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ประกาศ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้ เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมา
ได้ มี การตราพระราชบั ญญั ติ การจั ดท ายุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้ มี คณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ และเมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะรัฐมนตรี และสภานิ ติ บัญญั ติแห่ งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทู ลเกล้าทู ลกระหม่อมถวาย
เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับ
ในคราวประชุ ม สภานิ ติ บั ญญั ติ แ ห่ งชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ
ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ดังมีสาระสาคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

คำนำ
โดยที่รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้ รัฐ พึงจัดให้ มียุทธศาสตร์ ช าติ เป็ น
เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการจั ด ท าแผนต่ า ง ๆ
ให้ส อดคล้ องและบูร ณาการกัน เพื่อให้ เกิดเป็นพลังผลั กดันร่ว มกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตาม
ที่ ก าหนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ และต่ อ มาได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกาหนด
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติไ ด้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัด ทายุท ธศาสตร์ช าติ ด้า นต่ าง ๆ รวม ๖ คณะ อั น ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านความมั่ น คง คณะกรรมการจั ด ทายุ ทธศาสตร์ ช าติด้ านการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจั ดทายุ ทธศาสตร์ ช าติด้านการพัฒ นาและเสริ มสร้ างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษย์ คณะกรรมการจั ด ทายุท ธศาสตร์ ช าติด้านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และคณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ตลอดจนได้จั ดให้ มีก ารรั บ ฟัง ความคิดเห็ น ของประชาชนและหน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้ องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็น ยุทธศาสตร์ช าติฉบับ แรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิ สัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา ได้ส่งผล
ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่ ม ประเทศระดั บ รายได้ ป านกลาง ในด้ า นสั ง คมที่ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนส่ ง ผลให้
ประเทศไทยหลุ ด พ้ น จากการเป็ น ประเทศยากจน และในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ระเทศไทยมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ
ในความหลากหลายเชิง นิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สาคัญ อาทิ อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ
๖.๐ ต่ อ ปี ในช่ ว งเวลาเกื อ บ ๖ ทศวรรษที่ ผ่ า นมา โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก จากการชะลอตั ว ของการลงทุ น
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่า
ขาดการนาเทคโนโลยี เข้ามาเพิ่มประสิ ทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยั งมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้ นฐานต่าง ๆ
และการคุ้มครองทางสั งคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุ มเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปั ญหาเรื่ องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ ป ระชาชนมีร ายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่ อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาด
ความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศขาดความต่ อเนื่ องและความยื ดหยุ่น ในการตอบสนองต่อ ความต้ องการและปั ญหาของประชาชน
ขณะที่ความมั่น คงภายในประเทศยั งมีห ลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้ เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ง
ทางความคิด และอุ ด มการณ์ ที่ มี ร ากฐานมาจากความเหลื่ อ มล้ า ความไม่ เสมอภาค การขาดความเชื่ อ มั่ น
ในกระบวนการยุ ติธ รรม และปั ญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริ มคนในชาติให้ ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสั ดส่ ว นประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ ก
ที่ล ดลงและประชากรสู งอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ย งส าคัญที่จะทาให้ การพัฒนาประเทศ
ในมิติ ต่า ง ๆ มี ความท้า ทายมากขึ้ น ทั้ง ในส่ ว นของเสถีย รภาพทางการเงิน การคลั งของประเทศในการจั ด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
๑

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู
สู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ ปัญหาด้านเขตแดนกับ ประเทศ
เพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสาคัญ
กับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น
ประเด็น ท้า ทายต่อ การสร้ า งบรรยากาศความไว้ว างใจระหว่า งรั ฐ กั บ ประชาชนและระหว่ า งประชาชนกั บ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ ร ะบบหลายขั้ ว อ านาจ หรื อ เกิ ด การย้ า ยขั้ ว อ านาจทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบ ต่ อ เสถี ย รภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะทีอ่ งค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสู่ความเชื่อมโยง
ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด
การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รั บ การพัฒ นาอย่ า งก้า วกระโดดจะก่อ ให้ เกิ ดนวั ตกรรมอย่า งพลิ ก ผั น อาทิ เทคโนโลยีปัญ ญาประดิษ ฐ์
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก สิ่ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ หุ่ น ยนต์ แ ละโดรน เทคโนโลยี พั น ธุ ก รรมสมั ย ใหม่
และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จ ะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
สาคัญที่จาเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพิ่ ม มากขึ้ น การแข่ ง ขั น ที่ ค าดว่ า จะรุ น แรงขึ้ น ในการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและสร้ า งความหลากหลายของสิ น ค้ า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ มผู้ บ ริโ ภคสู งอายุที่จะมีสั ดส่ ว นเพิ่ มขึ้นอย่างต่ อเนื่อ ง
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศ
ไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของ
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น
และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจ
ในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะ
ยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
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นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้ านอาหารและ
น้ า ขณะที่ ร ะบบนิ เ วศต่ า ง ๆ มี แ นวโน้ ม เสื่ อ มโทรมลง และมี ค วามเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งสู ง ในการสู ญ เสี ย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้ อ งเผชิ ญ จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ท าให้ ก ารเป็ น สั ง คมสี เ ขี ย ว การรั ก ษาและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่ างบูรณาการจะได้รั บความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลั งงานทดแทนและพลังงานทางเลื อก รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคง
ด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมี
ความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น เปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส จะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงาน
และอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่น
ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะ
ส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญมากขึ้น อาจนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน
ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่
มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว
จะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบ
อัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่า ก่อให้เกิ ดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทา
ให้ เกิดการพัฒ นาขยายความเป็น เมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภู มิ อ ากาศที่ อ าจจะมี ค วามแปรปรวนมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งปั จจั ยทั้ งหมดดั งกล่ าวจะส่ งผลให้ ปั ญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น เห็น
ได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง
และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ
จึงจ าเป็ น ต้องมียุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาที่ครอบคลุ มทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่ว มมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดาเนินงานอย่างบูรณาการ
เนื่ อ งจากทุ ก มิ ติ ก ารพัฒ นามี ค วามเกี่ ย วข้ องซึ่ ง กั น และกั น โดยประเทศไทยจ าเป็ นต้ อ งมี ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัว
ให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจาเป็นต้องมี
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การพัฒ นาระบบและปั จ จั ย ส่ งเสริ มต่ า ง ๆ ที่ เกี่ยวข้องไปพร้อ มกัน ทั้ งในส่ ว นของระบบการเรียนการสอน
และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และนาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร รักษา
ไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษี
ต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น
และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น รวมทั้งให้ความสาคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดั บโลก
เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจ
และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จาเป็นต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม
และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบ
และครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานเพื่อให้เกิด
การปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจาเป็นต้องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลัก
ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุด
แข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่า งเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติ
จะเป็น เปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่ อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ

ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
๔

ทางสั งคมท่ามกลางพหุ สั งคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็ น มนุ ษย์ ความเจริ ญเติบ โตของชาติ
ความเป็ น ธรรมและความอยู่ ดี มี สุ ข ของประชาชน ความยั่ ง ยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้ อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่ ว มกันอย่างสั นติประสานสอดคล้ องกันด้านความมั่นคง
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือ น และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิ ป ไตย มีการปกครองระบบประชาธิป ไตยที่มีพระมหากษั ตริย์ท รงเป็น ประมุข สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์ กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่

กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พั ฒ นาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น มากขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก ภาคส่ ว น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีป ระชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ และการค้ า อย่ า งแน่ น แฟู น กั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย เป็ น จุ ด ส าคั ญ ของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ ง การผลิ ต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อ ให้ เป็นพลั ง
ในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิ ตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรั บ และเยี ย วยาของระบบนิเ วศ การผลิ ตและการบริ โ ภคเป็น มิต รกั บสิ่ งแวดล้ อ ม
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรั บผิ ดชอบต่อสั งคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐ บาล
มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่ วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน

๕

๖

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คื อ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พั ฒ นาคนในทุก มิติ แ ละในทุก ช่ ว งวัย ให้ เ ป็น คนดี เก่ง และมี คุณ ภาพ สร้ า งโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้ ประเทศไทยสามารถยกระดับ การพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทาให้ประเทศไทย
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ
ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการ
พัฒนายกระดับ ไปสู่ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูล ค่าเพิ่ม และพัฒ นากลไกที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนา
ให้ เป็น คนดี เก่ง มีวินัย คานึ งถึงผลประโยชน์ ส่ วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ
ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่น คง เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ ง แวดล้ อม โดยการมีส่ ว นร่ว มของทุกภาคส่ ว นในรูป แบบ“ประชารัฐ ”
โดยประกอบด้ ว ย ๖ ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
๔.๑ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง มี เ ปู า หมายการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ คื อ ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมี ความสุ ข เน้ นการบริ หารจั ดการสภาวะแวดล้ อมของประเทศให้ มี ความมั่นคง ปลอดภั ย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ใ ห้ มี ค วามพร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามและภั ย พิ บั ติ
ได้ ทุ กรู ป แบบ และทุ กระดั บ ความรุ น แรง ควบคู่ ไปกั บการปูอ งกั นและแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงที่ มี อ ยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน
๗

ประชาสั งคม และองค์กรที่ไม่ใช่รั ฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ านและมิตรประเทศทั่ว โลกบนพื้นฐานของหลั ก
ธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อน
ไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่กาหนด
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากร
ธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ งความได้ เ ปรี ย บเชิง เปรีย บเทีย บของประเทศในด้ า นอื่ น ๆ นามาประยุ ก ต์
ผสมผสานกั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทของเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลกสมั ย ใหม่
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้ เอื้อต่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมและบริ การอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้ว ยการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ ป ระกอบการ พัฒ นาคนรุ่ น ใหม่ รวมถึง ปรับ รูป แบบธุร กิ จ เพื่อ ตอบสนองต่ อความต้องการ
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่ อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโ ลก ควบคู่ไปกับ การยกระดับ รายได้และการกิน ดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญที่ให้ ความส าคัญ กับการดึงเอาพลังของภาคส่ ว นต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสั งคม ชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริห ารราชการแผ่นดินในระดับ ท้องถิ่น การเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมาย
การพั ฒ นาที่ ส าคั ญ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารบรรลุ เ ปู า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนาไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
๘

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมาย
การพั ฒ นาที่ ส าคัญ เพื่อ ปรั บ เปลี่ ย นภาครัฐ ที่ ยึด หลั ก “ภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่
ในการก ากั บ หรื อ ในการให้ บ ริ ก ารในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น มี ส มรรถนะสู ง ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุ กต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และโปร่ ง ใส โดยทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมต้ อ งร่ ว มกั น ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความมั ธ ยั ส ถ์ และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล
มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

๙

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง
๑.

บทนา

ความมั่นคงถือเป็นเปูาหมายสาคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิดความมั่นคง
ให้น้าหนักความสาคัญกับมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร แตกต่างกันไปตาม
บริบทแวดล้อมของแต่ละห้วงเวลา ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและพลิกผัน ได้ ทาให้มิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
อย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ ด้วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคงแบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เป็นกรอบ
แนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงมีเปูาหมายสาคัญเพื่อ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกั บการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน
ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก
บนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบ าล เพื่อมุ่ง ที่จ ะเอื้ออานวยประโยชน์ต่อ การดาเนิน การของยุทธศาสตร์ช าติ
ด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่กาหนด
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าวข้างต้น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ให้ความสาคัญกับการรั กษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศ
มีความสงบเรี ย บร้ อยและสั น ติสุ ข ในขณะเดีย วกันก็จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผ ลกระทบต่อ
ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ปั ญ หาความไม่ ส งบในบางพื้ น ที่ รวมทั้ ง ปู อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาใหม่ เช่ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมแบบพลิ ก ผั น ปั ญ หาการแข่ง ขัน ทางการค้ าและการย้ ายถิ่ นของทุ นข้ า มชาติ
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดัง กล่ า วสามารถบรรลุ ผ ลที่เ ป็ น รู ป ธรรมทั้ ง ปัจ จุ บั น และในอนาคต จึ ง มี
ความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปูองกัน แก้ไข
และรับมือกับปัญหาความมั่นคงและภัยพิบัติทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ อย่างบูรณาการทั้งภายในประเทศ
ตลอดจนบูรณาการความร่ว มมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และ
โลก อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะประสบผลสาเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมาย
ที่กาหนดอย่างแท้จริง

๑๐

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเปูาหมายสาคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสานึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงาน
ด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มี เอกภาพ
มีป ระสิท ธิภ าพ และมีการบูร ณาการการดาเนิน งานอย่า งแท้จ ริง โดยปัญ หาความมั่น คงเร่ง ด่ว น ที่จะต้อง
ดาเนิน การแก้ไข ประกอบด้ว ย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ

๒. เป้าหมาย
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ ความสุขของประชากรไทย
๓.๒ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
๓.๓ ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๓.๔ บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
๓.๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความ
มั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะ
ร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ
๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไ ขปัญหา เพื่อให้ คนไทยทุกคนในทุกภาคส่ว น มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับ โอกาสและความเสมอภาคอย่าง
เท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหา
๑๑

สาคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความสาคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้า
มีส ่ว นร่ว มแก้ไ ขปัญ หาและพัฒ นาประเทศ ตลอดจนช่ว ยเหลือ ประชาชน โดยการอานวยความปลอดภัย
อย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตสานึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผลเป็นรูป ธรรม
สร้า งเสริม ความรัก ความสามัค คี ความตระหนัก ถึงหน้า ที่รับ ผิด ชอบต่อ สัง คมและประเทศชาติ ตลอดจน
การมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ตารวจ ทหาร และ
หน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงการดาเนินการ
อื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลสาเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน
๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนในชาติ
มีจิตสานึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็น
สิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทาง
กลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนาไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนส่งเสริม
ให้ยึดถือหลักคาสอนซึ่งเป็นแก่นแท้หรือคาสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต อุปถัมภ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน โดยการส่งเสริม และ
สนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญา รวมทั้งต้อง
จัดให้มีมาตรการและกลไกในการปูองกันมิให้มีการบ่อนทาลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด การส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินมาตรการหรื อกลไกดังกล่าวด้วย ตลอดจนอุปถัมภ์ค้าจุนศาสนาอื่นให้
มุ่ง เน้ น การสั่ ง สอนคนให้ เ ป็ น คนดี รั กความสงบสั น ติ สุ ข พร้อ มทั้ งมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างความมั่น คงให้ กั บ
ประเทศชาติบ้ านเมือง และช่ว ยเสริ มสร้ างการอยู่ร่ว มกันของคนต่ างศาสนาอย่า งปรองดอง ไม่ให้ เกิดการ
แบ่งแยกแตกต่าง
๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริ มสร้า งการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็น ประมุขที่มีเ สถียรภาพและมีธ รรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า ประโยชน์
ส่ ว นตน เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุข ที่ส อดคล้ องกั บ บริ บทของไทย เอื้ออ านวยต่อ การพัฒ นาประเทศให้ เจริ ญ
ก้าวหน้ าได้อย่ างยั่ งยื น ตามเปู าหมายที่กาหนด รวมทั้งได้ผู้ นาและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
อย่างถูกต้ องกั บ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุ ขในบริบ ทของไทย
ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภ าพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนา
ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจั ดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ
และกล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย

๑๒

๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหา
ความมั่นคงที่สาคัญ เพื่อให้ ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็น
รากเหง้าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไป มีการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่ า งจริ ง จั ง และท าให้ เ กิด ความเชื่อ มั่น ในกระบวนการยุติธ รรม โดยพั ฒ นาปรั บปรุง กลไกและหน่ ว ยงาน
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่เดิม เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น หรือที่ต้องออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับ
ปัญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้ทุกมิติ กาหนดและเสริมสร้ างบทบาทของหน่วยงาน องค์กร
หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบวิธีการดาเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติ
ให้สอดคล้อง เกื้อกูล และต่อเนื่องกัน ตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่สาเหตุได้อย่างแท้จริง
๔.๒ การป้องกัน และแก้ไ ขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่น คง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่าง
ตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และปูองกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการ
พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๒.๑ การแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คงในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ปั ญ หาเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข
อย่ างจริ งจั ง จนยุ ติล ง หรื อไม่ส่ งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้ การบริห ารและการพัฒ นาบ้านเมือง
เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภ าพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของ
ทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัย
การผนึกกาลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานหลักและรองในการปูองกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผล
ต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอานาจ
หรื อ แข่ ง ขั น กั น ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรุ น แรง รวมไปถึ ง ปั ญ หาการรุ ก เข้ า มาอย่ า งรวดเร็ ว ของทุ น ขนาดใหญ่
เทคโนโลยี ยุ คใหม่ การย้ ายถิ่น ของทุนและแรงงานข้ ามชาติ ที่จะส่ งผลกระทบต่อความมั่น คงของชาติและ
ความมั่น คงของมนุ ษย์ ปั ญหาภัยพิบั ติส าคัญ ที่ทาให้ จาเป็น ต้องมีการบริห ารจัดการความมั่น คง รวมไปถึง
การส่ งเสริ มผลักดันหลั กการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสาคัญของประเทศให้บรรลุ ผลส าเร็จ
ตามเปูาหมายที่กาหนด
๔.๒.๒ การติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง ป้ องกั น และแก้ไ ขปั ญ หาที่ อ าจอุ บั ติ ขึ้น ใหม่ เพื่ อ ให้ ท ราบ
สถานการณ์ล่ ว งหน้ า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่ว งทีก่อนที่จะลุ กลามต่อไป
รวมทั้งปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อม
ในทุกด้าน ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการข่าวกรอง
เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝูาตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของหน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ตั้งแต่ขั้น
การติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์ กาหนดแนวทางปูองกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ที่ส าคั ญ ต่า ง ๆ รวมทั้ งการติ ดตามและประเมิ น ผลอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทุก ขั้ นตอน เสริม สร้า งพลั งของ
ประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับกาลังตารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝูาระวัง ปูองกัน
และแก้ไขปัญหาสาคัญต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การแผ่
อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอานาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคง ไปจนถึง
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ดาเนินการไปตามเปูาหมายการบริหารจัดการและ
พัฒนาประเทศที่กาหนดอย่างราบรื่น
๑๓

๔.๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน
ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้ง
ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่าง
มีเอกภาพ ครอบคลุ มทุก พื้น ที่ และทุ กกลุ่ มเปู าหมาย มี การบูรณาการ ความเชื่ อมโยงระหว่า งประเด็ นเชิ ง
ยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการดาเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผล
อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุ กระดับ ส่งเสริมและอานวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา
สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริ ม
สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสาคัญในการปกปูองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป
พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่าง
เป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือคาสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต พร้อมดูแลและ
ปูองกันมิให้มีการบิดเบือนคาสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะนาไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม
ร่ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ในการพัฒ นาพื้ น ที่ อ ย่ างเข้ ม แข็ ง ต่อ เนื่ อ ง และสอดคล้ อ งกั บความต้ อ งการของทุ ก กลุ่ ม
ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียม
กับภูมิภาคอื่น ๆ
๔.๒.๔ การรั กษาความมั่น คงและผลประโยชน์ ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
ทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อให้ ผ ลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมทั้งทางบก
และทางทะเล สามารถด ารงอยู่ ไ ด้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน สั ง คม รวมถึ ง
ประเทศชาติอย่ างยั่งยืน โดยส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทัพ หน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาค
ประชาชน ให้สามารถพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมุทราภิบาล
ในการบริ ห ารจั ด การ ปกปู อ ง และดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ทั้ งมวลของชาติ เสริ ม สร้ า งและบริ ห ารจั ด การ
ความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจาเพาะของไทยอย่างบูรณาการและเป็นระบบ
รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝูาตรวจติดตาม ระบบตรวจคนเข้าเมือง การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนทางบก
และการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเล สร้างเสริมให้เจ้าหน้า ที่รัฐ มีบทบาทและขีดความสามารถ
ที่เหมาะสม มีการดาเนินการต่าง ๆ และสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง กาหนดพื้นที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องและเป็น
ระบบ สร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนในเรื่ อ งการให้ ค วามส าคั ญ กั บ ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอย่ างเป็นธรรม ตลอดถึงแนวพระราชดาริในการอนุรักษ์ พัฒนา
ฟื้นฟู ปูองกัน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการดาเนินการต่าง ๆ
อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อม
ในการปู องกัน และรั กษาอธิป ไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปูองกัน แก้ไข และรับ มือกับ ปัญหา
ความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปูองกันภัยคุกคาม
ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
๑๔

๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับ ยับ ยั้ง และปูองกัน ปั ญหาและภัยคุกคามได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ สามารถ
ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง แม่น ยา และทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถ
ของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทันสถานการณ์
ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุมการใช้งาน
ได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและนาผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการ
ปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน
ในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมข่าวกรองต่างประเทศอย่างแน่นแฟูน
๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ เพื่อให้ทรัพยากรที่สาคัญและจาเป็นทั้งปวงของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง
ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศัก ยภาพ ให้มีความพร้อม เพียงพอ และเป็นรูปธรรม ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์
รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการปูองกันประเทศ และการปูองกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ตลอดจนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถระดมทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบและมี
ขั้นตอนชัดเจน ส่งผลให้สามารถปกปูองอธิปไตยและแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
โดยการจัดทาแผนพัฒนาและผนึกกาลังทรัพยากรรวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้าน
ความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน มี การประเมินขีด
ความสามารถของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง พร้อมพัฒนาคน โครงสร้างกาลังรบและยุทโธปกรณ์
ให้เหมาะสมเพียงพอและเป็นรูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ยกระดับการฝึกร่วมให้เป็นแบบบูรณาการที่ทันสมัย มีความสมบูรณ์ พร้อมนาไปปฏิบัติได้กับสถานการณ์จริง
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติการร่วมและการปูองกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงกับเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศ มิให้เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล พร้อมทั้งมีกลไกแก้ไข
ปัญหาความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง ผ่านทางการเจรจาและมาตรการทางการทูต ตลอดไปจนถึงการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปูองกันประเทศ การพลังงานทหาร กิจการอวกาศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างหลักประกันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การมีอุตสาหกรรมปูองกัน
ประเทศแบบอัจฉริยะในอนาคต มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง สามารถแข่งขัน และลดการพึ่งพาหรือนาเข้า
จากต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศได้
๔.๓.๓ การพั ฒ นาระบบเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ แ ละการบริ ห ารจั ด การภั ย คุ ก คามให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้งภัย
พิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการบริหาร
จัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัย
ทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจัง
จนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี
และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหาร
จัดการได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิน่ ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
๑๕

๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริ ญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้
๔.๔.๑ การเสริ ม สร้ า งและรั ก ษาดุ ล ยภาพสภาวะแวดล้ อ มระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสันติสุข มั่นคง และสมดุลสาหรับทุกฝุาย ให้ทุกประเทศพร้ อมเข้ามีส่วนร่วมในการประสานและปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกัน
อันจะนาไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างราบรื่นและยั่งยืน โดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับ
และทุกด้านกับ นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอานาจและประเทศที่มี ความส าคัญทางยุทธศาสตร์
ในมิติต่าง ๆ อย่างสมดุล พัฒนาและเสริมสร้างระบบ กลไก มาตรการ ตลอดถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ผลักดันการหารือทั้ง
แบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไปจนถึง
ความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งลดความหวาดระแวงระหว่างกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยน
การเยือนในระดับต่าง ๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนทาให้บรรยากาศการดาเนินการ
ระหว่างประเทศในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพอย่างแท้จริง
๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสั นติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศ
ในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพื่อการพัฒนา
ให้ เ ป็ น ไปตามเปู า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยส่ ง เสริ ม ความเป็ น ปึ ก แผ่ น ของประชาคมอาเซี ย น
และความเป็ น แกนกลางของอาเซียนอย่ างจริ งจั งและต่อเนื่อง สร้างความสั มพัน ธ์ที่ดีในระหว่างประชาชน
ในทุกมิติและทุกระดับ ทาการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟูนในทุก ๆ ด้าน ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรธรร มชาติ
และสิ่งแวดล้อมกับมิตรประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศสาคัญในภูมิภาค และนานา
ประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพ
ในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและเผยแพร่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
ให้ เ ป็น ที่ เข้ าใจและมีก ารน าไปประยุ ก ต์ใช้ อย่ างกว้า งขวางและต่อเนื่องในภูมิภ าค อัน จะน าไปสู่ ก ารบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสู่สันติสุข
อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดาเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมคานึงถึงความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการ
ปูองกัน และระวั งภัย คุกคามทุกรู ป แบบ พร้ อมพัฒ นาความร่ว มมือ และช่ว ยเหลื อ ซึ่งกันและกันในทุกระดั บ
ของอนุภูมิภาคแม่น้าโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์สาคัญ อาทิ ความอดอยาก
ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความสาคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวก
หรืออานาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่ง เสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
ทุกระดับและทุกช่องทาง
๑๖

๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสาคัญต่าง ๆ ทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม
มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้ งหลักและรองพร้อมรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบทุกระดับ
และทุกช่วงเวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ โดยเสริมสร้างพร้อมทั้งยกระดับกลไก หน่วยงาน เช่น
กองทั พไทย กองอานวยการรั กษาความมั่น คงภายในราชอาณาจัก ร ศูน ย์ป ระสานการปฏิบั ติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น และกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการ
ความร่วมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน มีเปูาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและ
เตรี ยมความพร้ อมในทุก ๆ ด้าน กาหนดหน่วยงานและตัวผู้ รับผิ ดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหา
สัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกด้าน อย่างต่อเนื่องจริงจังตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบ
มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทและความก้าวหน้าของ
ยุค สมั ย พร้ อ มทั้ ง สามารถสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั น ทั้ งระบบ รวมไปถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ ทุ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ที่เกี่ยวข้อง และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
๔.๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ เพื่อให้
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม
และไม่ส่ งผลกระทบใด ๆ ต่อ ความมั่น คงของชาติ โดยพั ฒ นาส่ งเสริ มการวางแผนคู่ ขนานแบบบู รณาการ
ให้ ส อดคล้ องรองรั บ ยุ ทธศาสตร์ ช าติในทุก ๆ ด้า น รวมไปถึงการพั ฒ นาประเทศที่ เกี่ย วข้องในทุ กมิติ อย่า ง
ครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการดาเนินการ
ในทุกด้านให้ประสานสอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติ
อย่างยั่งยืน
๔.๕.๓ การพั ฒ นากลไกและองค์ ก รขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง เพื่ อ ให้
การดาเนิ นการของยุ ทธศาสตร์ ชาติด้านความมั่นคงบรรลุ ผลส าเร็จอย่างมีประสิ ทธิภาพ เอกภาพ และเป็น
รูป ธรรมตามเปู าหมายที่กาหนด โดยให้ สานักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติพัฒนาและเสริมสร้างหน่ว ยงาน
บุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ ระบบการบริ ห าร และการจั ด สรรงบประมาณในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า น
ความมั่นคงที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีความพร้อม
มีขีดความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคล่องตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึง
มีบ ทบาทส าคั ญในการรั บ ผิ ด ชอบดู แลปัญ หาความมั่น คงทุก มิติ ในระดับ นโยบาย พร้อ มรองรับ บริ บทที่จ ะ
เปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสาเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด
อย่างแท้จริง

๑๗

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑. บทนา
ในช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปัจจัยด้านความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กฎ ระเบียบระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า ทักษะความสามารถของแรงงาน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคม
สูงวัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการต้อง
ปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายการพั ฒ นาของประเทศต่า ง ๆ ในภูมิ ภ าคที่ ทาให้ เกิ ดการลงทุน จากนั กลงทุ นต่ างประเทศมากขึ้ น
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้ ซึ่งจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ
เศรษฐกิจโลก โครงสร้างประชากร เทคโนโลยี จะทาให้ประเทศไทยเผชิญความท้าทายมากขึ้นในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะต่อไป
ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศในระยะต่อไปโดยยึดเปูาหมายในการยกระดับ
ประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจาเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งผลให้เกิดการยกระดับ
รายได้ และในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวจะต้องส่งผลให้ความเหลื่อมล้าลดลง ดังนั้น การพัฒนาประเทศ
ในระยะต่ อ ไป จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ป ระเทศไทยจะต้ อ งสร้ า งเครื่อ งยนต์ ท างเศรษฐกิ จใหม่ ที่ จ ะช่ ว ยยกระดั บ
การพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการพัฒนาในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า จะมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และนาเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตและบริการในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้าง
มู ล ค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรั บ โครงสร้ างภาคการผลิ ตและบริการในปัจจุบัน ไปสู่ ภ าคการผลิ ตและบริการใหม่
ที่มีศักยภาพ การพัฒ นารู ป แบบการค้าให้ ส อดรั บ กับเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงไป การส่ งเสริมให้ เกิดสั งคม
ผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงาน
ดังนั้น เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้อย่างประสบความสาเร็จใน ๒๐ ปี
ประเทศไทยจึงจ าเป็น ต้องมีการขยายตัว และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง รวมทั้งมีขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในเวทีสากล ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสาหรับประเทศ
ไทยจึ งได้มุ่งพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลั บ ไปที่ร ากเหง้าทาง
เศรษฐกิ จ อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนา
คนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะทาให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
๑๘

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงกาหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับ การผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น
ขณะที่ มีอุ ตสาหกรรมและบริ การแห่ งอนาคตที่ จะเป็ นกลไกขั บเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่ ประเทศพั ฒนาแล้ ว
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่ งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุ ดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก
ในขณะเดียวกันจ าเป็ นต้ องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออานวยความสะดวก
และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ ายสิ นค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต

๒.

