่กับการออกกฎหมายการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลกิจการประปา 
ในภาพรวมของประเทศท่ีมีเอกภาพให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ เพ่ือนําไปสู่การให้การบริการน้ําประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพท้ังในด้านการกระจายบริการไปยังประชาชนทุกระดับ คุณภาพน้ําท่ีเชื่อถือได้ การลดต้นทุน
ดําเนินงาน และการกําหนดโครงสร้างอัตราค่าน้ําท่ีเป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ   

๕  แผนงานและโครงการสําคัญ  

๕.๑ แผนงานและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

๕.๑.๑ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง โดยมีการลงทุนท่ีสําคัญ ดังนี้  

๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ขนาดทาง ๑ เมตร จํานวน ๖ เส้นทาง ระยะทาง ๙๐๕ 
กิโลเมตร หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

๒) โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร อย่างน้อย  
๑ เส้นทาง หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

๓) การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดรถไฟทางคู่ ขนาดทาง ๑ เมตร 
ท่ีอยู่ภายในรัศมี ๕๐๐ เมตรจากกรุงเทพมหานคร หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๔) การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ ช่วงกาญจนบุรี- 
กรุงเทพฯ– อรัญประเทศ และกาญจนบุรี –กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๕.๑.๒ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  

๑) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ๑๐ เส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน่วยงาน
ดําเนินงานหลัก ได้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๒  

๒) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ 
สงขลา หาดใหญ่ ภูเก็ต หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

๕.๑.๓ การพัฒนาโครงข่ายทางถนน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมการเดินทางในพ้ืนฐานด่านการค้าชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และประตูการค้าหลัก 
ท่ีสําคัญของประเทศ อาทิ  ช่วงสงขลา – ชายแดนไทย (มาเลเซีย)  ช่วงกาญจนบุรี – ด่านบ้านพุน้ําร้อน และ 
โครงการก่อสร้างขยายถนนจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่ง
สินค้าในพ้ืนท่ี หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ระยะเวลาดําเนินการ 
ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๔๑ 
 

๕.๑.๔ การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ ได้แก่  

๑) แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๒) แผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๓) แผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

๔) แผนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และกองทัพเรือ ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 

๔.๑.๕ การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ํา  ได้แก่   

๑) โครงการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งแหลมฉบัง ระยะท่ี ๓  หน่วยงานดําเนินงานหลัก 
ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๒) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสําราญขนาดใหญ่ หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ 
กรมเจ้าท่า ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔   

๕.๒ แผนงานและโครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
สินค้า ได้แก่ การก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า สถานีขนส่งสินค้า ลานกองเก็บตู้สินค้า  
ในบริเวณพ้ืนท่ีประตูการค้าหลักของประเทศ และตามแนวเส้นทางท่ีมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
สินค้าทางถนนสู่ระบบรางและทางน้ํา และการพัฒนาจุดพักรถตามเส้นทางขนส่งหลัก เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ในการใช้ถนน หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๕.๓ แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

๕.๓.๑ แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๕.๒.๒  แผนพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ หน่วยงานดําเนินงานหลัก 
ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์  ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๕.๒.๓  แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอํานวยความสะดวกทางการค้า หน่วยงาน
ดําเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงการคลัง ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๕.๒.๔ แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกําลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๕.๒.๕  แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
และระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศ หน่วยงานดําเนินงานหลัก 
ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๔๒ 
 

๕.๔ แผนงานและโครงการพัฒนาด้านพลังงาน 

๕.๔.๑  แผนงานและมาตรการการจัดการพลังงานโรงงานและอาคารควบคุม หน่วยงาน
ดําเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๔.๒ แผนงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ 
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๔.๓ โครงการนําร่องด้านระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร Demand Response ระบบ 
Micro Grid และระบบกักเก็บพลังงาน หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๔.๔ โครงการเพ่ือพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน 
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๔.๕ โครงการเพ่ือพัฒนาระบบส่งและระบบจําหน่ายไฟฟ้า หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย ระยะเวลา
ดําเนินการ ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๔.๖ โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟอย่างเสรี หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวง
พลังงาน ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๔.๗ โครงการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Floating Storage & Regasification Unit: FSRV) 
หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๕ แผนงาน/โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๕.๕.๑ แผนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หน่วยงานดําเนินงานหลัก 

ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๕.๕.๒ แผนพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs หน่วยงานดําเนินงาน

หลัก ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจดิจิทัล และสํานักงานสง่เสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

๕.๕.๓ แผนพัฒนากําลังคนและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๕.๔ แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๖ แผนงาน/โครงการพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ําประปา 

๕.๖.๑ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งท่ี ๑๐ หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่  
การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ  ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๕.๖.๒ โครงการเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบประปา หน่วยงานดําเนินงานหลัก ได้แก่ 
การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๔๓ 
 

 

๖  กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

๖.๑ กฎหมาย (การแก้ไขกฎหมาย การออกกฎหมาย) 

๖.๑.๑ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางเพ่ือให้สามารถจัดตั้งกรมการขนส่ง
ทางรางได้ภายในปี ๒๕๖๐ 

๖.๑.๒ ผลักดันการออกกฎหมายเพ่ือใช้ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนําเข้า
ส่งออก นําผ่าน และโลจิสติกส์ ผ่านระบบเชือ่มโยงข้อมูล ณ จุดเดียว 

๖.๑.๓ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

๖.๑.๔ ผลักดันร่างกฎหมาย เพ่ือรองรับการดําเนินงานขององค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการประปา และองค์กรกํากับดูแลการขนส่งทางน้ํา 

๖.๒ คณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะทํางาน 

๖.๒.๑ คณะกรรมการนโยบายขนส่งแห่งชาติ [ปรับบทบาทคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก]  

๖.๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งและบริการของประเทศ (กบส.)  
[มีอยู่ในปัจจุบัน] 

๖.๒.๓ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
[มีอยู่ในปัจจุบัน] 

๖.๒.๔ คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ[มีอยู่ในปัจจุบัน] 

๖.๓ แผนรองรับ (ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีควรเสนอให้กําหนดข้ึนใหม่) 

๖.๓.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ ของกระทรวงคมนาคม  

๖.๓.๒ ร่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๖.๓.๓ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Power Development 

Plan 2015: PDP 2015)  

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

๖.๓.๕ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙  (Alternative Energy Development 
Plan 2015: AEDP2015)  

๖.๓.๖ แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Oil Plan 2015) และ 
แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Gas Plan 2015)  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๔๔ 
 

๖.๓.๗ ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. 

๖.๓.๘ แผนแม่บทปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบประปาการประปานครหลวง  
(ป ี๒๕๖๑-๒๕๙๐)  

๖.๓.๙ แผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๓) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

 

 

 

 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๔๕ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

 

๑  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัย

ความได้เปรียบพ้ืนฐานท่ีประเทศมีอยู่แล้ว ท้ังเรื่องแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ฐานท่ีตั้ง การนําเข้าเทคโนโลยี
ท่ีพร้อมใช้จากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง และนโยบาย
สนับสนุนจากภาครัฐท้ังในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะผลักดันประเทศไทยให้ก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน ท้ังจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มขาดแคลน ปัญหาค่าแรงท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ 
และมีการนําระบบการผลิตอัตโนมัติเข้ามาแทนท่ีการใช้แรงงานเข้มข้น (Labour Intensive) รวมท้ังการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ซึ่งจะนําไปสู่สภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคตอันใกล ้
ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไม่ได้ให้ความสําคัญอย่างจริงจังกับการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําให้
ประเทศได้รับผลประโยชน์ไม่เต็มท่ี เนื่องจากส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่
กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังพัฒนาการท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปท่ัวโลก 

ประเทศไทยจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมุ่งไปสูก่ารพัฒนาบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นหลัก 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ท้ังการยกระดับผลิตภาพแรงงาน ผลิตภาพการผลิตของประเทศ และการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยประสบการณ์ของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียแปซิฟิก อาทิ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และ
สิงคโปรท่ี์สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศสู่รายไดสู้ง และยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้ดีข้ึน ล้วนเป็นประเทศ
ท่ีอาศัยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือสําคัญ โดยมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนต่อ GDP 
สูงมาก มากกว่าประเทศไทย ๖-๑๐ เท่า และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของภาคเอกชน (มากกว่าร้อยละ ๖๐) รวมถึง
การมีบคุลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทํางานเต็มเวลาในภาคเอกชนในจํานวนท่ีสูงมากเช่นเดียวกัน (มากกว่า
ประเทศไทย ๗-๑๑ เท่า) อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมนวัตกรรมท่ีอาศัยเศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู้ จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผนและการขับเคลื่อนท้ังจากภาครัฐและเอกชน รวมท้ังจะต้อง
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ข้ึนมา
รองรับ เพ่ือให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  
แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต อันจะช่วยส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจาก
กับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยังคงเป็นจุดอ่อนท่ีสําคัญ สะท้อนจาก
ความสามารถการแข่งขันด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีโดยรวมของประเทศท่ีอยู่ในลําดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบ
กับนานาประเทศ โดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ ๖๑ ประเทศท่ีเข้าร่วมการจัดอันดับความสามารถในการ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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๑๔๖ 
 

 

แข่งขันของ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศไทยถือได้ว่า 
มีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของทุกประเทศในช่วงระยะเวลา ๕ ปีท่ีผ่านมา 
(๒๕๕๔-๒๕๕๘) ซึ่งอยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๑.๖๐ โดยปี ๒๕๕๖ ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ของ
ประเทศไทยอยู่ท่ีร้อยละ ๐.๔๗ และปรับเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในปี ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๐.๔๘ และในจํานวนนี้เป็น
การลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๔๖ และจากภาคเอกชนร้อยละ ๕๔๕ ซึ่งดีข้ึนกว่าในช่วง 
๑๔ ปี (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ท่ีผ่านมาท่ีอยู่ท่ีร้อยละ ๐.๒๗ ต่อ GDP (แผนภาพท่ี ๑) อย่างไรก็ดี ประเทศพัฒนาแล้ว 
อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ ๔.๑๕, ๓.๔๗, 
๒.๘๑, และ ๒.๑๘ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๖๖ ตามลําดับ (ตารางท่ี ๑) และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของภาคเอกชน 
(มากกว่าร้อยละ ๖๐) 

แผนภาพท่ี ๑ ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา ปี ๒๐๐๐-๒๐๑๓ (ร้อยละต่อ GDP) 

 
ที่มา: สวทน. และ วช. (๒๐๑๕) 

ตารางท่ี ๑ ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศอ่ืนๆ ต่อ GDP ปี ๒๐๐๙-๒๐๑๓ 

ประเทศ 
ป ี

๒๐๐๙ ๒๐๑๐ ๒๐๑๑ ๒๐๑๒ ๒๐๑๓ 
จีน ๑.๔๒ ๑.๗ ๑.๘๔ ๑.๙๘ ๒.๐๘ 

อินเดีย ๐.๖๑ ๐.๘ ๐.๙ ๐.๙ ๐.๙๑ 

ออสเตรเลีย ๑.๘๔ ๒.๒๔ ๒.๒๗ ๒.๒๗ ๒.๑๘ 

สหรัฐอเมริกา ๒.๖๑ ๒.๗๗ ๒.๗๕ ๒.๗๙ ๒.๘๑ 

ญี่ปุ่น ๓.๓๒ ๓.๔๕ ๓.๒๕ ๓.๓๕ ๓.๔๗ 

เกาหล ี ๓.๒ ๓.๕๗ ๓.๗๔ ๔.๐๓ ๔.๑๕ 

ไต้หวัน ๒.๕๗ ๒.๙๔ ๓.๐๒ ๓.๐๖ ๒.๙๙ 

มาเลเซีย ๑.๐๑ ๑.๐๗ ๑.๐๖ ๑.๑๓ ๑.๐๘ 
ที่มา: World Competitiveness Yearbook, IMD (๒๐๐๙-๒๐๑๕)

                                           
๕ที่มา: วช. และ สวทน. (๒๕๕๘) 
๖ที่มา: World Competitiveness Yearbook โดย IMD ๒๐๑๕ (๒๕๕๘) 
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๑๔๗ 
 

 

เม่ือพิจารณาผลการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับของ IMD พบว่า ในปี ๒๕๕๘ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ใน
อันดับท่ี ๔๗ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยู่ในอันดับท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ํา
และเป็นจุดอ่อนท่ีสําคัญมาเป็นเวลานาน โดยในช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ประเทศไทยมีอันดับความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในช่วงอันดับท่ี ๔๐-๔๗ และอันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีอยู่ในช่วงอันดับท่ี ๔๑-๕๒ จากจํานวนประเทศท่ีเข้าร่วมประมาณ ๖๐ ประเทศ ซึ่งถ้าประเทศไทย 
ยังไม่สามารถนํางานวิจัยและพัฒนามาเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ อันดับความสามารถในการแข่งขันรวม
ของประเทศจะลดต่ําลงในระยะยาว และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
(ตารางท่ี ๒) 

ตารางท่ี ๒ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี ๒๐๐๙-๒๐๑๕ 

 
ที่มา: World Competitiveness Yearbook, IMD (๒๐๐๙-๒๐๑๕) 

ในส่วนของดัชนี Global Innovation Index (GII) ซึ่งสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรด้านนวัตกรรมให้เป็นผลผลิตด้านนวัตกรรมของประเทศ จัดทําโดย Cornell 
University ร่วมกับ Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) และ World 
Intellectual Property Organization (WIPO) พบว่า ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีความสามารถด้าน
นวัตกรรมในภาพรวมอยู่ท่ีอันดับ ๕๕ จากท้ังหมด ๑๔๑ ประเทศ ขณะท่ีสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลี จีน 
และมาเลเซีย อยู่ในอันดับท่ี ๕, ๗, ๑๔, ๒๙ และ ๓๒ ตามลําดับ โดยดัชนีด้านสถาบัน (Institution) เป็นปัจจัย
ท่ีประเทศไทยมีความอ่อนแอมากท่ีสุด (อันดับท่ี ๙๒) เนื่องมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมาย 
(Regulatory Environment) และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political Environment) ท่ียัง 
ไม่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเท่าท่ีควร (แผนภาพท่ี ๒) 
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๑๔๘ 
 

แผนภาพท่ี ๒ อันดับของประเทศต่างๆ ในดัชนี Global Innovation Index ปี ๒๐๑๕ 

 
ที่มา: World Competitiveness Yearbook, IMD (๒๐๐๙-๒๐๑๕) 

 

 นอกจากนี้ ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงเป็นจุดอ่อน 
โดยบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจํานวน 
๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน และเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๒.๙ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คนในปี ๒๕๕๗ ขณะท่ี
ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับ ๖๐-๘๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน (ประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
สิงคโปร์ อยู่ท่ี ๖๘ และ ๗๗ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ตามลําดับ)๗ ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสท่ีจะ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลายด้าน (แผนภาพท่ี ๓) 

แผนภาพท่ี ๓ จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ปี ๒๐๑๓-๒๐๑๔**  

(คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน) 

 
ที่มา: World Competitiveness Yearbook, IMD (๒๐๑๕), * สวทน. (๒๐๑๖) 

**หมายเหต:ุ เป็นปีทีจ่ัดเก็บข้อมูล โดยปีตามที่มา คือ ปีที่เผยแพร่ข้อมูล 

                                           
๗
ที่มา: World Competitiveness Yearbook โดย IMD ๒๐๑๕ (๒๕๕๘) 

จาก ๑๔๑ ประเทศ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๔๙ 
 

ด้านสิทธิบัตร ประเทศไทยมีจํานวนคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจํานวนสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ท่ีได้รับอนุมัติในจํานวนน้อย และส่วนใหญ่เป็นการยื่นจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ ในปี ๒๕๕๗ มีการ
ยื่นขอสิทธิบัตรในประเทศไทยรวม ๑๒,๐๐๗ รายการ ได้รับการจดทะเบียนรวมท้ังสิ้น ๓,๗๖๓ รายการ  
โดย ๑,๕๒๒ รายการ หรือร้อยละ ๔๐.๔ เป็นของคนไทย (เป็นสิทธิบัตรด้านการออกแบบ ๑,๔๕๕ รายการ 
และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ๖๗ รายการ) และ ๒,๒๔๑ รายการ หรือร้อยละ ๕๙.๖ เป็นของชาวต่างชาติ๘ 
ขณะท่ีประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจใหม่ อาทิ จีน มีคําขอรับสิทธิบัตรเฉพาะของคนในประเทศ 
๗๓๔,๐๘๑ รายการ สหรัฐอเมริกา ๕๐๑,๑๒๘ รายการ ญี่ปุ่น ๔๗๓,๓๑๗ รายการ และเกาหลี ๒๒๓,๕๑๗ 
รายการ๙ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ แล้ว ประเทศไทยมีตัวเลขคําขอรับสิทธิบัตรของคนไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประดิษฐ์ ในระดับท่ีต้องการการพัฒนาเพ่ิมอีกมาก นอกจากนี้ ยังประสบปัญหา 
การจดทะเบียนล่าช้า ทําให้เสียโอกาสท่ีจะเพ่ิมปริมาณงานวิจัยท่ีสามารถนําเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งต้องมีการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
และพัฒนาระบบการให้บริการการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
(แผนภาพท่ี ๔) รวมถึงผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

 

แผนภาพท่ี ๔ จํานวนคําขอรับสิทธิบัตรของคนในประเทศ ปี ๒๐๑๔ (รายการ) 

 
ที่มา: World Competitiveness Yearbook, IMD (๒๐๑๕)  * กรมทรัพย์สินทางปัญญา (สืบค้น ๘ มี.ค. ๒๕๕๙) 

ในส่วนของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัด 
ระดับความแข็งแกร่งในการทําวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย รวมท้ังยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาระหว่างสถาบันต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศยังอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก โดยมีผลงานตีพิมพ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศในปี ๒๕๕๗ ท้ังสิ้น ๖,๙๗๔ บทความ นําไปใช้
อ้างอิงท้ังสิ้น ๐.๗๘ ครั้งต่อบทความ เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๑ ท่ีได้รับการอ้างอิง ๐.๖๕ ครั้งต่อบทความ๑๐ และมี
ปริมาณการตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการของต่างประเทศ 
จํานวน ๖,๓๓๓ รายการ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า ร้อยละ ๐.๕ สาขาท่ีมีความเข้มแข็งด้านผลงานตีพิมพ์ 
มากท่ีสุด คือ สาขาเคมี มีบทความตีพิมพ์ท้ังสิ้น ๖๘๘ บทความ๑๑ ขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ อาทิ 

                                           
๘
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา (สืบค้น ๘ มี.ค. ๒๕๕๙) 

๙
ที่มา: World Competitiveness Yearbook โดย IMD ๒๐๑๕ (๒๕๕๘) 

๑๐
ที่มา: Thailand Journal Citation Index Center (TCI) ในดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗, สวทน. (๒๕๕๘) 

๑๑
ที่มา: Science Citation Index Expanded (Sci-Expanded) ในดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗, สวทน. (๒๕๕๘) 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๕๐ 
 

สิงคโปร์มีปริมาณการตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการ
ต่างประเทศ ๑๐,๘๑๔ บทความ เกาหลีใต้ ๕๑,๒๒๑ บทความ ญี่ปุ่น ๗๓,๔๔๒ บทความ และมาเลเซีย 
๙,๘๓๑ บทความ เห็นได้ว่าจํานวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยยังคงต้อง
พัฒนาต่อไป เพ่ือให้เกิดศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยไทย พร้อมท้ังสามารถ
เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ท่ีน่าเชื่อถือ สามารถนําไปอ้างอิงและพัฒนาต่อยอดได ้(แผนภาพท่ี ๕) 

แผนภาพท่ี ๕ ปริมาณการตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในวารสารวิชาการของต่างประเทศปี ๒๐๑๔ (รายการ) 

 
ที่มา: Thailand Journal Citation Index Center (TCI) ในดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗, สวทน. (๒๐๑๕) 

 

 กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยยังคงต้องพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ในด้านต่างๆ อย่างมากและต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทย โดยประเทศท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
สวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบท่ีสําคัญท่ีแสดงให้เห็นว่า หากต้องการเพ่ิมศักยภาพของประเทศจําเป็นต้องปรับตัว 
เรียนรู้ และมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่า 
จะเป็นการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของตนเอง การพัฒนา
บุคลากรท่ีมีความสามารถมารองรับ โดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการประกอบการของภาคธุรกิจ 
พร้อมไปกับการผลักดันนโยบายนวัตกรรมของภาครัฐท่ีนําไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
โดยภาคเอกชน รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดคุณค่าและมูลค่า และมีระบบบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีทําให้เกิดกระบวนสร้างสรรค์และกระจายความรู้อันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของภาคสังคม
และเศรษฐกิจ 

๒.  วัตถุประสงค์ 

มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติต่างๆ ดังนี ้

๒.๑ การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป นําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงข้ึน 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๕๑ 
 

๒.๒ การเสริมสร้างสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด ใช้หลักเหตุและผล มีทุนทางปัญญา และมีความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเป็นรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมี
ความสุขของคนไทย และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ชุมชน และท้องถ่ิน อันจะนําไปสู่การช่วยลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ํา 

๒.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล ท้ังการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน  

๒.๔ การแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และปรับตัวไปสู่การพัฒนาท่ีสร้างความ “ม่ันคง  
ม่ังค่ัง และยั่งยืน” โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเป็นกลไก
สําคัญในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และนําพาประเทศให้ก้าวสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง 

๓.  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

๓.๑ เป้าหมาย 

เป้าหมายท่ี ๑ เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ ๑.๕ ของ GDP 
และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น ๗๐:๓๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP  
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  

เป้าหมายท่ี ๒ เพ่ิมจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

ตัวชี้วัด ๒.๑ จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

เป้าหมายท่ี ๓ เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ 
ด้านเทคโนโลย ีจัดโดย IMD ให้อยู่ในลําดับ ๑ ใน ๓๐  

ตัวชี้วัด ๓.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร ์โดย IMD  

ตัวชี้วัด ๓.๒ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลย ีโดย IMD 

๔.  แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัต ิ
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูง 

ในอนาคต แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๕ ปี จะต้องให้ความสําคัญกับการใช้องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่าง
เข้มข้นท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังให้ความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ
ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวยท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
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๑๕๒ 
 

๔.๑ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

๔.๑.๑ เสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ  

๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และร่วม
กําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดย
ปรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค รวมท้ังมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถ
สนับสนุนทุนวิจัยในภาคเอกชน การส่งเสริมให้เอกชนรับจ้างทําวิจัยของภาครัฐได้ และการร่วมทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงและร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย  

๒) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหม่และ SMEs ท่ีต้องการ
พัฒนาหรือทําธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมท้ังการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก 

๓) ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลาย และครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ภาคการ
ผลิตและบริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  

๔.๑.๒ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ  

๑) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของ
ภาครัฐ ท้ังการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ
ของสาธารณะ  

๒) ส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Government Service Platform) 
และการพัฒนาแอปพลิเคช่ันภาครัฐท่ีสามารถใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

๓) ปรับโครงสร้างองค์กรและกลไกการทํางานให้เกิดความคล่องตัว และสามารถ
บูรณาการทํางาน  

๔) ส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์ เ พ่ือให้ เ กิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท้ังในเชิงนโยบายและการนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ 

๔.๑.๓ พัฒนานวัตกรรมภาคสังคม  

๑) รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัย และค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญา รวมท้ังวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ ผ่านทางสื่อและกิจกรรมต่างๆ รวมท้ัง
มีกลไกส่งเสริมการดําเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี  

๒) สร้างบรรยากาศและสภาวะท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ลงสู่พ้ืนท่ีและชุมชน ท้ังการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการพัฒนาและแสดงออก
ของนักคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบ (Role Model) ท่ีเหมาะสม รวมท้ังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่างความสําเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้มีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม  

๓) ส่งเสริมให้ภาคสังคมนํางานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไปใช้ปรับปรุง
คุณภาพชีวิต และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต โดยอาศัยกลไกการดําเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ  
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๑๕๓ 
 

๔.๑.๔ ผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  

๑) มุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณท่ีมีมวลวิกฤตและต่อเนื่องสําหรับข้ันตอนการแปลง
งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ท้ังการจัดทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์หรือตลาด โรงงานนําร่อง และ
การทําวิจัยตลาด  

๒) เร่งรัดให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและชุมชน ผ่านกลไกเครือข่าย
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพ 

๓) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องมาตรฐานสากล สามารถนําไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลทรัพย์สิน 
ทางปัญญาท่ีสะดวกต่อการเข้าถึง ใช้งานง่าย และสืบค้นได้ท่ัวโลก เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และติดตาม
เทคโนโลย ี 

๔) พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เพ่ือเสริมสร้างโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ และทดแทนการนําเข้า ผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยท่ีนําไปสู่การจัดซื้อ
จัดจ้างได้อย่างแท้จริง  

๔.๒ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

๔.๒.๑ ด้านการลงทุนการวิจัยและพัฒนา  

๑) จัดสรรงบประมาณการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเพียงพอและต่อเนื่องสําหรับ 
การวิจัยเชิงลึกสู่นวัตกรรม/การพัฒนาต่อยอด Life and Biotechnology และ Sustainable Technology 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันจะ
นําไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพื่อสร้างการเติบโตท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ หุ่นยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์ครบวงจร ยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรและอาหารแปรรูป 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ การขนส่งและการบิน ท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ และดิจิทัล 
รวมท้ัง ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ท้ังในส่วนท่ียกระดับภารกิจของตนเอง
โดยตรง และในส่วนท่ีสนับสนุนเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาในภาพรวมของประเทศ 

๒) มุ่งเน้นการทําวิจัยในข้ันประยุกต์และทดลองเพิ่มข้ึน โดยให้ความสําคัญกับ 
การร่วมลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาระหว่างรัฐและเอกชน (PPP-Public Private Partnership) และภาครัฐเป็น 
ผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ แต่มีความเสี่ยงสูง 
(Disruptive Technology) นอกจากนี้ ควรกําหนดให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศ
ต้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในประเทศ  

๓) ใช้การตลาดนําการวิจัย เพ่ือดําเนินการวิจัยท่ีมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ประโยชน์เป็นสําคัญ โดยเชื่อมโยงการทํางานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
สถาบันการเงิน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ  

๔) สนับสนุนการจัดทํา Technology Road Map เพ่ือจัดลําดับกิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาสําหรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายท่ีต้องพัฒนา  

๕) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมตลอด 
ห่วงโซ่การวิจัย ตั้งแต่การดําเนินงานวิจัย การพัฒนาต่อยอด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา  
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๑๕๔ 
 

๖) ผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาท่ัวถึง โดยแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ควรเชื่อมโยงกับการทําวิจัยท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพ้ืนท่ี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
การวิจัยและพัฒนาของท้องถ่ิน และนํางานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาท่ีกระจายตัวอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ และภาคชุมชนและสังคม 

๔.๒.๒ ด้านบุคลากรวิจัย  

๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้อง
กับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาในอนาคต ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ การสร้าง
แรงบันดาลใจ การสนับสนุนทุนการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้เข้าศึกษาและ
เพ่ิมสัดส่วนผู้สําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมศาสตร ์

๒) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสาขาวิศวกรรมการผลิต 
ข้ันสูง แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และในสาขาท่ีขาดแคลนและ
สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
กับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นักประเมินผล และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจตลาด
และรูปแบบการทําธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของ
ผู้ใช้ประโยชน์ เพ่ือให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย และได้งานวิจัยท่ีมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม 

๔) พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยท้ังในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

๕) ดึงดูดบุคลากรผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ให้มา
ทํางานในประเทศไทย ผ่านทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ และเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยพัฒนาของประเทศ 

๖) ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) และเพ่ิมจํานวนนักเรียนท่ีสนใจในด้านดังกล่าว  
เพ่ือผลิตกําลังคนและครูวิทยาศาสตร์ในเชิงคุณภาพ พร้อมไปกับการเพ่ิมแรงจูงใจในอาชีพครูวิทยาศาสตร ์

๗) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเริ่มต้นและ
ทําธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้ มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันวิจัยในการผลิตบุคลากรเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน และส่งเสริมให้
นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสฝึกงานในสาขาเทคโนโลยี (Technology Sector) และด้าน
เทคนิคต่างๆ และขยายผลการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยภาครัฐไปทํางานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มาก
ยิ่งข้ึน 

๘) พัฒนาตลาดรองรับงานสําหรับบุคลากรวิจัย โดยกําหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการ
ลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะต้องมีการทําวิจัยรองรับการดําเนินโครงการ  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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๑๕๕ 
 

๔.๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสําคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิน เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีท่ีรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุและผู้พิการ) เทคโนโลย ี
ท่ีช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่ง
อนาคต รวมท้ัง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ 
ตลอดจนมีฐานข้อมูลงานวิจัยท่ีสะดวกต่อการเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแห่งชาต ิ
ท้ังด้าน การวัด การสอบเทียบ การกําหนดและรับรองมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับสากล รวมท้ังเร่งยกระดับและ
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล ผ่าน
การสนับสนุนทางการเงินและการจูงใจในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

๓) สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ โดยกําหนด
พ้ืนท่ีการส่งเสริม และมีมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิจัยพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการแปลงนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ หรือส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจวิทยาศาสตร์  

๔) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
ท่ีช่วยกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ อาทิ ระบบเงินร่วมลงทุน กองทุน 
การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์  

๕) เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ท้ังส่วนกลางและภูมิภาคให้มีการวิจัยท่ีเข้มแข็งพร้อมเป็นกลไก 
ช่วยแก้ไขปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ และเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันระหว่างภาควิชาการกับภาคเอกชน 
และภาคสังคม 

๖) สนับสนุนให้เกิดการร่วมทํางานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 

๔.๒.๔ ด้านการบริหารจัดการ  

๑) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังหน่วยงานท่ีกําหนดนโยบาย หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 
หน่วยงานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงหน่วยงานจัดการความรู้จากการวิจัย (Knowledge 
Management/Transfer Agencies) เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน สร้างความชัดเจนในอํานาจหน้าท่ี
และการบริหารจัดการ รวมท้ังบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ  

๒) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณจากการจัดสรรตามภารกิจ (Function 
Based Budgeting) ไปสู่การจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ (Program Based Budgeting) เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาไปสู่การจัดสรรตามผลงาน 
(Performance Based Budgeting) โดยมีกลยุทธ์ต่อยอดไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือกลยุทธ์การยุติท่ีเหมาะสม  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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๑๕๖ 
 

๓) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย ท้ังด้านการ
สร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านอ่ืนๆ รวมถึง
การติดตามประเมินผลโครงการวิจัยสําคัญของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  

๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม
รายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเท่ียว สาขากีฬา ท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือนําเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปสู ่
การขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 

๕) สง่เสริมให้มีราชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์ (Royal Academy of Science) 
ผ่านทางกลไกท่ีมีอยู่ อาทิ เสริมสร้างศักยภาพของสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นท่ี
รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ในการให้คําปรึกษาและข้อแนะนําการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศแก่รัฐบาลและสาธารณะ 

๕.  แผนงานและโครงการสําคัญ 

๕.๑ แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีบทบาทนําและใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้สินค้าและบริการ ประกอบด้วย โครงการย่อย อาทิ โครงการร่วมทุนเพ่ือสรรหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ
นําไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดในการดําเนินธุรกิจ  

หน่วยงานดําเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๒ แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เป็นเจ้าของห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มสูงในตลาดโลกใน
อุตสาหกรรมท่ีไทยมีศักยภาพ (Global Value Chain Controller) อาทิ โครงการส่งเสริมการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย  