เป้าหมาย
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

๓.

ตัวชี้วัด
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้
ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ การเกษตรสร้ า งมู ลค่ า ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในผู้ เล่ น ส าคัญด้ านการผลิ ตและการค้ าสิ นค้ า
เกษตรในเวทีโ ลกด้ว ยพื้น ฐานทางพื ช เกษตรเขตร้ อน และมีข้อได้เปรี ยบด้านความหลากหลายทางชีว ภาพ
ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง
ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริ ยะ เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
มาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการนาอัตลักษณ์
พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นสินค้า
เกษตรชนิดใหม่ ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสร้างจุดเด่น
ความแตกต่ า งของสิ น ค้ า เกษตรไทยในตลาดโลกเพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคที่ แ ตกต่ า งกั น
ในประเทศต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต
และบรรจุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ มี สิ น ค้ า อั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น ออกสู่ ต ลาดสม่ าเสมอ รวมถึ ง สิ น ค้ า เกษตรนอกฤดู ก าล
การพัฒ นาคุณภาพผลิ ตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับ ในประเทศและ
๑๙

ต่างประเทศ การส่ งเสริมการขึ้นทะเบี ยนรั บ รองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่ งเสริมการสร้างแบรนด์สิ นค้า
ของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการสร้างความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศและต่ างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทย
และสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อนอื่น ๆ สู่ตลาดโลก
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความสาคัญ
ของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทาการผลิต
สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่ งสู่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่เกษตรกรในการทาเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่ านไปสู่ การทาเกษตรอินทรีย์
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการทาการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ สาหรับการตรวจสอบ
ที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และนาไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการ
ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม
ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปสาหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริมสุ ขภาพ
และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ มีการนาวัตถุดิบ
เหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๑.๔ เกษตรแปรรู ป ปรั บ ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย อยู่ ต ลอดเวลา รวมทั้ ง
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้ง
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอด
ผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอด
สินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิ บและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพื่อปูองกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์
ในระหว่างการขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้ าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
ให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งให้ความสาคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๒๐

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริ ยะ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาเป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการ
สมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นยา เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก
ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายใน
ฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้ง
เทคโนโลยีการช่วยบันทึกข้อมูลสาคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยน
การทาเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ งส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัย
ทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เครื่องมือดังกล่าวบริหารจัดการความเสี่ยงในการทา
เกษตรกรรม รวมถึง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ
และการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค้าง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แ ละคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจาหน่ายผลผลิตและ
การส่งออก พร้อมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรสาหรับระบบฟาร์ม
อัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรให้สูงขึ้นด้วยการวิจัยและพัฒนา
การสร้ างและกาหนดคุณภาพมาตรฐานของสิ นค้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งการส่ งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนให้กับ
ภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการด้านชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง
รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและสร้าง
โอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่ างรวดเร็ ว เป็ น วงกว้างและลึ กซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจาเป็นต้อง
เปลี่ ย นแปลงพื้ น ฐานโครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร โดยสร้ า งอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะ
และความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อต่อยอดจาก
ภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานชีวมวล โดยการเพิ่ม
สัดส่ วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสู ง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เวชส าอาง วัคซีน
ชีวเภสัชภัณฑ์ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพิ่มการผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ แปลงของเหลือทิ้ง
จากเกษตรและอุตสาหกรรม ให้ เป็ นสารเคมีและพลั งงานชีวภาพที่มีมูลค่า โดยใช้ประโยชน์จากวัตถุชีวมวล
ในการผลิตพลังงานไฟฟูาอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น การเน้น
การวิจัยและพัฒนา และนาผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความสาคัญกับระบบนวัตกรรม
แบบเปิด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้เร็วขึ้น
๒๑

๔.๒.๒ อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารการแพทย์ ค รบวงจร อาศั ย ความเชี่ ย วชาญด้ า นบริ ก าร
การแพทย์ของไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์
ที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อนาไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
ครอบคลุ มการผลิ ตเครื่ องมือและอุป กรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิ ตเวชภัณฑ์แ ละครุภัณฑ์
การแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพื่อลดต้นทุ นการรักษาพยาบาล ยกระดับการให้บริการการแพทย์
อย่างมีคุณภาพในระดับ สากล และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้งการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและ
รักษาผู้ปุวยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุม
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ
ภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ สร้างแพลตฟอร์มสาหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
โดยการสร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย
และส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นนาของโลกในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อให้
ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการวิจัยและพัฒนา การสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาหรับภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
สร้างนวัตกรรม และดาเนินธุรกิจใหม่ ๆ การผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
ในระดับสากล และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อขยายธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่ วงโซ่มูลค่า
ระดับโลก การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได้ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสนับสนุนการใช้ข้อมูล
เปิดที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิ จัยและพัฒนา และการต่อยอดทางธุรกิจ
พร้อมทั้งการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู้เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่ วโลกให้มาทางานในไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี
๔.๒.๔ อุต สาหกรรมและบริ การขนส่ง และโลจิส ติก ส์ ใช้ ต าแหน่ง ที่ตั้ ง ทางภู มิศ าสตร์ข อง
ประเทศไทยในการส่งเสริมการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการส่งออก
สู่ตลาดโลก และศูน ย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภ าค ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มมูลค่าจากการเป็น
ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางด้าน
โลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก การผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบ
กักเก็บพลั งงาน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนที่เน้ นการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒน า
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อรองรับ การเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องโดยยกระดับ
บริการซ่อมบารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งจะต่อยอดไปยังชิ้นส่วนยานอวกาศในที่สุด
๒๒