หน่วยงานดําเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

๕.๓ โครงการส่งเสริมการจัดทํามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อนําข้ึนบัญชีนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

หน่วยงานดําเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
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๑๕๗ 
 

๖.  กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

๖.๑ กฎหมาย โดยส่งเสริมและเร่งรัดให้มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นการเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย ์ 

๖.๒ คณะกรรมการระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ 
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
และคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาต ิ

๖.๓ แผนรองรับ โดยผลักดันประเด็นการพัฒนาตามแผนท่ีเก่ียวข้อง อาทิ นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย  
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) และ
แผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมท้ัง ส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา อาทิ แผนวิจัยด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม 
ด้านการท่องเท่ียว ด้านการกีฬา 

 

 

 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๕๘ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

 

๑  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

๑.๑ การกระจุกตัวของการพัฒนากรุง เทพฯ และภาคกลางทําให้ เกิด ปัญหาช่อง ว่าง 
การกระจายรายได้ระหว่างภาค โดยกรุงเทพฯ และภาคกลางมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะท่ีคนยากจนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ อีกท้ังยังมีความแตกต่างของรายได้ประชาชนระหว่างภูมิภาค ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจระหว่างภาค ดังจะเห็นได้จาก ในปี ๒๕๕๖ ภาคกลางมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม คิดเป็นร้อยละ 
๔๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ส่วนภาคอ่ืนมีสัดส่วนการผลิตไม่แตกต่างกันมาก กล่าวคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ ๑๐.๙ ภาคเหนือร้อยละ ๘.๘ และภาคใต้ร้อยละ ๘.๖ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้รายได้
ผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัวระหว่างภาคแตกต่างกันอย่างมาก โดยภาคกลางมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว ๒๘๐,๗๓๔ บาท 
ภาคใต้ ๑๒๓,๒๗๐ บาท ภาคเหนือ ๙๘,๒๖๘ บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗๔,๕๓๒ บาท ตามลําดับ 

การท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ยังมีฐานเศรษฐกิจขนาดเล็กและมีบทบาท 
ไม่มากนัก ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาภาคในระยะต่อไป จําเป็นต้องมุ่งเน้นการกระจายการพัฒนาและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจออกไปจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่ภาคอ่ืนอย่างเป็นข้ันตอน ท้ังนี้ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลได้ให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคมากข้ึน รวมท้ังมีการจัดโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ีได้มาตรฐานนานาชาติและประสานสอดคล้องกับมาตรการด้านการใช้ท่ีดิน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
ในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นสะพานเก้ือหนุนให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมได้เต็มตามศักยภาพและโอกาส เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน  

๑.๒ ประชากรเริ่มปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในทุกภาคในขณะท่ีแรงงานยังมีข้อจํากัดท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยในปี ๒๕๕๖ ภาคเหนือเป็นภาคท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากท่ีสุด ร้อยละ ๑๗.๗ รองลงมา
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ๑๖.๓ ภาคกลางและภาคใต้ ร้อยละ ๑๖.๒ และ ๑๓.๒ ตามลําดับ 
ชี้ให้เห็นว่าภาครัฐและครัวเรือนจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาล รวมท้ังภาระพ่ึงพิงจะสูงข้ึน ในขณะท่ีคุณภาพการศึกษาทุก
ภาคยังต่ํา โดยภาคกลางมีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ๘.๓ ปี และภาคเหนือมีปีการศึกษาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเท่ากับ 
๗.๓ ปี นอกจากนี ้ทุกภาคมีปัญหาจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ชั้น ม.๓ ใน ๕ วิชาสําคัญของทุกภาค มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ทุกวิชา 
ตลอดจนการเจ็บป่วย ปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยังคงเป็นปัญหาสําคัญของทุก
ภาค 

ดังนั้น การพัฒนาภาคในระยะต่อไป จึงควรให้ความสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ท่ัวถึง และเป็นธรรม โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท้ัง
ระบบท่ีเน้นการดําเนินการอย่างมีบูรณาการ ยึดประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ โดยเชื่อมโยงบทบาทและสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบัน และภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการด้านสาธารณสุขและด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนให้ท่ัวถึง  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๕๙ 
 

๑.๓  การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ได้ มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังป่าไม้ แหล่งน้ํา ดิน และพลังงานไปเป็นจํานวนมากและรวดเร็วเกินกว่าท่ีธรรมชาต ิ
จะสามารถฟื้นฟูสภาพให้เกิดทดแทนกลับคืนดังเดิมได้ ดังจะเห็นได้จากปัญหาการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะเดียวกันยังมีปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพดินและคุณภาพน้ํา ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมท้ังปัญหามลพิษทางอากาศในระดับภาคท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนจุดอ่อนในการ
บริหารจัดการแหล่งน้ําและระบบน้ํา จึงจําเป็นต้องเร่งดําเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน 
การบริหารจัดการมลภาวะและควบคุมกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติของภาค
กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี
ให้กับประชาชน รวมท้ังเป็นปัจจัยสนับสนุนการดํารงชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

๑.๔ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในทุกภาค แต่การกระจาย
กิจกรรมเศรษฐกิจจากเมืองใหญ่สู่กลุ่มเมืองขนาดกลางยังขาดความสมดุล ซึ่งจากข้อมูลจากสํามะโน
ประชากรและเคหะในรอบ ๔๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๕๓) ท่ีผ่านมา พบว่าจํานวนประชากรเมืองเพ่ิมข้ึนจาก
ร้อยละ ๒๖.๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นร้อยละ ๔๔.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และคาดว่าภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะมีประชากรเมืองเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๖๐ ส่งผลให้เมืองในภูมิภาคมีประชากรเพ่ิมข้ึน ประชากร
เมืองท่ีเพ่ิมข้ึนจะก่อให้เกิดการขยายตัวของการตั้งถ่ินฐานแบบชุมชนเมือง แหล่งธุรกิจการค้าและบริการ และ
แหล่งอุตสาหกรรม ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จะทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา 
โดยเฉพาะปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยและน้ําเสีย รวมถึงการให้บริการขนส่งสาธารณะท่ีไม่ท่ัวถึงและ 
ขาดประสิทธิภาพ ทําให้สิ้นเปลืองพลังงาน ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร และเกิดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตโดยรวม ตลอดจนการเติบโตของชุมชนท่ีรุกล้ําพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งนําไปสู่การ
สูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของภาค 

ดังนั้น การพัฒนาภาคในระยะต่อไป จึงต้องให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
ความเป็นเมือง ท้ังในด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน  
มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๑.๕ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ จะส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาภาคอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง โครงการพัฒนารถไฟทางคู่ 
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  รวมท้ังโครงการขยายท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิระยะท่ี ๒ 

การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งของประเทศดังกล่าว จะทําให้โครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งสามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ท้ังเครือข่ายภายในภาค การเชื่อมโยงระหว่างภาคและประเทศ 
เพ่ือนบ้าน ส่งผลให้แต่ละภาคสามารถขนส่งคนและกระจายสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนและเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการพัฒนาภาคและกิจกรรมเศรษฐกิจภายในภาค ตลอดจนสนับสนุน
การเปิดตลาดการค้าไปสู่ภาคอ่ืนๆ ในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคของ
ไทยให้เจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน 
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๑๖๐ 
 

๑.๖ กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมา ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการทํางานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนตามแนวทางและเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น 
การบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระยะต่อไป จึงควรมีการปรับปรุงยกระดับให้สามารถบริหารงาน
และแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากประเทศสู่พ้ืนท่ีและ
จากพ้ืนท่ีสู่ประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการประสานกับ
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวง กรม จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะนําไปสู่การบูรณาการโครงการร่วมกันและไม่เกิดความซ้ําซ้อนระหว่างกัน 

๑.๗ การรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจชายแดนมีความสําคัญมากข้ึน โดยการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจจะเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วในพ้ืนท่ีชายแดนและพ้ืนท่ีต่อเนื่อง ดังนั้น ภาคจะต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึน และแสวงหาโอกาสเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี ท้ังในการอํานวยความสะดวกและลด
ข้ันตอนของผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งของฐานเศรษฐกิจเดิมในพ้ืนท่ี ควบคู่กับการส่งเสริมฐานเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมท้ังการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การเสริมสร้างจุดชายแดนต่างๆ ให้สามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนท่ีมีเส้นทางการขนส่งสินค้า มีจุดผ่านแดนถาวร และมีบทบาทเป็น
ประตูการค้าท่ีสําคัญของประเทศ 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าการพัฒนาภาคในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะต้องเช่ือมโยงทิศทางการพัฒนาประเทศลงสู่พื้นท่ีให้สอดคล้องกับศักยภาพ 
โอกาส และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ สามารถเชื่อมโยง
ทุกมิติของการพัฒนา ท้ังมิติตัวคน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคง เข้ากับมิติทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมของภาคได้อย่างมีบูรณาการ สนับสนุนให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
ภาคให้เท่าเทียมและมีสมดุล โดยมุ่งท่ีจะพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของแต่ละภาคให้เจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค ควบคู่กับการจัดโครงข่ายบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมรองรับการขยายตัวอย่างเหมาะสม เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตรวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนเพ่ือขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และ
การท่องเท่ียวร่วมกันระหว่างภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

๒  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและการเพ่ิมรายได้
อย่างท่ัวถึง นําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ําของคนในภาค 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างท่ัวถึง 

๒.๓ เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสู่การกระจายความเจริญและ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๔ เพ่ือฟ้ืนฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างมีสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชน 
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๑๖๑ 
 

๓  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมายท่ี ๑  

๑.๑ ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง 

๑.๒ มีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรมมากข้ึน 

ตัวช้ีวัด ๑.๑ ช่องว่างของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 

ตัวช้ีวัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 

เป้าหมายท่ี ๒ เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี และ
การเดินทางสะดวก 

ตัวช้ีวัด จํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายท่ี ๓ พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

เป้าหมายท่ี ๔ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัด มูลค่าการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐  

๔  แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัต ิ

๔.๑ การพัฒนาภาค 

๔.๑.๑ ภาคเหนือ 

พัฒนาภาคเหนือเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษาในระดับอนุภูมิภาค รวมท้ังยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและความย่ังยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการ
ท่องเท่ียวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

(๑) พัฒนากลุ่มท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ ๑.๑) กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยนําความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาซึ่งมี
เอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนาสู่สินค้าและบริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ๑.๒) กลุ่ม
ท่องเท่ียวมรดกโลก ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยและกําแพงเพชร โดยฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก 
พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชือ่มโยงระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร และเชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ๑.๓) กลุ่มท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
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๑๖๒ 
 

(๒) พัฒนายกระดับการท่องเท่ียวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน ได้แก่ การท่องเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การท่องเท่ียว 
เชิงกีฬาและผจญภัย การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวพํานักระยะยาว และการท่องเท่ียวแบบพักผ่อน 
โดยสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียว และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสอดคล้อง ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเท่ียว ตลอดจนสง่เสริมช่องทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

(๓) สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและ
สินค้าเพื่อสุขภาพ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมท้ังผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายท่ีมีศักยภาพสูงของภาค โดยให้
ความสําคัญกับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการให้มีความแตกต่างโดดเด่น 
สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ 

๒) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

(๑) พัฒนาให้ภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
ภาคเหนือตอนล่างเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ โดยส่งเสริมการ
ลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรเพ่ือปรับระบบการผลิตจากเกษตรเคมีไปสู่การผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต 
รวมถึงสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

(๒) ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร
ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งผลิตท่ีสําคัญ โดยสนับสนุนให้เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน เป็นพ้ืนท่ีหลักในการแปรรูป
พืชผัก ผลไม้และสมุนไพร ในขณะท่ี พิจิตร กําแพงเพชรและนครสวรรค์เป็นพ้ืนท่ีหลักในการแปรรูปข้าว พืชไร่ 
และพืชพลังงาน โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอดสายการผลิต และ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ  

(๓) พัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ และกําแพงเพชร ให้เป็นแหล่งผลิต
พลังงานทดแทน โดยนําผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นวัตถุดิบและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๓) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความ
สมดุลแก่ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ซ่ึงเป็นป่าต้นน้ําในพื้นท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยให้ความสําคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําท่ีเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับ
น้ําฝนและเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ํา ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีป่า 
และส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าตน้น้ํา 

 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๖๓ 
 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๖๔ 
 

(๒) พัฒนาการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ําหลักของภาค ได้แก่ 
ลุ่มน้ําปิง วัง ยม และน่าน โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ําให้เชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีการเกษตรอย่างท่ัวถึง จัดทํา
โครงการผันน้ํา ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ําจากแหล่งน้ําท่ีมีปริมาณน้ําเกินความต้องการไปยังแหล่งน้ําท่ีมีปริมาณน้ํา
น้อยกว่าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ําให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และพัฒนาแหล่ง
กักเก็บน้ํานอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานในลักษณะแก้มลิงให้กระจายตามพ้ืนท่ีต่างๆ ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 

(๓) สนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบน และจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืช 
ในระบบวนเกษตร จัดระเบียบการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร กําหนดช่วงเวลาเผาให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
น้อยท่ีสุดด้วยการ "ชิงเผา" ก่อนช่วงวิกฤตหมอกควันของแต่ละพ้ืนท่ี ส่งเสริมให้นําเศษวัสดุทางการเกษตรไปทํา
ปุ๋ยชีวภาพหรือเชื้อเพลิงอัดแท่ง เพ่ือให้ไม่มีวัสดุทางการเกษตรเหลือเผาในท่ีสุด และส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน 

๔) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ภาคเหนือท่ีเร็วกว่าระดับประเทศ ๑๐ ปี  

(๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทําของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
รายได้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

(๒) พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของ
ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมท้ังแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ

(๓) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามา
มีบทบาทในการจัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอาย ุ

๔.๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐาน
ปลอดภัยและอินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ รวมท้ังเป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
และแหล่งท่องเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ  

แนวทางการพัฒนา 

๑) เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

(๑) พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม  
ศรีสะเกษ) ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย พร้อมท้ังยกระดับเกษตรอินทรีย์ และยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไทยให้เท่าเทียมและ
เป็นท่ียอมรับของตลาดต่างประเทศ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุน
เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถ่ิน ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจําหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๖๕ 
 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๖๖ 
 

(๒) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นท่ี
ในพื้นท่ีตอนบนของภาค (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม) และตอนล่างของภาค (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) 
อาทิ พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก รวมท้ังส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีสกลนคร มุกดาหาร นครพนม  
ส่วนโคนมในพ้ืนท่ีนครราชสีมาและอุบลราชธาน ี

(๓) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ นําร่องในจังหวัด
อํานาจเจริญ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น
มืออาชีพโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน ส่งเสริมการเรียนรู้
จากกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมท้ังส่งเสรมิตลาดสินค้าเกษตรในท้องถ่ิน 

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง  

(๑) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
แบบครบวงจร โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค สร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปท่ีมีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด 

(๒) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมในพื้นท่ีขอนแก่น นครราชสีมา และ
สุรินทร์ กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมครามในพื้นท่ีสกลนครสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค โดยส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์  พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรม
เพ่ิมคุณค่า พร้อมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการ
จับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

(๓) เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นท่ีขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี และให้เกิดความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสนับสนุน
การจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนด้วย
เทคโนโลยีท่ีใช้งานได้ง่าย พร้อมท้ังส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการผลิต ชุมชนและ
ท้องถ่ินให้มากข้ึน 

๓) ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ และกีฬาสู่นานาชาติ  

(๑) ส่งเสริมการท่องเ ท่ียวเชิงกีฬาในพื้น ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
นครราชสีมา ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรม และอารยธรรมขอมในพื้นท่ีจังหวัด บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา การท่องเท่ียววัฒนธรรมลุ่มน้ําโขงและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ในจังหวัด
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการท่องเท่ียวให้ตอบสนองความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง
แหล่งท่องเท่ียวให้หลากหลาย พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือให้
สามารถท่องเท่ียวได้ท้ังปี รวมท้ังพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจาย
นักท่องเท่ียวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถ่ิน 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๖๗ 
 

 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๖๘ 
 

(๒) พัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-
อุดรธานี-หนองบัวลําภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวแบบเชื่อมโยงพ้ืนท่ีและ
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถ่ิน ท้ังในประเทศและกับประเทศเพ่ือน
บ้าน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(๑) พัฒนาแหล่งน้ําเดิมและแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ 
โดยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําเดิมและแหล่งน้ําธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บในพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ) ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาค   

(๒) พัฒนาแหล่งน้ําใหม่ในพื้นท่ีลุ่มน้ําเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ  
(แก้มลิง)ขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร โดยพัฒนาระบบส่งน้ําและการกระจายน้ํา 
ให้นําไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมท้ังพัฒนาแหล่งน้ําใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีโดยไม่ให ้
เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 

๕) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นท่ีต้นน้ําเลย ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร  โดยกําหนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์
และพ้ืนท่ีป่านอกเขตอนุรักษ์ในแต่ละแห่งให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและป้องกันการบุกรุก 
คุกคามป่าไม้และพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา อนุรักษ์ทรัพยากรดินและพ้ืนท่ีต้นน้ําให้สมบูรณ์ 

๔.๑.๓ ภาคกลาง 

พัฒนาภาคกลางให้เป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวใน 
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ  

แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมช้ันนํา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

(๑) ยกระดับการพัฒนากลุ่ ม อุตสาหกรรมในพื้ น ท่ีจั งห วัดปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยองให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสําหรับกิจการท่ีใช้
เทคโนโลยีข้ันสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงมาตรการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ การพัฒนาคน
และเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การแก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค และการสนับสนุนเงินทุน เพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

(๒) พัฒนากาญจนบุรี - ราชบุรี – เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เช่ือมโยงกับแหล่ง
ผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมท้ังยกระดับ
คุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๖๙ 
 

๒) พัฒนาแหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตรของภาคกลางให้เป็นฐานการผลิต
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ 

(๑) รักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท 
สิงห์บุรี  อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และราชบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตข้าวพืชผัก และ
ประมงน้ําจืดของประเทศ ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก โดยเน้นการผลิตและการแปร
รูปท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาด
เฉพาะและตลาดระดับบน 

(๒) พัฒนาธุรกิจการค้าขายผลไม้จังหวัดระยองด้านตะวันออก จันทบุรี ตราด 
นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทราให้เป็นฐานการผลิตและจําหน่ายผลไม้เพื่อการส่งออก โดยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป 
และการจัดจําหน่าย 

(๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อในจังหวัดสระบุรีและราชบุรี 
และ สุกร ไก่ และเป็ดในจังหวัดนครปฐม ชลบุรี และฉะเชิงเทราให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุ์ท่ีเหมาะสม รวมท้ังปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

๓) เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียวของภาคกลางให้
เป็นศูนย์รวมการท่องเท่ียวของเอเชียท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาต ิ

(๑) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้าน
การท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นท่ีประทับใจของนักท่องเท่ียว 

(๒) ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเท่ียวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี จันทบุรีและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวพร้อมท้ังปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเท่ียว สินค้าและ
บริการด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสากล 

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
สิงห์บุรี ลพบุรี และกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดย
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเท่ียว
ในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

(๔) ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมท้ังปรับปรุงและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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๑๗๐ 
 

๔) บริหารจัดการน้ําในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ําระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเท่ียว และชุมชน รวมท้ัง
บรรเทาความเสียหายจากภัยแล้ง โดยปรับปรุงและบํารุงรักษาแหล่งน้ําเดิม จัดสรรน้ํา และพัฒนาแหล่งน้ํา
เพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่าง
พอเพียง มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

๔.๑.๔ ภาคใต ้

พัฒนาภาคใต้ให้เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ํามันท่ีสําคัญของประเทศ 
รวมท้ังผลิตภัณฑ์อาหารทะเลท่ีได้มาตรฐานสากล ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีคงเป็นท่ีนิยมในระดับโลก 

แนวทางการพัฒนา 

๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่
คุณค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

(๑) รักษาฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ํามันในพื้นท่ีภาคใต้ให้เกิดความ
เข้มแข็งและย่ังยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตยางพาราและ
ปาล์มน้ํามันท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังการวิจัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ํามัน ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรอินทรีย ์และการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกมะพร้าว เพ่ือให้ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและ
ปาล์มน้ํามันท่ีสําคัญของประเทศ สามารถยกระดับรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ยางพาราและปาล์มน้ํามัน 

(๒) พัฒนาพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพและความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ขนส่งให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ํามันครบวงจรและศูนย์กลางการผลิตไบโอดีเซลในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์
ธานี รวมท้ังศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจรในรูปแบบเมืองยางในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 

(๓) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ําชายฝั่งในพื้นท่ีจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลท่ีได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม 
รวมถึงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สุขอนามัยท่ีได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล การ
พัฒนาระบบตลาด รวมท้ังส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและเป็น
แหล่งสร้างรายได้ให้กับพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน 

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ให้เป็นฐานการผลิตโคเนื้อท่ีมี
เนื้อคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน โดยการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การขยายการเพาะเลี้ยง การกําหนดมาตรฐาน
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือรองรับตลาดแหล่งท่องเท่ียวของภาคและให้เป็นสินค้าส่งออกสําคัญของพ้ืนท่ี 

๒) ยกระดับรายได้จากการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จาก
การท่องเท่ียวสู่พ้ืนท่ีเช่ือมโยงรวมท้ังชุมชนและท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง  

(๑) สนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี และอําเภอเกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถ 
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๑๗๑ 
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๑๗๒ 
 

ในการรองรับได้ของพื้นท่ี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องสร้างคุณค่าห่วงโซ่ธุรกิจบริการ
ท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวโดยเน้นคุณภาพและมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียวทาง
ทะเลด้วยเรือสําราญในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคู่กับการพัฒนาระบบ
บริการพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ และทําให้ภาคใต้เป็นเป้าหมายการเดินทางของ
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยเรือสําราญ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวระหว่างแหล่งท่องเท่ียว
ระดับนานาชาติในพื้นท่ีภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย และแหล่งท่องเท่ียวบนบกบริเวณพื้นท่ีตอนในท่ีมี
ศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบนบกในบริเวณ
พ้ืนท่ีตอนในท่ีมีศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อาทิ อ่างเก็บน้ําเข่ือนรัชชประภา จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมท้ังแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เป็นเส้นทางโครงข่ายการท่องเท่ียว และกลุ่มพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวเดิมท่ีมี
ชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่ง
ท่องเท่ียวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธาน ี
พัทลุง ระนอง ตรัง และสตูล โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวชุมชนท่ีหลากหลายและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวชุมชนอย่างเข้มแข็ง รวมท้ังสร้าง
เครือข่ายให้ท่องเท่ียวชุมชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเท่ียวรายใหญ่เพ่ือเป็นแหล่งสร้างอาชีพใหม่และ
กระจายรายได้สู่ท้องถ่ินและชุมชน 

(๔) พัฒนาเมืองท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค โดย
ยกระดับจังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสปาจังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัย 
โดยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว การ
พัฒนาธุรกิจและบริการด้านการท่องเท่ียวให้เกิดความหลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล รวมท้ังการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือดึงดูดและสร้างความประทับใจ
ให้แก่นักท่องเท่ียวท้ังไทยและต่างประเทศ และสามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้และกระจาย
รายได้ให้กับท้องถ่ินและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

๓) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความย่ังยืนในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งต้นน้ําของภาค ได้แก่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาสและพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา โดยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  
การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง
ทะเลเพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีท่ีจะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว 
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๑๗๓ 
 

๔.๒ การพัฒนาเมือง 

๔.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก 

พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี 
เดินทางสะดวก โครงสร้างพ้ืนฐานมีคุณภาพและท่ัวถึง โดยเน้นความสอดคล้องกับศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
เมือง บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือกระจายความเจริญและเสริมสร้างขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและของประเทศให้ขยายตัวอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน 

๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมท่ีได้มาตรฐาน
รวมท้ังท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสําคัญต่อการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน 

๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ส่วนกลาง ส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาชน และเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ปรับปรุงการ
รวบรวมขยะ การคัดแยก การนํากลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานท่ีจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน 
ตลอดจนรณรงค์การใช้น้ําอย่างประหยัดเพ่ือช่วยลดมลพิษทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง 

๓) ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจร
และเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงตลาดและบริการสาธารณะด้วยระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ําและเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม โดยให้ความสําคัญต่อระบบรถประจําทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง ภายใต้หลักการส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและ 
ผู้พิการ รวมท้ังส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบทโดยรอบ 

๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น โดยให้
ความสําคัญต่อการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า รวมท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง “แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เมืองอย่างมีคุณค่าท้ังทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยการรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตเมืองให้มีขนาดท่ีเหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทําผังเมืองและการพัฒนา รวมท้ังเพ่ิม
บทบาทของหน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองท้ังด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ 

๔.๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ 

๑) เสริมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจติดต่อทางการค้า การเงิน การ
บริการ และความร่วมมือกับนานาชาติ รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการบริการด้านการแพทย์และ
สุขภาพระดับนานาชาติ ท่ีพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคม
มาตรฐานสูง โดยปรับปรุงและจัดให้มีศูนย์การขนส่งในเขตเมือง อาทิ บางซื่อ จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการทางสังคมและท่ีอยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับความต้องการ



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๗๔ 
 

ของประชากรเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังแก้ไขปัญหาจราจร ขยะ น้ําเสีย น้ําท่วม และมลภาวะทางอากาศ ตลอดจน
การจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ 

๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้นําให้การ
ขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมท้ังการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่
อาศัย การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันน้ําท่วม-น้ําเสีย พร้อมท้ังการ
จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเป็นปอดและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพ่ิมข้ึน รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ท้ังการท่องเท่ียว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพ่ิมข้ึน
ของประชากรเมือง 

๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ 
ธุรกจิสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจทัิล โดยการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมท้ังสายหลักสายรอง
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบเพ่ือการเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ 
รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับ “สังคมดิจิทัล” 
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การ
ลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค  ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่าง
เมืองและระบบขนส่งอ่ืนๆ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย รวมท้ังการพัฒนาท่ีอยู่
อาศัยท่ีเพียงพอ ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการขยะท่ีเหมาะสม 

๖) พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชนบริเวณชุมทางการขนส่งระบบรางท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ท่ีสําคัญ อาทิ เมืองอยุธยา เมืองนครสวรรค์ เมืองหนองคาย และเมืองทุ่งสง และบริเวณแนวชายแดน 
ท่ีมีศักยภาพรวมท้ังบริเวณใกล้พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองเบตง เมืองสะเดา เมืองพุน้ําร้อน 
เมืองอรัญประเทศ และเมืองนครพนม โดยสนับสนุนให้มีการจัดทําโครงการนําร่องท่ีใช้แนวทางการจัดรูปท่ีดิน 
การผังเมือง ควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

๔.๓ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

๔.๓.๑ พัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน 

พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง สามารถสนับสนุน
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเก้ือกูลและ
ยั่งยืน 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๗๕ 
 

แนวทางการพัฒนา 

๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการกํากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ดําเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและ
สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบข้อมูลและ
ระบบติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมท้ังเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและลดความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน 

๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจ
หลัก ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดการ
ปล่อยมลพิษจากแหล่งกําเนิด ลดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จัดการขยะ
มูลฝอยโดยเน้นการ “ลดใช้ ใช้ซ้ํา และแปรรูปนํากลับมาใช้ใหม่” จัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
และส่งเสริมให้การขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยู่ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเพ่ือให้ใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพและลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยท่ีสุด 

๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพื่อรองรับการดูแลคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องสามารถรองรับกิจกรรมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีได้
อย่างเหมาะสม สนับสนุนการศึกษาวิจัยโดยให้ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในพ้ืนท่ีร่วม
ดําเนินการ ยกระดับบริการสาธารณสุขท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ํา ตลอดจนขยายขีดความสามารถของโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการขนส่งในพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีและความเชื่อมโยงสู่พ้ืนท่ีโดยรอบ 

๔.๓.๒ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม ในพ้ืนท่ีเป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ๑๐ พ้ืนท่ี ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย 
และนราธิวาส 

แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดยให้สิทธิประโยชน์ท้ังด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุนจากท้ัง 
นักลงทุนไทยและต่างประเทศ จัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ/อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี 
กําหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง และพัฒนาเมืองชายแดน 
ให้สามารถรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง 

๒) สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีและ
ยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี โดยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี โลจิสติกส์ และการท่องเท่ียว รวมท้ังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ระดับสงูและการวิจัยและพัฒนา 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๗๖ 
 

๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
ในพ้ืนท่ี พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและประชาชนตลอดกระบวนการพัฒนา ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรองรับการเติบโตของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนโดยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่าง 
มีประสิทธิภาพการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดย “ ลดใช้ ใช้ซ้ํา และแปรรูปนํากลับมาใช้ใหม่ ” รวมท้ังการจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน ตลอดจนการกําหนดมาตรการควบคุมผลกระทบจากการดําเนิน
กิจกรรมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีอาจมีต่อพ้ืนท่ีรอบนอก 

๕  แผนงานและโครงการสําคัญ  

๕.๑ โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

๕.๑.๑ สาระสําคัญ ยกระดับกิจกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาให้มี 
อัตลักษณ์และความยั่งยืน รวมท้ังการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเท่ียว โดยใช้อัตลักษณ์
และภูมิปัญญาล้านนาสู่สินค้าและบริการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

๕.๑.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ
สํานักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)  และสํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 

๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๒ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง 

๕.๒.๑ สาระสําคัญ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ของภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 

๕.๒.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงาน
เกษตรจังหวัด 

๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๓ โครงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ 

๕.๓.๑ สาระสําคัญ พัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือป้องกันปัญหา
หมอกควันในภาคเหนือ ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัตแิละเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 

๕.๓.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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๑๗๗ 
 

๕.๔ โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕.๔.๑ สาระสําคัญ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ ยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไทย 
ให้เท่าเทียมและเป็นท่ียอมรับของตลาดต่างประเทศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  
ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก 

๕.๔.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๕ โครงการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕.๕.๑ สาระสําคัญ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บในแหล่งน้ําเดิมและแหล่งน้ําธรรมชาติ พัฒนาแหล่ง
น้ําใหม่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเลย ชี มูล สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีของตนเอง 

๕.๕.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๖ โครงการยกระดบักิจกรรมและบริการด้านการท่องเท่ียวชายทะเลนานาชาติภาคกลาง 

๕.๖.๑ สาระสําคัญ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว พร้อมท้ังปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว ให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาต ิ

๕.๖.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองปริมณฑล  

๕.๗.๑ สาระสําคัญ วางระบบโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ บริการ
ทางสังคม และมาตรการทางผังเมือง รวมท้ังการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง อาทิ การป้องกันน้ําท่วม-น้ําเสีย และ
การจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว ให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การเดินทาง และการทํางาน 

๕.๗.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กรมโยธาธิการและผังเมือง และกระทรวงมหาดไทย  

๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๘ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต ้

๕.๘.๑ สาระสําคัญ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย มี
มูลค่าเพ่ิมสูง และตรงกับความต้องการของตลาด เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราอย่างยั่งยืน 

๕.๘.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันการศึกษา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    

๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
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๑๗๘ 
 

๕.๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 

๕.๙.๑ สาระสําคัญ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมท้ังการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน 