และสนั บสนุ นการลงทุน ด้ านบริก ารดู แ ลรั ก ษาและซ่ อมแซมอากาศยานเพื่อ ขยายตลาดบริ การดูแ ลรัก ษา
และซ่อมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการบินและอวกาศ การส่งเสริมและพัฒนาการขนส่ง
รูปแบบใหม่ที่สอดคล้ องกับบริบทของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมทั้ง
การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของอุต สาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ และบริการโลจิสติกส์ การอานวยความสะดวกสาหรับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้เข้ามา
ทางานในไทย และจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา ตลอดจนการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ
และโลจิสติกส์ ตลอดจนหน่ว ยงานกากับดูแล ให้ ได้รับมาตรฐานสากลและสร้างความร่วมมือในการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
ที่ไทยมีศักยภาพ เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป โดยการ
ต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงด้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว
รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์
ในบริ บ ทด้านความมั่น คงและเชิงพาณิช ย์ ตลอดจนพัฒ นาบุ คลากรทางด้า นวิจั ยและพัฒ นา การออกแบบ
และการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจั ดการภั ยพิบั ติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตื อนภัย การเตรียมตัว รับ ภัยพิบั ติ และการให้ ความช่ว ยเหลื อ
ระหว่า งและหลั ง เกิ ด ภัย พิ บั ติ พร้ อ มทั้ง การสร้า งอุต สาหกรรมที่ส่ ง เสริ ม ความมั่ น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์
เพื่อลดผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์ ต่อเศรษฐกิจและสังคม และปกปูองอธิปไตยทางไซเบอร์ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของชาติจากการทาธุรกิจดิจิทัล ส่งเสริมการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ เพื่อเป็นฐานความมั่นคง
ด้านพลั งงานของประเทศ พร้ อมไปกับ การเพิ่มสั ดส่ ว นการใช้ พลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก ให้ มี
ความสมดุล และเกิดความมั่น คง สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลั งงาน ตลอดจนพัฒ นาอุตสาหกรรมด้าน
พลั ง งานที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี พ ลั ง งานใหม่ และอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
การพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ รวมทั้งการผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ไปพร้อมกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สาคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับ
ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคานึงถึงศักยภาพของแต่ละ
พื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพานักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและ
เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็น
แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้าและแนะนาต่อ
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๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้ว ยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยว การทาการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกปูองด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อการปูองกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ
ได้รับการขึ้นทะเบี ยนด้านการอนุรั กษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่ เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีส ากล อันนาไปสู่
การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเมื อ งและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ โ ดดเด่ น พร้ อ มทั้ ง การส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ ย วตามฤดูก าลและตามศักยภาพของพื้ นที่ ทั้งการท่องเที่ ยววิ ถีชุม ชน การท่ องเที่ยวเชิ งเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
การท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิง ธุ ร กิ จ สร้ างแรงดึงดู ดและสิ่ ง จูงใจให้ ไทยเป็น จุดหมายปลายทางของ
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก เนื่องจาก
ไทยมี ค วามได้ เ ปรี ย บเชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ หมาะแก่ ก ารเดิ น ทางเพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง ยั ง
มีความพร้อมด้านการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ระบบขนส่ง ระบบดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่ออานวยความสะดวกทั้งในการเดินทางเข้ามาเพื่อการประชุม
และการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการขยายพื้นที่จุดหมายปลายทางของการจัด
ประชุมและนิทรรศการ และการพักผ่อนระหว่างประชุมจากเมืองหลักสู่เมืองอื่นที่มีศักยภาพของไทย รวมถึง
สร้างพื้นที่หรือช่องทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง
รวมถึงการส่งเสริมให้การพักผ่อนระหว่างการประชุมเป็นการจูงใจและต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการสนับสนุน
การท่องเที่ยวรูปแบบอื่นที่ไทยมีศักยภาพและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการสร้างรูปแบบและจูงใจการเดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยว
ด้ ว ยการอ านวยความสะดวกและมาตรการสนั บ สนุ น ต่ า ง ๆ พร้ อ มทั้ ง การสร้ า งความพร้ อ มของธุ ร กิ จ อื่ น
ที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่ธุรกิจ
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ผสาน “ศาสตร์” และความชานาญ
ของการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และความละเอียดอ่อนในการให้บริการแบบไทย เพื่อดึงดูด
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการเสริม
ความงามสู่ตลาดระดับสูง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การให้บริการ
ตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล พร้อมทั้งการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ
บริการด้านการแพทย์ทางเลือก โดยผสานองค์ความรู้จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เข้ากับองค์ความรู้
และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ผลิตบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยและบริการเชิงสุขภาพอื่นที่มีทักษะภาษา และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้เพียงพอต่อทิศทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของไทยให้เป็นที่รับรู้ในระดับโลก รวมทั้ ง
การส่งเสริมการจัดการนาเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
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๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสาราญทาง
ทะเลและชายฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากไทยมี จุดเด่นด้าน
แหล่งท่องเที่ยวทางน้ าที่สวยงามและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่าน
การชื่นชมธรรมชาติ การร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย ตามเส้นทางท่องเที่ยวทางน้า
ทั้งเรือสาราญและเรือยอร์ช ตามชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทย เกาะ แก่ง ที่สวยงาม รวมทั้งการท่องเที่ยว
ตามแม่น้าลาคลอง นาไปสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวสาราญทางน้า โดยการปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศที่มี
ศักยภาพให้เป็นท่าเรือหลัก การมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของท่าเรือ มารีน่า และท่าเทียบ
เรื อ ให้ ไ ด้ม าตรฐาน และการบริ ห ารจั ดการท่ า เรื อ ทั้ งในเรื่ อ งความสะอาด และการจั ดการความปลอดภั ย
ของท่าเรือและมารีน่าที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยวตามแม่น้าลาคลองที่สาคัญ และมีมาตรการกากับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการส่งเสริม
การเชื่อมโยงระบบเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางน้าให้เชื่อมต่อกับ
การเดินทางทางบกและทางอากาศให้มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสร้างให้เกิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวใหม่
และการจัดทาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางน้า นาเทคโนโลยีมาใช้อานวยความสะดวกในการดาเนิน
ธุรกิจกับ กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และพัฒ นาบุคลากรทุ กภาคส่ ว นให้ มีความพร้อ ม
รวมถึงการให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว โดยคานึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่
การท่องเที่ยว
๔.๓.๕ ท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงภู มิ ภ าค ใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการเชื่ อ มโยง
การท่อ งเที่ย วกับ ต่า งประเทศ เพื่ อขยายการท่ องเที่ ยวของไทยและภูมิภ าคไปพร้อมกัน ผ่ านการเชื่ อมโยง
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่อง เที่ยวไทย
กับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ โดยการจัดทาเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่ างประเทศ ดั งเช่ น เส้ น ทางจุด ร่ว มทางวั ฒ นธรรมและประวั ติศาสตร์ ที่เน้ น การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อ นบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทาง
ทางบก ทางราง ทางน้า และทางอากาศระหว่างกันในภูมิภาค และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะทาให้เกิด
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกัน พร้อมทั้งการส่งเสริมการทาการตลาดร่วมกันในเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศ ให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
รวมทั้งปู องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่ อมโทรมของแหล่ งท่องเที่ยว ทั้งแหล่ งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและ
ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง
อุตสาหกรรมและบริการต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่เมืองและชุมชนเพิ่มจากการท่องเที่ยว
ของประเทศ และการส่งเสริมการขยายธุรกิจและการทาตลาดท่องเที่ยวของไทยในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับประเทศไทย
ในการก้าวสู่ การเป็ นศูน ย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพในด้ านโครงข่า ยคมนาคม พื้ นที่แ ละเมือ ง รวมถึ งเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้า งพื้น ฐาน ทาง
เศรษฐกิจ เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับประชาคมโลก
๒๕

๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจาก
เอเชียตะวัน ออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็น จุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้ เป็นระเบียง
เศรษฐกิจ แห่งเอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ ง การกระจายสิน ค้า การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เพื่อรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยให้ความสาคัญกับการขนส่งทางน้าและระบบรางมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาและ
บูรณาการการใช้ท่าอากาศยานหลักในส่วนกลางและท่าอากาศยานในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยง
โครงข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งการวางโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่เมือง
หลั กของภูมิภ าคอย่ างไร้ ร อยต่อ เพื่อรองรั บการเพิ่มจานวนของเมืองและการขยายเมือง และเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และสิ่งอานวยความสะดวกภายในเมืองให้มี
ความเชื่อมโยงกั น ส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความร่วมมือในการอานวยความสะดวกทางการค้าระหว่ างกัน
ในภูมิภาคให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด
๔.๔.๒ สร้ า งและพั ฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเ ศษ ให้ เป็น เครื่องมือในการพั ฒ นาเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณ
ชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่จะทาให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อกับการพัฒ นาภาคตะวันออก และ
ภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยคานึงถึง
จุดเด่นของแต่ละพื้นที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้ง
การจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้าน
ข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ
เปูาหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วน
ภู มิ ภ าคคู่ ข นานกั บ การเติ บ โตของกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล โดยยกระดั บ จั ง หวั ด ส าคั ญ ของไทย ส่ ง เสริ ม
การพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม
ซึ่ง มี ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะภู มิ ภ าค สถาบั น การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น และทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ น
การยกระดับจังหวัดสาคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจาภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่ อกับ
เมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ
ของไทย การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ่งช่วย
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคลั ส เตอร์ ข องเกษตรอุ ต สาหกรรม และบริ ก าร พร้ อ มทั้ ง การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเมื อ ง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมือง
เป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความสาคัญกับการใช้มหาวิทยาลัย
ในแต่ล ะภูมิภ าค และสถาบัน การศึกษาท้ องถิ่น ขับเคลื่ อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้ เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจในแต่ละภาค
๒๖

๔.๔.๔ พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี ส มั ยใหม่ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ระบบนิ เ วศในการ
ร่ว มสร้ างงานวิจั ยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลั ยชั้นนา
ของโลก เพื่อสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งการสร้างระเบียงทางด่วนดิจิทัล และ
เสริมสร้างความรู้และโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายบรอดแบนด์หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมี
รูปแบบการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบ
ในการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ มี
การสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ที่ทาให้เกิดการสร้างงานบริการในโลกดิจิทัลใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
งานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสร้างความมั่นคงในการเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลเชื่อมต่อกับ
โลก และการสนั บ สนุ น และเร่ ง รั ด การน าวิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละหุ่ น ยนต์ การออกแบบ
ที่คานึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มาใช้ในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในรูปแบบที่ทุก
คนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลายแหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มศักยภาพคนใน
สังคมด้วยการเข้าถึงความรู้ เครื่องมือบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร์
ความมีจริยธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการจัดหา
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม มีราคาที่เหมาะสม และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
ภาคการผลิต บริการ และการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในสัดส่วน
ที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ สร้างและรวบรวมผู้ เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยผ่านการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อให้มี
ความพร้ อ มกับ การประยุ กต์ ใช้เทคโนโลยีชั้น สู งในอนาคต รวมทั้งการสร้างผลงานที่ช่ว ยให้ ผู้ ประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเต็มที่
๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ดาเนินกรอบนโยบายการเงิน
และการคลังที่ยืดหยุ่นที่พร้อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก และพัฒนา
นโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและการดาเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะสาหรับการดาเนินและลงทุนทางธุรกิจ เชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทยกับ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นชาติการค้าในอนาคต และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างสมดุล
โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิ จ และการเงิ น ชุ ม ชน ขยายความร่ ว มมื อทางการค้ า และการลงทุ น เพื่ อเปิ ดตลาดใหม่ ที่ มีศั ก ยภาพ
เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาจากการผลิตไปสู่ตลาดเพื่อส่งเสริมการเป็นชาติการค้าอย่างครบวงจร พร้อมทั้ง
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณเชิงรุก เชิงยุทธศาสตร์ และเชิงพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ภาครัฐ ขยายฐานภาษี และดาเนินการจัดเก็บภาษีรายการใหม่ให้ครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว การรักษาเสถียรภาพการเงิน เพื่อสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการดาเนินธุรกิจ
โดยดูแ ลเสถี ย รภาพระบบการเงิ นและเสถี ยรภาพราคา โดยมีก รอบการด าเนิ น นโยบายการเงิ นที่ โ ปร่ งใส
และยืดหยุ่น ส่ งเสริมให้กลไกตลาดการเงินทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อม
ปูองกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม
และการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการเงิน ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ ให้บริการทางการเงินด้านต่าง ๆ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทาง
การเงิน ปรั บปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็ นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมในภาคการเงิ นและการประกอบธุรกิจ ของ
ภาคเอกชน
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๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้น ฐานผู้ประกอบการยุค ใหม่ สร้า งและพัฒ นาผู้ ประกอบการยุคใหม่
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้ง
เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น และมี อั ต ลั ก ษณ์ ชั ด เจน โดยมี น วั ต กรรมใน ๓ ด้ า น คื อ นวั ต กรรมในการสร้ า งโมเดลธุ ร กิ จ
นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้า
ที่เข้มแข็งที่จะนาไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เป็นผู้ ป ระกอบการที่ “ผลิ ตเก่ง ขายเก่ง ” หรื อ “ซื้อ เป็น ขายเป็ น ” บริ การเป็ น เลิ ศ สามารถขยายการค้ า
และการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการ
สร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถ
บริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้
รอบด้านที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ ไปพร้อมกับการวางรากฐาน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้ง
การส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้ างนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ และนาไปสู่
การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สนับ สนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
อนาคต ตลอดจนการผลิ ตที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม รวมถึงการสร้างทักษะพื้นฐานที่จาเป็ น และความถนั ด
ที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต
และการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยสร้างระบบและกลไก
ที่ทาให้ เกิดความเชื่อมโยงของห่ ว งโซ่มูล ค่าเพื่ อเพิ่มประสิ ท ธิภ าพในการบริ ห ารจัด การการผลิ ต การขนส่ ง
และโลจิ สติกส์เพื่อลดต้นทุนและให้ ผลผลิตออกสู่ ตลาดอย่างสม่าเสมอ และการส่งเสริมการรวมกลุ่ มให้ เกิด
คลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเพิ่มอานาจ
การต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตน
๔.๕.๒ สร้ า งโอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ส่ ง เสริ ม การเข้า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ของ
ผู้ประกอบการ โดยการจั ดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางทางการเงินที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ
การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเงิน และการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการที่ เ หมาะสมกั บ
แต่ ล ะกลุ่ ม การที่ ทุ กภาคส่ ว นสามารถเข้ า ถึง บริ การทางการเงิน ด้ ว ยต้ นทุ น ที่ เหมาะสม โดยน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาช่ว ยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุน การพัฒนาระบบประเมิน มูล ค่าทรัพย์สิ น
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ ในการขอสิ น เชื่ อ ของผู้ ป ระกอบการ และการมี ร ะบบ
การประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทั้งด้านการเงิน และที่มิใ ช่การเงิน เพื่อเป็น ข้อ มูล บ่ งชี้ส ถานะและประวัติด้านเครดิตประกอบการพิจา รณา
ของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาด
ทั้งในและต่างประเทศตามระดับศั กยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลั กษณ์
และแบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
ตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจสร้างสรรค์
การให้ความสาคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนาที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง
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การสนั บ สนุ นช่องทางการตลาดและการช าระเงิน รูป แบบใหม่ โดยการสร้ างตลาดออนไลน์ แอพพลิ เคชั น
และช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ าถึงตลาดจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครั ฐได้มากขึ้น และการพัฒนาศูนย์กระจายสิ นค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และพัฒนา
นวัตกรรมการกระจายสินค้าโดยการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต
๔.๕.๔ สร้ า งโอกาสเข้ า ถึ งข้ อมู ล อนาคตของโลกไร้ พรมแดนคือ การแข่ง ขัน บนฐานข้ อมู ล
จึ ง ต้ อ งสร้ า งโอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ จ าเป็ น และเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ
การวางแผนธุรกิจ โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างและพัฒนา
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูลและคาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และเป็น
แหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข้อมูลความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย บูรณาการ
และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอดในทุก ๆ ด้าน และการกาหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการ การสนับ สนุ นการสร้ างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ทั้งในด้านการผลิ ต การบริห ารจัดการ
การตลาด ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อลดต้นทุน
ของทั้งภาครั ฐ และเอกชน และการสนับสนุน ให้ เกิดพื้นที่ทางานร่ว ม ส าหรั บผู้ ประกอบการ เพื่อลดต้นทุ น
และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไก
ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเน้น
ประเด็นการเริ่มต้ นธุรกิจ การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน กระบวนการขอและได้รับสินเชื่อ
การคุ้มครองผู้ล งทุน การชาระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒ นาระบบคุณภาพของชาติ
ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ
รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบ
กลางสาหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการในระดับ
สากล โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดาเนินการมากขึ้น พร้อมทั้งการสร้างระบบและศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการให้มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
และสถาบันวิชาการ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และให้คาปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาค
การผลิ ตและบริ การทั้ งในระดับ ส่ ว นกลางและชุ มชน พร้อ มทั้งการส่ งเสริ มการจั ดการพัฒ นาบุ คลากรทาง
เทคโนโลยีชั้น สูงให้ มีประสิ ทธิภ าพและมีความคล่ องตัวในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการทาธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจ
ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาร่ วมกัน ตลอดจนผลักดันการเจรจาจัดทาความตกลงทางการค้า
และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