๕.๙.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง 
มหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๑๐ โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นท่ีมาบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 

๕.๑๐.๑ สาระสําคัญ ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงงานใน
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

๕.๑๐.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

๕.๑๑ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

๕.๑๑.๑ สาระสําคัญ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๕.๑๑.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก ภาคเอกชน ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๕.๑๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๕.๑๒ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตาก สงขลา และ
หนองคาย 

๕.๑๒.๑ สาระสําคัญ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนด้านการผลิตและโลจิสติกส ์

๕.๑๒.๒ หน่วยงานดําเนินการหลัก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

๕.๑๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๖  กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

๖.๑ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเมือง 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเมืองสู่การปฏิบัติ โดยใช้กลไกคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) แต่ควรมีการปรับปรุงกลไกเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๗๙ 
 

๖.๑.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดทําแผน 

๑) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและขยาย
ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาเมือง โดยให้ความสําคัญในมิติเชิงยุทธศาสตร์ควบคู่กับมิติเชิงพ้ืนท่ี มีการวาง
ทิศทางหลักและเป้าหมายท่ีชัดเจน กําหนดวิธีการและข้ันตอนการบรรลุเป้าหมายเพ่ือเชื่อมโยงภารกิจของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจัดลําดับความสําคัญของงานได้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดสอดคล้องความต้องการในการพัฒนาท้ังในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนท่ี โดยการปรับหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

๒) ปรับปรุงระยะเวลาการจัดทําแผนและช่วงเวลาของแผนพัฒนาในระดับต่างๆ 
ท้ังแผนกระทรวง แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
แผนพัฒนาในแนวดิ่งมีทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องและเป็นเอกภาพ และการบูรณาการในแนวราบระดับ
พ้ืนท่ีระหว่างส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องและท้องถ่ิน สําหรับโครงการของท้องถ่ินท่ีมีลักษณะเดียวกันกับโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรให้ความสําคัญกับการดําเนินโครงการร่วมกัน 

๓) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดทําแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผน ๔ ปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการจัดทําแผนงาน/โครงการต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ร่วมกับกรอบ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร เพ่ือให้การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดความเชื่อมโยงระหว่างการ
วางแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและการจัดทําโครงการ  

๔) ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนตามแผนชุมชนและแผนท้องถิน่ โดยปรับปรุงการจัดทําแผนความต้องการระดับอําเภอ 
ให้เชื่อมโยงความต้องการของท้องถ่ินและชุมชนกับการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๑.๒ การปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน 

๑) ทบทวนบทบาทและภารกิจการพัฒนาในระดับพื้นท่ีของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินในแต่ละระดับให้เหมาะสม ตามบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานในระดับต่างๆ ให้มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว ลดความซ้ําซ้อนและข้ันตอนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

๒) ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับพื้นท่ี ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟัง
ความคิดเห็นเป็นการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนตั้งแต่การจัดทําแผน การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมตามหลัก พ้ืนท่ี – ภารกิจ – การมีส่วนรว่ม และกลไกประชารัฐ 

๓) จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาตเิพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมือง 

๖.๑.๓ การจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการ  

ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณโดยให้ความสําคัญกับมิติเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างแผนงานของกระทรวง/กรมกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

๖.๒ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

๖.๒.๑ คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) 

๖.๒.๒ คณะกรรมการระดับชาติ และแผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงยุทธศาสตร ์



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๘๐ 
 

๖.๓ แผนรองรับ 

๖.๓.๑ การพัฒนาภาคและเมืองมีแผนรองรับการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๖.๓.๒ การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลัก มีแผนรองรับการดําเนินงาน อาทิ ๑) แผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งในพ้ืนท่ีบรเิวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และ ๒) แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๖.๓.๓ การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแผนรองรับการดําเนินงาน ได้แก่  
๑) แผนบูรณาการงบประมาณเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒) แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร 
๓) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ๔) แผนบริหารจัดการแรงงาน และ ๕) แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๘๑ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมภิาค 
 

 
๑  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

๑.๑ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

ทิศทางการดําเนินนโยบายการต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความก้าวหน้าใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันได้เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ให้ใกล้ชิดและมีความเชื่อมโยงกันในทุกด้านมาก
ข้ึน ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบสําคัญในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
และเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับการปรับตัวของแต่ละประเทศ โดยสถานการณ์และระบบเศรษฐกิจของโลก ทําให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวท้ังเชิงรับและเชิงรุกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
ซึ่งจําเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ คิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างบรรยากาศเสรีใน
การประกอบธุรกิจและการดําเนินบทบาทระหว่างประเทศท่ีชัดเจนโดดเด่น และปรับปรุงนโยบายให้ส่งเสริม
การเปิดการค้าเสรีท่ีแท้จริง ภายใต้แนวทางเพ่ือการเตรียมความพร้อมในเชิงรุกและเชิงรับ โดยดําเนิน
มาตรการทางการค้าท่ีเปิดกว้างและเป็นธรรม ส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการแสวงหาตลาดใหม่ 
ๆ และใช้เครื่องมือทางการตลาดและการเพ่ิมผลิตภาพท่ีส่งเสริมการแข่งขันในตลาด รวมท้ังต้องกําหนด
มาตรการรองรับผลกระทบในทางลบจากนโยบายทางการค้าการลงทุนต่อกลุ่มต่างๆ ในสังคมอีกด้วย 
นอกจากนั้นประเทศไทยต้องดําเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกเพ่ือการสร้างความเป็นเลิศทางการผลิตท้ังสินค้าและ
บริการ รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ (Outward investment) เพ่ือขยายฐาน
การค้าและการลงทุนของประเทศและเป็นศูนย์กลางทางการค้าท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค (Trading Nation) 
โดยเริ่มจากสินค้าและบริการท่ีไทยมีความเชี่ยวชาญและมีความได้เปรียบ และต้องปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม อาทิ กฎหมายและกฎระเบียบ และการจัดเก็บภาษี 

ในระยะเวลา ๕ ปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นับเป็นช่วงเวลาสําคัญท่ีแผนการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพท้ังเครือข่ายภายในประเทศและการต่อเชื่อมกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและการเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกจะมีความคืบหน้าและสมบูรณ์มากข้ึน ซึ่งรวมไป
ถึงการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและเชิงสถาบัน ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยจะต้องผลักดันให้ประเทศ
ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ท่ีตั้งของประเทศไทยเพื่อการขยายการค้าและ
การลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV และอาเซียน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
สาขาการผลิตการบริการตามเป้าหมายท่ีกําหนดในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและตามเป้าหมายการยกระดับการ
พัฒนาและการลดความเหลื่อมล้ําในภูมิภาค อาทิ สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์  
การท่องเท่ียว บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการเงิน บริการด้านโลจิสติกส์  

ท้ังนี้ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกในการสนับสนุนและขยายโอกาสการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นในระยะ ๕ ปีต่อจากนี้ไปจะต้องดําเนินการให้เกิด
ความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนควรปรับปรุงกลไกความร่วมมือระหว่าง



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๘๒ 
 

ประเทศ โดยเน้นกลไกท่ีสร้างสรรค์และเป็นธรรม ท้ังนี้ กลไกดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของคณะทํางาน หรือใช้กลไก
เดิมท่ีมีอยู่แล้วทํางานให้มีประสิทธิภาพมาก ข้ึนสําหรับการบูรณาการในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพ่ือให้
ผลประโยชน์จากการพัฒนาและความร่วมมือตกอยู่แก่ประเทศในภูมิภาคอย่างเป็นธรรมและเป็นการสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ท้ังนี้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยให้มีความเป็นสากลจะต้องมีลําดับสําคัญ ท้ังด้าน
ความสามารถทางภาษา การเสริมสร้างศักยภาพ และทัศนคติท่ีเปิดกว้างและมองไปในอนาคต จะเป็นการ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญมาก ตลอดจนให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการวิจัย
และพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานรวมท้ังการพัฒนาท่ี
ให้ความสําคัญกับการการพัฒนาพ้ืนท่ีร่วม ตลอดจนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามพันธกรณีท่ีประเทศ
เข้าร่วมเพ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด 

๑.๑.๑ สถานการณ์ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค 

๑) การดําเนินนโยบายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคเป็นการ
ดําเนินนโยบายต่างประเทศส่วนท่ีสําคัญท่ีสุดของไทยมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีต้อง
พ่ึงพาซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด  

(๑) ไทยมุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างมีบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของไทยผ่านความร่วมมือระดับ
อนุภูมิภาคท่ีสําคัญ ได้แก่ แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (Greater 
Mekong Subregion Economic Cooperation Program: GMS) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawaddy-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 
ACMECS) และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศทางด้านใต้ของไทยท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
ท่ีรวดเร็ว ท้ังนี้ ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคดังกล่าว เป็นกลไกและพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือและการบูรณาการการรวมตัวในภูมิภาคอาเซียน โดยทําให้อาเซียนมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากข้ึน 
และส่งผลกระตุ้นการลงทุนท้ังจากประเทศในอนุภูมิภาคและจากประเทศสมาชิกในอาเซียน รวมท้ังจาก
ประเทศภายนอกอาเซียน โดยการใช้ประโยชน์จากแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับ GMS 
และ IMT-GT ท้ังยังมีศักยภาพในการเชื่อมโยงสู่ประเทศในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคนอกอาเซียน ได้แก่ 
กลุ่มเอเชียใต้ในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative on Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: 
BIMSTEC) ท่ีเป็นผลจากบทบาทและนโยบายมุ่งตะวันออกของอินเดีย เห็นได้จากการพัฒนาท่าเรือและฐาน
อุตสาหกรรมด้านอ่าวเบงกอลโดยเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์กับตะวันออก และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงกับพม่า 

(๒) ไทยได้เพิ่มบทบาทการเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ (Emerging 
donor) มากข้ึน โดยได้มีการดําเนินบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
ในอนุภูมิภาคตามแผนงาน GMS ACMECS และ IMT-GT มาอย่างต่อเนื่อง โดยปรับบทบาทประเทศไทยจากการ
เป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ และเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในอนุภูมิภาค โดยให้ความช่วยเหลือในรูปเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน
และเงินให้เปล่าแก่ประเทศเพ่ือนบ้านผ่านทางสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
หน่วยงานไทย และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ อาทิ ฝึกอบรมบุคคลากรแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังจีน 
ผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๘๓ 
 

๒) ปัจจุบันประเทศมหาอํานาจต่างให้ความสําคัญและมีการกําหนดยุทธศาสตร์
สําคัญท่ีเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS ACMECS และ IMT-GT  

(๑) จีน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี ฉบับท่ี ๑๓ 
(๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของจีน๑๒ ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การเพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจของจีนในประชาคมโลก
ผ่านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับแผนข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ (One Belt, One Road: OBOR) ท่ีเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกท้ังทางบกและทางทะเล รวมท้ังกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะนําไปสู่การค้าการ
ลงทุนระหว่างกัน โดยส่งเสริมการดําเนินการเพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การทํา
ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมการค้าการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพ และ
การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม/เขตเศรษฐกิจข้ามพรมแดน การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่าง ๆ และ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน เพ่ือเชื่อมต่อจีนกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก นอกจากนี้ จีนยังเพ่ิม
บทบาทในเวทีโลกด้วยการเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเงินลงทุนแก่ประเทศอ่ืน ๆ ผ่านการจัดตั้งธนาคารเพ่ือการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ท่ีช่วยสนับสนุนการค้าการ
ลงทุนและอํานาจทางเศรษฐกิจของจีนในอนาคต ซึ่งจีนได้มีความพยายามต่อเนื่องในการเปิดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท้ัง
ด้านมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางสีเชื่อมโยงออกสู่กลุ่ม GMS และ IMT-GT ในเส้นทางทางบก 
ท้ังทางรถไฟ รถไฟความเร็วสูง เส้นทางถนน รวมท้ังเส้นทางน้ําผ่านทางแม่น้ําโขง โดยใช้การสนับสนุนแบบให้
เปล่าในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจํานวนมาก รวมท้ังมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาว พม่า กัมพูชา 
เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ จีนยังผลักดันความร่วมมือกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ําโขงภายใต้
กรอบความร่วมมือแม่น้ําโขง-ล้านช้าง โดยให้ความสําคัญต่อการจัดการทรัพยากรน้ํา การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ลดความยากจนในอนุภูมิภาค 

(๒) ญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจร่วมพัฒนาในกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง -ญี่ปุ่น 
โดยมีการดําเนินงานร่วมกับ ๕ ประเทศในลุ่มแม่น้ําโขงภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในลุ่มแม่น้ําโขง 
ท่ีเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศลุ่มแม่น้ําโขงและญี่ปุ่นในระยะกลาง
และระยะยาว เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงท้ังด้านการค้า การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการวิจัยและพัฒนา  

(๓) ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
สําคัญในกรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI) ท่ีประกอบด้วยกัมพูชา ลาว 
เมียนมา ไทย และเวียดนาม มีจุดเน้นสําคัญเรื่องความม่ันคงด้านน้ํา อาหาร และพลังงาน 

(๔) การเปิดประเทศของเมียนมาเป็นโอกาสแก่ไทยในการผลักดันความเชื่อมโยง
โครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ท้ังทางบกและทางทะเลระหว่างไทย-เมียนมา เชื่อมโยงไปยัง 
อนุภูมิภาคเอเซียใต้ โดยเฉพาะอินเดียผ่านแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกของ GMS (East-West 
Economic Corridor) ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ท่ีประเทศมหาอํานาจให้ความสนใจ ได้แก่ 
โครงการท่าเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ท่ีพัฒนาเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย 
ผ่านตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ GMS ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจได้เข้ามา

                                           
๑๒ ประกาศใช้ต้ังแต่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๘๔ 
 

มีบทบาทเป็นผู้นําในการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับการผลักดันการลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใน
รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนของท้ัง
ภูมิภาคในภาพรวม 

๑.๑.๒ สถานการณ์ในกรอบอาเซียน 

๑) การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะทําให้อาเซียนมีการรวมตัวกันอย่าง
ลึกซ้ึงมากข้ึนท้ังด้านการเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม โดยผู้นําอาเซียนได้รับ
รองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๖๘ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๗ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ภายใต้วิสัยทัศน์ฯ ดังกล่าว แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๒๕๖๘ ไดกํ้าหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนใน ๑๐ ปีข้างหน้า (๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) โดยมุ่งเน้น
การเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวทางการรับมือต่อประเด็นความท้า
ทายใหม่ ๆ ท่ีอาเซียนอาจต้องเผชิญในอนาคตอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจท้ังในระดับ
ภูมิภาคและโลก มุ่งเน้นการดําเนินงาน ๕ ดา้น ได้แก่ ๑) เศรษฐกิจท่ีมีการรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง โดย
มุ่งเน้นการอํานวยความสะดวกทางการค้า ยกเลิกหรือลดมาตรการท่ีมิใช่ภาษี ปรับปรุงพิธีการศุลกากร ปรับ
ประสานมาตรฐานให้สอดคล้องกัน การเปิดเสรีการค้าบริการและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการลงทุน การเปิดเสรี
บริการการเงินและการรวมตัวและพัฒนาตลาดทุนและการอํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานท่ีมีฝีมือ
และนักธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนในห่วงโซ่มูลค่าโลก ๒) มุ่งเน้นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรมและความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง อาทิ นโยบายการแข่งขัน 
การคุ้มครองผู้บริโภค ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านภาษี การยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้มีกฎระเบียบ และหลักปฏิบัติท่ีดีด้านกฎระเบียบท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและ
สามารถพร้อมตอบสนองได้มากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงท่ี
สําคัญของโลก และประเด็นการค้าใหม่ ๆ ๓) การส่งเสริมและบูรณาการด้านการขนส่งในภูมิภาค เทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงพลังงาน ส่งเสริมให้มีการรวมตัวรายสาขาท่ี
ลึกซึ้งมากข้ึน ได้แก่ อาหาร เกษตรและป่าไม้ ท่องเท่ียว สุขภาพ เหมืองแร่ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๔) มุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน การลดช่องว่างด้านการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นหรือข้อริเริ่ม
ด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ และ ๕) การเป็นส่วนสําคัญของประชาคมโลก (a Global ASEAN) อาทิ การทบทวนหรือ
ปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศคู่เจรจาท่ีมิได้มีความตกลงการค้าเสรี และการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรท้ังในระดับภูมิภาคและโลก 
สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุกในเวทีภูมิภาค รวมท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
สถาบันต่าง ๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค แผนงานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ๒๕๖๘ มี
องค์ประกอบหลัก ๔ ประการ ได้แก่ ๑) การเป็นประชาคมท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของกฎกติกา ยึดม่ันในบรรทัดฐาน
ร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศ และมุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ๒) การเป็นประชาคมท่ีตอบสนองต่อ
ปัญหาความม่ันคงท้ังในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) การรักษาความเป็นแกนกลางของ
อาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาคและในความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก รวมท้ังส่งเสริมบทบาท
อาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ และ ๔) การมีสถาบันและกลไกอาเซียนท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ส่วนแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๖๘ มีองค์ประกอบหลัก ๕ ประการ ได้แก่  



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๘๕ 
 

๑) มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบทางสังคมของประชาชนอาเซียน ๒) มีความครอบคลุม มุ่ง
ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๓) มีความยั่งยืน มุ่งส่งเสริม
การพัฒนาสังคมท่ีสมดุลและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๔) มีภูมิคุ้มกันมุ่งยกระดับความสามารถในการปรับตัวและ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสังคมและเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 
๕) มีพลวัต มุ่งสร้างสรรค์ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นสมาชิกประชาคมโลกท่ีมีบทบาทสูง 

๒) การดําเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
(Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) อย่างต่อเนื่องมีส่วนสําคัญในการเพิ่มพูนความ
เช่ือมโยงในอาเซียนท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชน เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยง
ถึงกันแบบไร้รอยต่อในภูมิภาค โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ การบูรณาการ
แผนงานโครงการความเชื่อมโยงระดับอนุภูมิภาค (GMS และ IMT-GT) กับการดําเนินงานของ MPAC การ
แสวงหาทุนจากแหล่งต่างๆ การลงทุนในรูปแบบหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน ท่ีผ่านมา ประเทศอาเซียนตลอดจน
ประเทศผู้ให้ต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น จีน สาธารณรัฐเกาหลี ต่างมีบทบาทมากข้ึนในการปฏิบัติตาม MPAC ท้ังด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบพลังงานและสาธารณูปโภคใน
อาเซียน ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติและน้ํา โดยผ่านระบบเชื่อมโยงไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) 
ระบบท่อส่งก๊าซ (Trans-ASEAN Gas Pipeline) และระบบโครงข่ายโทรคมนาคมในภูมิภาค 

๑.๑.๓ สถานการณ์ในกรอบเอเซียและแปซิฟิก 

๑) การเช่ือมโยงกันระหว่างอาเซียนกับกลุ่มอํานาจเดิมและกลุ่มอํานาจทาง
เศรษฐกิจใหม่ท่ีพยายามเข้ามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เป็นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด โดยประเทศมหาอํานาจต่าง ๆ พยายามเข้ามามีอิทธิพลในอาเซียน 
เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศท่ีกําลังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด มีความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคท่ีเข้มแข็งมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนซึ่งมี
ขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาได้แผ่อิทธิพลสู่อาเซียน ซึ่งประเทศไทยมี
ทําเลท่ีตั้งท่ีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ มีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ และมีความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้น ๆ ของอาเซียน ประเทศมหาอํานาจจึงพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ (Strategic partner) เพ่ือคานอํานาจการต่อรองกันในภูมิภาคอาเซียนอย่างเด่นชัด 

๒) ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Trans Pacific 
Partnership: TPP๑๓) เป็นข้อท้าทายท่ีสําคัญต่อไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในแง่การ
เช่ือมโยงตลาดและห่วงโซ่การผลิต รวมไปถึงมาตรฐานใหม่ ๆ ด้านการค้าการลงทุนและบริการ โดย TPP มี
สหรัฐอเมริกาเป็นแกนนําการเจรจากับหลายประเทศท่ัวโลก วัตถุประสงค์หลักคือด้านเศรษฐกิจซึ่งจะมีการลด
อุปสรรคทางการค้าระหว่างกันท้ังด้านภาษี และไม่ใช่ภาษี นําไปสู่การเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างกัน รวมถึง
ข้อตกลงอ่ืน ๆ ท้ังเรื่องสิทธิบัตร นโยบายการแข่งขัน รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม โดยประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้า
ร่วมเป็นภาคีแล้ว ได้แก่ เวียตนาม มาเลเซีย๑๔ และบรูไน TPP ไม่เพียงเป็นข้อตกลงท่ีจะสร้างตลาดขนาดใหญ่

                                           
๑๓    ปัจจุบันสมาชิกประกอบด้วย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น แคนาดา ชิลี เม็กซิโก เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และ

เวียดนาม 
��

     โครงสร้างส่งออกสินค้าเวียดนามมีความใกล้เคียงกับของไทย ขณะท่ีมาเลเซียน่าจะได้รับประโยชน์จาก TPP จากยอดส่งออกสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ รวมถึงยางและปาล์มนํ้ามัน 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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๑๘๖ 
 

โดยเป็นเขตการค้าเสรีท่ีใหญ่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๔๐ ของ GDP โลก แต่ยังเป็นเรื่องท่ี
เก่ียวข้องกับหลายประเด็นด้านการค้าและบริการ อาทิ การจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking In 
Persons Report) ประจําปี ๒๕๕๘ ท่ีไทยอยู่ในระดับต่ําสุด (Tier 3) เป็นปีท่ี ๒ ติดต่อกัน การจัดอันดับ
ประเทศคู่ค้าท่ีมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมายการค้าพิเศษ ๓๐๑๑๕ ซึ่งไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch list: PWL๑๖) เป็นปีท่ี ๘ ติดต่อกันนับจากปี ๒๕๕๐ และ
การเข้มงวดเพ่ิมมากข้ึนในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยโดยองค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และสํานักงานบริหารการบิน
แห่งชาติสหรัฐฯ (Federal Aviation Administration: FAA) ได้ประกาศลดมาตรฐานการกํากับดูแลหน่วยงาน
การบินของประเทศไทยจากประเภทท่ี ๑ (Category 1) เป็นประเภทท่ี ๒ (Category 2) ส่งผลให้สายการบิน
ของไทยท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลด้านการบินของไทยจะไม่สามารถเพ่ิมเท่ียวบินเข้าสหรัฐฯ  
ได้จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องสําเร็จ ตลอดจนการท่ีสหภาพยุโรปเข้าตรวจสอบไทยในปัญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)  

๓) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) หากเจรจาสําเร็จภายในปี ๒๕๕๙ จะนับเป็นความตกลงการค้าเสรีท่ีมี
ผลกระทบสูงต่อไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคเพิ่มข้ึน 
ด้วยขนาดประชากรรวมกันมากกว่า ๓,๓๐๐ ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และขนาดเศรษฐกิจรวม
กว่า ๑๗,๑๐๐ พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก หากการเจรจา 
RCEP ประสบผลสําเร็จ ไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดย RCEP ประกอบด้วย  
๑๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศอาเซียน บวก ๖ ประเทศ คือ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ์เป็นความตกลงการค้าเสรีร่วมกันโดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมท้ังมิติการค้าสินค้า การค้า
บริการ การลงทุน มาตรการทางการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยผู้นําอาเซียนได้เห็นชอบการขยาย
เวลาการเจรจาให้สรุปผลภายในปี ๒๕๕๙ ซึ่ง RCEP จะช่วยส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค 
ผู้ประกอบการไทยสามารถสรรหาแหล่งวัตถุดิบท่ีหลากหลายท้ังเชิงคุณภาพและราคามากข้ึน การขยายจาก
อาเซียนเป็นสมาชิก ๑๖ ประเทศ ทําให้การเปิดเสรีได้ท้ังเชิงลึกและเชิงกว้างกับประเทศต่างๆ รวมถึงการลด
อุปสรรคทางการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ตลอดจนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ทําให้โอกาสทางการค้า
และการลงทุนขยายตัวมากข้ึน ท้ังนี้ การเจรจาจัดทําความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจท้ัง
ข้อตกลง RCEP และ TPP (หากไทยเข้าร่วมการเจรจา) ควรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความ

                                           
๑๕  ข้อบทหน่ึงในกฎหมายการค้าของสหรัฐฯ ปี ๑๙๗๔ แก้ไขโดยกฎหมาย Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 

ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายการค้าพิเศษ ๓๐๑ น้ี สํานักผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (US Trade Representative : USTR) จะจัดประเทศคู่
ค้าให้อยู่ในบัญชีต่าง ๆ ตามระดับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ โดยหากมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาน้อยจะอยู่ใน
บัญชี Watch List  หากมีการละเมิดมากขึ้นจะอยู่ในบัญชี Priority Watch List และถ้ามีการละเมิดมากท่ีสุดจะถูกจัดอยู่ในบัญชี 
Priority Foreign Country ซ่ึงสหรัฐฯ จะใช้มาตรการตอบโต้ได้ 

๑๖  ประเทศท่ีต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด กลุ่มประเทศท่ีสหรัฐฯ จัดให้เป็นประเทศท่ีปฏิบัติการค้าไม่เป็นธรรม อันเป็นการกีดกันการค้าต่อ
สินค้าของสหรัฐฯ ถือเป็นขั้นแรกซ่ึงสหรัฐฯ จะเพียงจับตาดูใกล้ชิด หากประเทศกลุ่มน้ียังไม่ปรับปรุงมาตรการทางการค้า ผู้แทน
การค้าของสหรัฐฯ (US Trade Representative: USTR) จะเล่ือนสถานภาพให้อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีต้องมีการเจรจาอย่างเร่งด่วน ซ่ึง
ต้องมีการไต่สวนและวินิจฉัยภายใน ๖ เดือนตามกฎหมายการค้าของสหรัฐฯ การระบุเป็นประเทศท่ีต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหรือ PWL 
น้ีไม่ได้เป็นข้อกําหนดในกฎหมายการค้าของสหรัฐฯ จึงไม่มีผลในการสอบสวน เป็นเพียงมาตรการข่มขู่ของฝ่ายบริหารสหรัฐฯ ไทย
ถูกจัดว่าเป็นประเทศในกลุ่มประเทศท่ีต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด หลังถูกถอดออกจากการเป็นประเทศในกลุ่มท่ีต้องมีการเจรจาอย่าง
เร่งด่วน (Priority Foreign Country: PFC) เม่ือปี ๒๕๓๖ และถูกถอนออกจากการเป็นประเทศท่ีต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเม่ือ
ปลายปี ๒๕๓๗) 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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๑๘๗ 
 

สอดคล้องกันระหว่างความตกลงระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน ไทยจําเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนและ
พัฒนามาตรฐานกฏระเบียบตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับ
การดําเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาคท่ีจะเกิดข้ึน โดยในด้านการค้าจะส่งผลต่อการ
กําหนดมาตรการท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษีต่างๆ ท่ีมีแนวโน้ม 
ทวคีวามสําคัญมากข้ึนต่อประเด็นภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม การบริการ และการลงทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจของไทยอย่างมีนัยสําคัญ 

๔) ไทยได้ลงมติรับรองเ ป้าหมายการพัฒนาอย่าง ย่ังยืนปี ๒๕๕๙-๒๕๗๓ 
(Sustainable development goals: SDGs๑๗) ภายใต้ความร่วมมือของสหประชาชาติ ในเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องบรรลุในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า ในปี ๒๕๗๓ SDGs เป็นวาระการพัฒนาใหม่ของโลกท่ี
จะเป็นแรงกดดันในห่วงโซก่ารผลิตในอนาคต กําหนดข้ึนแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals: MDGs) ท่ีหมดอายุลงเม่ือสิ้นปี ๒๕๕๘ โดยมุ่งเน้นให้มีความเชื่อมโยงมิติการพัฒนาท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญใน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การยึดม่ันในหลักการพัฒนา
ท่ียั่งยืน ๒) การสร้างภูมิคุ้มกัน ๓) การลดความเหลื่อมล้ําและให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน และ ๔) รูปแบบ
การดําเนินงาน ซึ่งต้องเริ่มจากวางกรอบกติกาสังคมให้ม่ันคงและเป็นธรรมให้ทุกคนมีความเสมอภาค มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากรและการบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียม และให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ SDG จึงนับได้ว่าเป็นภูมิทัศน์ใหม่ท่ีสร้างแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นแรงกระตุ้นและตัวเร่งในการสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนและทํา
ให้การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการประกอบธุรกิจขององค์กรท้ัง
ภาคเอกชนและภาครัฐท่ีต้องมีการปรับตัวเพ่ือก้าวไปสู่ความยั่งยืน นับว่าเป็นทิศทางใหม่ของโลกท่ีจะเป็นแรง
กดดันในห่วงโซ่การผลิต ทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนการประกอบการค้า การลงทุน และประกอบการ
ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับแนวทางในการรองรับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนต่อไป 

๕) ไทยเข้าร่วมในพันธกรณีสหประชาชาติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
Paris Agreement ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยท่ี ๒๑ (The 21st session of the Conference of the Parties to the UNFCCC : COP21) และการ
ประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๑ (The 11th session of the Conference of the Parties Serving 
as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol : CMP11) โดยในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมผลักดันให้การเจรจาความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศฉบับใหม่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยไทยได้จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๒๐-๒๕ จากกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ และน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐบาลไทยได้ลงนามใน
ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีสาระสําคัญโดยการกําหนดเป้าหมายร่วมกันระดับโลก เพ่ือรักษาการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ
เฉลี่ยโลก ให้ต่ํากว่า ๒ องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับระดับของอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรม โดยยึดหลัก
ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับการพัฒนาท่ีแตกต่าง และต้องคํานึงถึงศักยภาพของแต่ละ

                                           
๑๗    มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรโลก สร้างความเท่าเทียม ขจัดปัญหาความยากจน และการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งไปสู่การสร้างสังคมท่ียั่งยืนในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า ครอบคลุม ๑๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ความยากจน 
๒) ความหิวโหย ๓) สุขภาวะ ๔) การศึกษา ๕) ความเท่าเทียมทางเพศ ๖) นํ้าและการสุขาภิบาล ๗) พลังงาน ๘) เศรษฐกิจและการ
จ้างงาน ๙) โครงสร้างพ้ืนฐานและการปรับปรุงให้เป็นอุตสาหกรรม ๑๐) ความเหล่ือมลํ้า ๑๑) เมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ 
๑๒) แบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ๑๓) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ๑๔) ทรัพยากรทางทะเล ๑๕) 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๖) สังคมและความยุติธรรม และ ๑๗) หุ้นส่วนความร่วมมือและการปฏิบัติให้เกิดผล 
โดยมีเป้าหมายรองอีก ๑๖๙ ข้อ 
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๑๘๘ 
 

ประเทศ และในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประธานกลุ่ม G77๑๘ ในปี ๒๕๕๙ ไทยจะมุ่งม่ันอย่างเต็มความสามารถ
ในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความแตกต่างท้ังภายในและภายนอกกลุ่ม รวมท้ังองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ 
ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South 
Cooperation) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ืออนาคตท่ียั่งยืนร่วมกันของโลก ดังนั้น ไทยจึงต้องมีกรอบการดําเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือให้ผลการ
ดําเนินงานตามพันธกรณีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

๑.๒ การประเมินความเสี่ยง 

๑.๒.๑ การดําเนินการตามความตกลงการขนส่งคนและสินค้าผ่านแดนและข้ามแดนท่ียังไม่
สามารถทําได้อย่างสมบูรณ์ และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับท้องท่ี ระดับประเทศ และระดับระหว่าง
ประเทศยังขาดการทํางานแบบบูรณาการกัน เป็นผลให้ไม่สามารถใช้โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีพัฒนาข้ึนตามแนว
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจและประสบกับสถานการณ์การแข่งขันท่ีรุนแรงจากบริษัทต่างชาติท่ีมีความได้เปรียบท้ังด้านเงินทุน 
เทคโนโลยีและความชานาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ และทําให้เสียโอกาสในการคมนาคมขนส่ง 
ตลอดจนเสียโอกาสในการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน 

๑.๒.๒ ความไม่พร้อมในการพัฒนาเมืองชายแดนและเขตเศรษฐกิจชายแดนของไทยตาม
แนวพื้นท่ีพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากขาดการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
ท่ีมีบูรณาการท้ังในส่วนของไทย และในส่วนท่ีจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาในพ้ืนท่ีของประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ัง
ความไม่พร้อมในด้านการร่วมกําหนดยุทธศาสตร์การลงทุนเพ่ือใช้ประโยชน์เขตเศรษฐกิจชายแดนภายหลังการ
เป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนความไม่พร้อมในการพัฒนาบุคลากรและแรงงานทักษะรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ในอนาคต ส่งผลให้เศรษฐกิจชายแดนไทยยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงตามแนวพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจอย่างเต็มท่ี 

๑.๒.๓ ความเสี่ยงจากการเข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้าในกรอบภูมิภาคต่างๆ อาทิ การรวมตัว
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีประเด็นด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี อันจะส่งผลกระทบ 
ให้เกิดการแย่งอาชีพในบางสาขาได้ ซึ่งควรให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพและการบริหารจัดการ
แรงงานวิชาชีพของไทยให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง  

๑.๒.๔ ทักษะฝีมือแรงงานไทยยังมีข้อด้อยและยังพึ่งแรงงานต่างด้าวในบางสาขา ท้ังนี้เม่ือ
เปรียบเทียบกับแรงงานในประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เวียดนาม กัมพูชา จะมีความขยันอดทนมากกว่า มีความ
เต็มใจท่ีจะเรียนรู้ ถึงแม้ว่าจะมีการนําแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศโดยเฉพาะแรงงานท่ีใช้
ทักษะต่ํา แรงงานประมง และแรงงานสถานประกอบการตามแนวชายแดน แต่เป็นจํานวนน้อยท่ีเป็นแรงงาน
ถูกกฎหมาย ซึ่งส่งผลต่อสวัสดิการ สวัสดิภาพ และเด็กท่ีเกิดมาในประเทศไทย รวมท้ังความเสี่ยงในด้านการ
สาธารณสุขอีกด้วย นอกจากนี้ การอพยพย้ายถ่ินของแรงงาน ทําให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในบางพ้ืนท่ี
เนื่องจากแรงงานหลั่งไหลเข้าสู่สถานประกอบการในเมือง ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า และการขาดแคลนแรงงาน
ในบางสาขา อาทิ แรงงานภาคเกษตร 

                                           
๑๘  G77 คือกลุ่มท่ี UN กําหนดให้เป็นกลุ่มพันธมิตรของประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือส่งเสริมสมาชิกในด้านเศรษฐกิจ ผลประโยชน์และสร้าง
ขีดความสามารถในการเจรจาต่อรองร่วมท่ีเพ่ิมขึ้นในสหประชาชาติ เริ่มต้นมี ๗๗ ประเทศเข้าร่วม ซ่ึงไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกผู้ก่อต้ัง 
และปัจจุบันกลุ่ม G77 มีสมาชิกท้ังส้ิน ๑๓๔ ประเทศ แต่ยังคงชื่อเดิมไว้ และในปี ๒๕๕๘ กลุ่มน้ีประกอบด้วยท้ังหมดของสมาชิก UN 
แต่ไม่รวมประเทศต่อไปน้ี 1) สมาชิกท้ังหมดของสภายุโรป ยกเว้นของบอสเนียและเฮอร์เซ 2) สมาชิกทุกคนขององค์การเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยกเว้นชิลี และ 3) ประเทศในกลุ่ม Commonwealth of Independent States 
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๑๘๙ 
 

๑.๒.๕ การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอํานาจในการผลักดันกรอบความร่วมมือต่างๆ 
ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการกําหนดยุทธศาสตร์และท่าทีความ
ร่วมมือในอนาคตของหุ้นส่วนการพัฒนาของประเทศในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะต่อการขับเคลื่อนการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานและการประกอบการค้าเสรีในภูมิภาค ซึ่งควรมีการพิจารณากลไกความเชื่อมโยงบูรณาการใน
เชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละกรอบท่ีเก่ียวข้อง และต้องให้การระมัดระวังเป็นพิเศษต่อประเด็นท่ีจะเป็น
ผลประโยชน์ขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะในการเจรจาเพ่ือวางแผนการจัดสรรและใช้ทรัพยากรระหว่าง
ประเทศร่วมกัน ท่ีอาจเป็นความขัดแย้งท้ังในระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคด้วยกันเอง และในระหว่าง
ประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา 

๑.๒.๖ การมีบทบาทในเชิงตั้งรับต่อประเด็นความเคลื่อนไหวในด้านการสร้างอุปสรรค 
ข้อกีดกันทางการค้าและบริการใหม่ ๆ อันเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีแนวโน้มนํามาใช้เป็น
ข้อกีดกันในระดับภูมิภาค โดยไทยยังขาดความเข้าใจและเตรียมการด้านการให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจและภาค
การผลิตของไทยเองและการเป็นผู้นําในการให้ความรู้กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือปรับกระบวนการผลิตเพ่ือ
รองรับมาตรการใหม่ ๆ ท่ีจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนในอนาคต ผู้ประกอบการไทย ขาดความรู้ ความเข้าใจ  
การเข้าถึงแหล่งการตลาดในการไปบุกเบิกธุรกิจของตนในต่างประเทศ รวมท้ังขาดการรวมพลังระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในรูปแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ทําให้เสียโอกาสในการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ หรือ
ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ ดังเช่นประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส 
ท่ีเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการค้าการลงทุนจากสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดกลุ่ม
ของไทย เป็นกลุ่ม Tier 3 เรื่องการดําเนินการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ และการท่ีสหภาพยุโรปให้ 
“ใบเหลือง”เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ กับปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย หรือ Illegal, Unreported, 
and Unregulated (IUU) Fishing ซึ่งท้ังสองประเด็นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยในสายตาชาวโลก 
บิดเบือนโอกาสทางการตลาดของสินค้าไทยในต่างประเทศ และอาจลดทอนความม่ันใจของนักลงทุนท่ีจะมา
ลงทุนในประเทศ 

๑.๒.๗ ขาดการวางแผนร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือกําหนดตลาดและกระตุ้น 
ความต้องการของผู้บริโภค รวมท้ังกําหนดแรงงานเพ่ือส่งเสริมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

๑.๒.๘ ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย เป็นประเด็นท่ีประชาคมโลกให้ความกังวล และ
เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในกลุ่มพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ท่ี 
ราชประสงค์ เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และรวมท้ังท่ีเกิดการวางระเบิด และการก่อวินาศกรรมท่ีกรุงจาการ์ตา  
ซึ่งประเด็นความเข้มแข็งของกลุ่ม Self-proclaim Islamic State (IS) และแนวโน้มความรุนแรงของการ 
ก่อการร้ายยังได้ถูกหยิบยกข้ึนมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งท่ี ๒๖ ท่ีผู้นําอาเซียน
ได้รับรองปฎิญญาลังกาวีว่าด้วยขบวนการผู้ยึดถือทางสายกลางระดับโลก (Langkawi Declaration on 
Global Movement of Moderates) นอกจากนี้ ความไม่ม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในบางพ้ืนท่ี 
อาทิ การก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ ท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีจะ
นําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคม อันเนื่องมาจากการขาดความม่ันใจของนักลงทุนและ
ผู้ประกอบการท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ 

๑.๓ การสร้างภูมิคุ้มกัน 

จากการประเมินการสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญต่อ
การใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเร่งรัด
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะแนวโน้มการขยายตัวของข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้าย
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมายังภูมิภาคเอเชียมากยิ่งข้ึน  
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๑.๓.๑ การใช้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปรับปรุงสมรรถนะในการแข่งขันของ
ปัจจัยการผลิตท้ังในด้านแรงงาน พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ห่วงโซ่การผลิตและ
การแปรรูป ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนในภูมิภาค และควรให้
ความสําคัญต่อการเปิดเสรีท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี โดยเฉพาะภายใต้ความร่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และความตกลงการเปิดเสรีระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ  
การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

๑.๓.๒ ภาครัฐจะต้องให้ความสําคัญกับการใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าเพื่อเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันและเพ่ือลดผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจท่ียังมีความอ่อนแอ โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้า การบริการและการลงทุนในกลุ่มสินค้าและบริการท่ีมีความอ่อนไหวสูง รวมท้ังผลกระทบต่อโครงสร้าง
การผลิตท่ีอาจตอกย้ําปัญหาความไม่สมดุลและความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และโอกาสทางสังคมให้ทวีความ
รุนแรงมากข้ึนหากขาดมาตรการรองรับท่ีเหมาะสม รวมท้ังผลกระทบต่อโครงสร้างการจ้างงานและการโยกย้าย
ถ่ินฐานของแรงงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ 

๑.๓.๓ ใช้ประโยชน์จากทําเลท่ีตั้งของประเทศไทยเพื่อเช่ือมโยงศักยภาพของพื้นท่ีต่าง ๆ ใน
แนวพื้นท่ีเศรษฐกิจ ให้ประสานความร่วมมือทางการค้า การลงทุนเพิ่มมากข้ึน เพ่ือสร้างฐานการผลิตให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมท้ังให้สามารถขนส่งแรงงานและวัตถุดิบได้รวดเร็วข้ึน ส่งผลต่อความม่ันใจ
ของผู้ประกอบการในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของรัฐ และจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จะทําให้สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งรัฐบาลได้จัดตั้งข้ึนตามบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนต่าง ๆ ให้
รุดหน้าไปได ้

๑.๓.๔ การใช้ศักยภาพความได้เปรียบของท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และศักยภาพของ
พื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อสร้างฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะการ
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงของธุรกิจการแปรรูปอาหาร การท่องเท่ียว บริการท้ังด้านสุขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสาคัญของภูมิภาค โดยกาหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศให้สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละภูมิภาคต่อไป โดยสร้างความเชื่อมโยงในแต่ละกรอบความ
ร่วมมือ พร้อมท้ังเปิดโอกาสในการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองชายแดนตลอดต่อเนื่องถึงเมืองและชุมชนศูนย์กลางใน
ภูมิภาคท่ีสาคัญของประเทศ ซึ่งอยู่ในแนวเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิด
การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถ่ิน 

๑.๓.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาทักษะในด้านอ่ืน ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการไทย ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ สามารถขยายโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมท้ังพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในทุกรูปแบบให้กับ
ผู้ประกอบการเหล่านั้น 

๑.๓.๖ อาศัยกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท่ีแน่นแฟ้นระหว่าง
ประเทศเป็นภูมิคุ้มกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีเสมอภาค
ระหว่างกัน 
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๒  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากทําเลท่ีตั้งของประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในเชิงยุทธศาสตร์ ท่ีเป็นจุดเชื่อมโยงท่ีสําคัญ ท้ังภายในอนุภูมิภาค ภูมิภาคอาเซียน และระหว่างอาเซียน
และโลก ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้ประเทศได้ผลประโยชน์อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ จากการพัฒนาประเทศไปสู่สากลของไทย 

๒.๒ เพื่อให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีสมรรถภาพสูง ในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาต ิโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนา 

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ของประเทศในด้านการค้า การลงทุน การเงิน และโอกาสด้าน
การตลาดและการบริการระหว่างประเทศ ตลอดจนการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานและการผลิตข้ามพรมแดน 
ภายหลังจากการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมท้ังเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การบริการ และ
การเงิน กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ  

๒.๔ เพื่อผลักดันบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นส่วนสําคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้
กรอบต่าง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

๓  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

๓.๑ ประเทศไทยมีบทบาทนําในภูมิภาคท้ังทางด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและการลงทุน 

ตัวชี้วัด ๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีจัดทําโดย IMD 

ตัวชี้วัด ๒ อันดับความสามารถในการประกอบธุรกิจโดยธนาคารโลก 

ตัวชี้วัด ๓ อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 

ตัวชี้วัด ๔ อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศใน
ภูมิภาค 

๓.๒ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน และอนุภูมิภาค
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และในส่วน
ขยายครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต ้

ตัวชี้วัด ๑ ดัชนีความสามารถในการอํานวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index) 
และดัชนีย่อยความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนบ้านของประเทศ 

ตัวชี้วัด ๒ สัดส่วนการขนส่งทางรางต่อการขนส่งท้ังหมดในบริเวณชายแดน 

ตัวชี้วัด ๓ แนวโน้มการขนส่งสินค้าและบริการในบริเวณเพ่ิมข้ึน  

๓.๓ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด ๑ ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนี
การอํานวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index) 

ตัวชี้วดั ๒ การผลิตแบบผลผลิตพลอยไดมี้แนวโน้มดีข้ึน  
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๓.๔ ไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นท่ีเชื่อม่ันของนานาชาติในฐานะประเทศท่ีมาตรฐานดําเนินการต่างๆ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑ อันดับของประเทศไทยดีข้ึน โดยเฉพาะเรื่องภาพลักษณ์การค้ามนุษย์และการประมง 
ท่ีผิดกฏหมายดีข้ึน 

ตัวชี้วัด ๒ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการส่งเสริมบทบาทและ
การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงประชาคมอาเซียน 

๓.๕ ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมสําคัญในการ
กําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑ มีการลงนามในข้อตกลงต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  

๓.๖ ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ท่ีส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตลาด 
ท้ังตลาดเดิมและตลาดใหม่ 

ตัวชี้วัด ๑ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (การเริ่มต้นธุรกิจ การได้รับสินเชื่อ 
การค้าระหว่างประเทศ การดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง) 

ตัวชี้วัด ๒ อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในอนุภูมิภาค
และอาเซียน 

๔  แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัต ิ

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทําให้การดําเนินนโยบายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ จําเป็นต้องกําหนดแนวทางการพัฒนาอย่างบูรณา
การในเชิงยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของไทย และการดําเนินงานตาม
วาระการพัฒนาระหว่างประเทศต้องมีการดูแลให้เป็นไปในทิศทางท่ีได้กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว ท้ังนี้ ควรมุ่งเน้นให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังดูแลการดําเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี ้

๔.๑ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยดําเนินการเชื่อมโยงอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม
การรักษาสมดุลท้ังผลประโยชน์ด้านความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
โดยคํานึงถึงการทําให้ไทยได้รับผลประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคให้มากท่ีสุดและ
ท่ัวถึงเพ่ือการกระจายรายได้และความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถ่ิน โดยเฉพาะภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, 
IMT-GT, BIMSTEC และ JDS๑๙ เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดย 

                                           
��
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ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย) 
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๔.๑.๑ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ ท่ี มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล ท้ังทางบก (ถนนและรถไฟ) ทางอากาศ การขนส่งทางน้ํา การเดินเรือชายฝั่ง ตลอดจนการ
พัฒนาด่านศุลกากรชายแดน และการอํานวยความสะดวกการผ่านแดนท่ีรวดเร็ว การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ระบบอํานวยความสะดวกการขนส่งคนและสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน โดยใช้
ศักยภาพการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในทุกแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีมีอย่างสูงสุด โดยมีการบูรณาการแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีสามารถนําไปสู่การเชื่อมโยงในภาพรวมของประเทศและการเชื่อมโยงในแต่ละแนวพ้ืนท่ีพัฒนา
เศรษฐกิจในแต่ละอนุภูมิภาคและระหว่างอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาความเชื่อมโยงต่อเนื่องตาม
แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน รวมท้ังแผนความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งและโลจิสติกส์
ของอนุภูมิภาคข้างเคียง พร้อมท้ังคํานึงถึงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของประเทศมหาอํานาจของโลกและ 
ข้ัวอํานาจใหม่ในเอเชยีในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยและแผนงานของประเทศเพ่ือนบ้านแต่ละประเทศ โดยรัฐ
ลงทุนนําในโครงการท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ พร้อมท้ังสร้าง
โอกาสและผลักดันให้มีการร่วมลงทุนแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๑.๒ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจ
การขนส่งและบริการโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชนไทยท้ังในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ และ
ความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเชื่อมโยงธุรกิจขนส่งและโลจิ
สติกส์ได้ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ท้ังในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมท้ังพัฒนาผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความรู้ด้านศักยภาพการพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือน
บ้านและความรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงตามแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและช่องทางส่งออก
ในอนุภูมิภาค และพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทยในระดับสากลเพ่ือให้สามารถริเริ่มธุรกิจ
ระหว่างประเทศได้ โดยไทยให้ความสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนากฏระเบียบและ
บุคลากรด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ในฐานะหุ้นสว่นการพัฒนา 

๔.๑.๓ เช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นท่ีชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจน
เช่ือมโยงระบบการผลิตกับพื้นท่ีตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งท่ีเชื่อมโยงปัจจัยการ
ผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และประตูส่งออกตามมาตรฐานสากล อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีมีการพัฒนาใน
ประเทศเพ่ือนบ้านกับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนใน 

๔.๒ การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนท่ีมี
สมรรถนะสูงและเป็นท่ียอมรับในภูมิภาค ท้ังการให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงินการ
ให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย โดยอาศัยความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ท่ีตั้งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของ
ความร่วมมือ และสร้างห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมและห่วงโซ่อุปทาน ท้ังด้านการค้า และการลงทุนร่วมกับประเทศเพ่ือน
บ้านและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง) โดย 

๔.๒.๑ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริม
การค้าชายแดน เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ส่งเสริม
ให้ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนแห่งการร่วมมือระหว่างกัน และสนับสนุนความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔.๒.๒ บูรณาการแผนการพัฒนาพื้นท่ีเ ช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเชื่อมโยง
แผนพัฒนาเพ่ือให้บรรลุประโยชน์ร่วมท้ังในด้านความม่ันคงและเสถียรภาพของพ้ืนท่ี ซึ่งเป็นปัจจัยเริ่มแรกของ
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การพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจากระบบการผลิตร่วมท่ีสร้างสรรค์ประโยชน์ท่ีทัดเทียม
ระหว่างกันจากการบริการ การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดย
อาจพัฒนาไปสู่การเป็นคลัสเตอร์การผลิตร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านในสถานะท่ีมีความเสมอภาคต่อไปเม่ือ 
ทุกประเทศมีความพร้อมท่ัวกัน ท้ังนี้ ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในห่วงโซ่การผลิตร่วมกับประเทศเพ่ือน
บ้านควรคํานงึถึงอุปทานในตลาดอนุภูมิภาคและตลาดเป้าหมายเป็นหลัก 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเร่ง
พัฒนาการผลิตของผู้ประกอบการในไทยให้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสากล เพ่ือเป็นการเพ่ิม
โอกาสทางการค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการไทย โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ 
ให้ตระหนักถึงความสําคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีท่ัวโลกให้
ความสนใจต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากหลายประเทศท่ัวโลกมีความตระหนักในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ซึ่งนโยบายดังกล่าวอาจเป็น
อุปสรรคทางการค้าทางอ้อมแก่ผู้ประกอบการไทย หากไม่สามารถปรับตัวด้านการผลิตตามเกณฑ์ท่ีต่างประเทศ
กําหนดไว ้

๔.๓ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการผลิต 
การค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทย และ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation) ซึ่งเป็นการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านอุปทานโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ท่ีทําให้อาเซียน
กลายเป็นแหล่งผลิตและตลาดเดียวกัน รวมท้ังการใช้ประโยชน์ข้อตกลง RCEP ในอนาคต ให้ประเทศสมาชิก
เป็นฐานใหม่ในการลงทุนและการส่งออกของไทย การพัฒนาความเป็นสากลของบุคคลากรไทย การสร้าง 
Smart Traders และการส่งเสริมการค้าท่ีขับเคลื่อนหรือนําโดยความต้องการในตลาด โดย 

๔.๓.๑ การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยไปดําเนินธุรกิจในประเทศเพ่ือน
บ้านและต่างประเทศ เป็นการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงด้านอุปทาน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ผลิตและตลาดเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดจนข้อตกลง RCEP ท่ีกําลังจะมีข้ึน ให้เป็น
ฐานใหม่ในการส่งออกของไทย 

๔.๓.๒ การพัฒนาความเป็นสากลของบุคลากรไทย สร้าง Smart Trader โดยพัฒนาบทบาท
ของผู้ค้าและผู้ประกอบการไทยให้มีสมรรถนะ เป็นผู้จัดหาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๔.๓.๓ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ พัฒนาฐานการผลิตของประเทศ  
ท้ังสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมูลค่าสูงข้ึนควบคู่กันไป  

๔.๓.๔ มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ท่ีมีความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการ 
การสร้างแบรนด์ เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกิจ สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  

๔.๓.๕ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเป็นข้อจํากัดและ
เป็นอุปสรรคทางการค้า/การลงทุน รวมถึงการผลักดันนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็น
รูปธรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุน และเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางภาคบริการของภูมิภาค 

๔.๓.๖ การเช่ือมโยง การปรับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และการคมนาคม
ขนส่ง รวมถึงโทรคมนาคมให้มีความเป็นสากลมากข้ึน   
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๔.๓.๗ การเปิดประตูการค้าและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย และความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๓.๘ การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการ โดยกําหนดสาขาภาคบริการท่ีชัดเจน 
๔.๓.๙ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างระบบ

สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล  
๔.๓.๑๐ แนวทางการใช้อุปสงค์นําการค้า โดยปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การค้าจากท่ีมุ่งตอบสนอง

อุปทานไปเป็นการตอบสนองอุปสงค์เป็นสําคัญ และการให้ข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการสินค้า ทิศทางและ
แนวโน้มความต้องการของโลกปรับจากเชิงรับ เป็นเชงิรุก 

๔.๔ มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน เพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งผลให้
เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยการผลักดันการให้ความช่วยเหลือท้ังด้านการเงิน เทคนิค และวิชาการแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเป้าหมายแต่ละ
ประเภท โดยจะต้องคํานึงถึงความสําคัญทางการค้าต่อประเทศไทย และระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ 

๔.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศท้ัง
ในระดับทวิภาคี พหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/มีศักยภาพและประเทศในอนุ
ภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมความม่ันคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และความเจริญก้าวหน้าและลดความ
เหลื่อมล้ําอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ โดย 

๔.๕.๑ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ 

๔.๕.๒ เพิ่มบทบาทนําของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนาแก่ประเทศกําลัง
พัฒนาในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย์ ควบคู่กันไปกับ
การขยายความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพ
ของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอํานาจต่าง ๆ 

๔.๖ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
ให้มีลักษณะเป็นทีมไทยแลนด์ เพ่ือการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านต่างๆ ให้สนับสนุนและ
ส่งเสริมกันและกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ รวมท้ังเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศตลอดจนผลประโยชน์ท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศต่อ
ภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังดําเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อม่ัน และ
ภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

๔.๗ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์
เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและมหาอํานาจต่างๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค และประโยชน์อ่ืน ๆ ของประเทศท้ังในด้านการค้า 
ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย โอกาสในการเข้าถึงตลาดเงินและ
ตลาดทุนท่ีทันสมัยและเป็นทางเลือกของประเทศ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติ
และการรักษาเสถียรภาพและความม่ันคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม โดย 
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๔.๗.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือท่ี
ดําเนินอยู่ อาทิ เอเปค กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมท้ังเฝ้าติดตามพัฒนาการและพิจารณา
เข้าร่วมกรอบท่ีเป็นทางเลือกใหม่ อาทิ กรอบความตกลง RCEP และ TPP ในลักษณะเชิงรุก 

๔.๗.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่ 
เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรม และโอกาสในการดําเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเปิดกว้าง 

๔.๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยให้สามารถปรับตัวตามกลไก กฎระเบียบ ท้ังในระดับภูมิภาคและในระดับโลก 
และมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ กฎการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส มาตรฐานและกฏระเบียบการบินตามท่ี
กําหนดโดยองค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ข้อตกลง 
TRIPS (the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ระเบียบการทํา
ประมงท่ีผิดกฏหมาย (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) และข้อตกลงยอมรับร่วม
ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA) เพ่ือเอ้ืออํานวยให้ไทยมีบทบาทสําคัญ
และสร้างสรรค์ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

๔.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคงในทุกด้านท่ีเก่ียวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ท้ังความม่ันคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ อาทิ ภัยจากการก่อการร้าย 

๕  แผนงานและโครงการสําคัญ  

๕.๑ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ ท้ังใน 
อนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค โดยต้องมีการพิจารณาถึงกฏระเบียบ ชนิดและประเภทสินค้า และ
ชนิดอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีชายแดนโดยเฉพาะตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ตลอดจนบทบาทของ
ไทยในอาเซียน 

๕.๒ แผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) ให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์โดยเร็ว ให้สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางความเชื่อมโยงและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน เอเซีย
ตะวันออก และเอเซียใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเล
แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ของจีน และผลักดันโครงการทวายโดยการเปิดให้เข้ามาทางมหาสมุทรอินเดียให้สามารถ
เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับท่าเรือแหลมฉบังของไทย เพ่ือสนับสนุนบทบาทการเป็นศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุนท่ีสําคัญของไทยในระดับภูมิภาค โดยเร่งรัดโครงการดังนี ้

๕.๒.๑ แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้  

๑) โครงการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ-่กาญจนบุรี ระยะเวลา
ดําเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕  

๒) โครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังในระยะท่ี ๓ (การพัฒนาแอ่งจอดเรือแห่งท่ี 
๓) ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๖๘  

๓) โครงการพัฒนาการให้บริการขนถ่ายสินค้าแบบรางเดี่ยวในท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๖๑ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๙๗ 
 

๔) การผลักดันขับเคลื่อนโครงการท่าเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพ่ือ
เชื่อมโยงกับท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังและท่าเรือน้ําลึกมาบตาพุด ในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย 

๕.๒.๒ แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่  

๑) โครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นตาก-แม่สอด ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๒  

๒) โครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นหล่มสัก-เพชรบูรณ์ ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๕๙ 
(เริ่มต้นก่อสร้าง)  

๓) โครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นกาฬสินธุ์-นาไคร้-คําชะอี ระยะเวลาดําเนินการปี 
๒๕๕๙ (เริ่มต้นก่อสร้าง)  

๔) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการข้ามแดนบริเวณด่านแม่สอด-เมียวด ี
ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๕๘ (เริ่มต้นก่อสร้าง)  

๕) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขง จ.บึงกาฬ-เมืองปากซัน (อยู่ระหว่างหารือ
เรื่องงบประมาณ) 

๖) สถานีระบบเสาส่งและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดย่อย ๕๐๐ กิโลโวลต์ ระหว่างไทย-
สปป.ลาว (อยู่ระหว่างหารือเรื่องงบประมาณ) 

๕.๒.๓ แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ได้แก่ 

๑) โครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นเชียงราย-เชียงของ ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๕๒ 
– ๒๕๖๕ 

๕.๒.๔ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการอํานวยความสะดวกทางการค้าของ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรในกลุ่ม GMS ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

๔.๓ แผนงาน IMT-GT 

๕.๓.๑ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา แห่งใหม่ ระยะเวลาดําเนินการ
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

๕.๓.๒ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา (อาคารด่านชายแดนขาเข้า) แห่ง
ใหม่ ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๕.๓.๓ โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ระยะเวลาดําเนินการปี 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๕.๓.๔ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูล แห่งใหม่ ระยะเวลาดําเนินการปี 
๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

๕.๓.๕ โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่เดินรถด้วยระบบไฟฟ้าระหว่างหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ 
จังหวัดสงขลา ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

๕.๓.๖ โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่เดินรถด้วยระบบปกติระหว่างหาดใหญ่-อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๙๘ 
 

๕.๓.๗ โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่เดินรถด้วยระบบปกติระหว่างหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา-
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

๕.๓.๘ โครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา จังหวัดสงขลา ระยะเวลา
ดําเนินการ ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

๕.๓.๙ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโกลกท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เมืองตุมปัต 
รัฐกลันตัน ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

๕.๓.๑๐ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรตากใบ จังหวัดนราธิวาส แห่งใหม่ (บริเวณสะพานข้าม
แม่นําโกลกแห่งใหม่) ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

๕.๓.๑๑ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโกลกแห่งท่ีสองท่ีอําเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส-เมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

๕.๓.๑๒ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๕๙-
๒๕๖๑ 

๕.๓.๑๓ โครงการพัฒนาด่านศุลกากรเบตง จังหวัดยะลา ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๕๙-
๒๕๖๐ 

๕.๓.๑๔ โครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ระยะเวลาดําเนินการ ป ี
๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๕.๓.๑๕ โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะเวลาดําเนินการ ป ี
๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

๕.๓.๑๖ โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ระยะเวลาดําเนินการ 
ป ี๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

๕.๓.๑๗ โครงการจัดตั้งเมืองยางพารา จังหวัดสงขลา ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

๕.๓.๑๘ โครงการพัฒนาระบบ IQRAH (H-numbers) ระหว่างไทยและมาเลเซีย ระยะเวลา
ดําเนินการ ป ี๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๕.๓.๑๙ โครงการพัฒนาเมืองสีเขียว จังหวัดสงขลา (เทศบาลนครหาดใหญ่-เทศบาลนคร
สงขลา) ระยะเวลาดําเนินการ ป ี๒๕๕๙-๒๕๖๑ (และขยายโครงการพัฒนาเมืองสีเขียวไปยังทุกจังหวัด) 
 

๖  กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ภายใต้แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ นั้น สามารถขับเคลื่อนได้ภายใต้คณะกรรมการท่ีมีอยู่เดิมแล้ว ได้แก่ 

๖.๑ คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.) การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ดําเนินการโดยการจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กพบ.)” เพ่ือเป็นคณะกรรมการนโยบาย มีนายกรัฐมนตรี หรือ 
รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม



(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ระดับภาค (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

 
 

๑๙๙ 
 

แห่งชาติ ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานเลขานุการ โดยการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน พ.ศ. .... รองรับ ซึ่งภายใต้ กพบ. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ท่ีสอดคล้องกับความร่วมมือรายสาขาต่าง ๆ ในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงสาขา
ความร่วมมือด้านการเงินเพ่ือการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ท้ังนี้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานภายในกลไกความร่วมมือระดับ 
อนุภูมิภาคกับประเทศเพ่ือนบ้านต้องมีการทํางานเชิงบูรณาการกันมากข้ึน ในระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานแกนกลางหลักรับผิดชอบในการกําหนดทิศทาง 
นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศอย่างบูรณาการใน
ภาพรวม กับหน่วยงานปฏิบัติในสาขาความร่วมมือท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ อาทิ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (NEDA) ในกํากับกระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของไทย 
ท่ีรับผิดชอบสาขาความร่วมมือ โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านเงินทุนของ NEDA การผลักดันความร่วมมือ 
ด้านเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านกลไก TICA ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกลไกจัดสรร 
งบสนับสนุนด้านความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนายังขาดประสิทธิภาพ ขาดความสอดคล้อง และยังไม่สนับสนุน
ต่อยุทธศาสตร์ภาพรวมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเป็นเอกภาพ  

๖.๒ คณะกรรมการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) 
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และ
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 