๒๙

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑.

บทนา

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เปูาหมาย
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมี
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้ างหน้ าได้ อย่ างเต็ มศั กยภาพ ซึ่ ง “คนไทยในอนาคตจะต้ องมี ความพร้ อมทั้ งกาย ใจ สติ ปั ญญา
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิ ดชอบต่อสั งคมและผู้ อื่น มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินั ย รั กษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มี หลั กคิดที่ถู กต้อง มีทักษะที่จาเป็ น
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่ อสารภาษาอั งกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้ องถิ่น มีนิสั ยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ใ นทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและ
ยกระดั บ การพั ฒ นา ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในส่ ว นของการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ และปั จ จั ย และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สาคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การดาเนินชีวิตและมีจิตสานึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมี
การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึง
ความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ
พหุปัญญาแต่ละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตสานึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทย
มี ศั ก ยภาพในการจั ด การสุ ขภาวะที่ ดี ได้ ด้ ว ยตนเอง พร้ อ มกั บการสร้ างสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อการพั ฒ นา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐาน
การส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้าง
ครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศในการใช้กิจกรรมนั นทนาการและกีฬาเป็ นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุ ขภาวะของประชาชนอย่าง
ครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
๓๐

๒. เป้าหมาย
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

๔.

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การดาเนินชีวิต
๔.๑.๑ การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมผ่ า นการเลี้ ย งดู ใ นครอบครั ว โดยส่ ง เสริ ม ให้
ครอบครัวมีความอบอุ่น ดาเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต
๔.๑.๒ การบู ร ณาการเรื่ องความซื่อ สัต ย์ วินั ย คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการจัด การเรี ย น
การสอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมี จิตสาธารณะ
เข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม
๔.๑.๓ การสร้า งความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักคาสอนที่ดี งามให้แก่
ประชาชน โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม คาสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา
รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุ มชนเป็น ฐาน โดยการพัฒนาผู้นาชุมชน
ให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
การจัดระเบียบสังคม และการนาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัด
ฐานที่ดีทางสังคม
๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมี
การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมีธ รรมาภิ บ าล พั ฒ นาสร้ า งความรู้ สึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของคนทุ ก คนในบริ ษั ท
ทั้งพนักงานและลูกค้า ปรับเปลี่ยนทัศนคติการคานวณผลตอบแทนให้คานึงถึงต้นทุนทางสังคม ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม
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๔.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศ
ให้แก่สื่อสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ช มมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่ อออนไลน์และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นาเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๔.๑.๗ การส่งเสริมให้ค นไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้าง
ความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทา เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่ อสังคมและ
ต่อผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทางานเพื่อส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริม เปูาหมาย
ของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์
ที่มีศัก ยภาพ มีทั กษะความรู้ เป็ น คนดี มีวินั ย เรี ยนรู้ ได้ด้ว ยตนเองในทุก ช่ว งวัย มี ความรอบรู้ทางการเงิ น
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทาผิดได้กลับมา
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
๔.๒.๑ ช่วงการตั้ งครรภ์/ ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้ แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนา
การที่สมวัยในทุกด้าน
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มี ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชี วิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไป
ปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๔.๒.๓ ช่ ว งวั ย แรงงาน ยกระดั บ ศั ก ยภาพ ทั ก ษะ และสมรรถนะแรงงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทางานตามหลักการทางาน
ที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและ
มีทกั ษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและ
มีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอานวยความสะดวก
ด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อ
ยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน
๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่ งเสริมให้ ผู้ สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่ อนประเทศ ส่งเสริมให้ มี
การทางานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทาที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็ นพื้นฐานในการดารงชีวิต การมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุในสังคม
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๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัว
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
และประชาคมโลก การวางพื้ นฐานระบบรองรับ การเรีย นรู้ โ ดยใช้ ดิจิทั ล แพลตฟอร์ ม และการสร้ างร ะบบ
การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม ความเข้าใจ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และ
ทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบ
การเรี ย นรู้ เชิงบู ร ณาการที่เน้ นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้ เรียน
ให้สามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถ
นาองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น
“โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ
การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร
ผู้ มี ค วามสามารถสู ง ให้ เข้ า มาเป็ น ครู คุ ณ ภาพ มีร ะบบการพั ฒ นาศั กยภาพและสมรรถนะครูอ ย่ างต่ อเนื่ อ ง
ครอบคลุ ม ทั้ ง เงิ น เดื อ น เส้ น ทางสายอาชี พ การสนั บ สนุ น สื่ อ การสอน และสร้ า งเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาครู ใ ห้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิ ภ าพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้ มี
มาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรอง
คุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็น
สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการ
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
๔.๓.๔ การพั ฒนาระบบการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิ ต โดยเน้น การจั ดระบบการศึ กษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษา
ออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์
ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดย
ระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การ
สร้ างนิสั ย ใฝุ เรี ยนรู้ และให้ผู้ เรี ยนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๓๓

๔.๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภ าคเอเชียอาคเนย์แ ละประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใจลุ่ มลึ ก
ในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการรับรู้ของคนไทย
ด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต ผ่าน
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการทางาน
ระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔.๓.๗ การสร้ า งระบบการศึก ษาเพื่ อเป็น เลิ ศ ทางวิ ชาการระดั บนานาชาติ โดยเน้ น การ
เสริมสร้ างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับ
นานาชาติ ในการให้ บ ริ การทางการศึกษา วิช าการ และการพัฒ นาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับ การสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค
๔.๔ การตระหนั ก ถึ ง พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิ ต ศาสตร์
ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้ มี
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุ ปั ญ ญาแต่ ล ะประเภท การสร้า งสภาพแวดล้ อ มและระบบสนั บ สนุ น ประชากรไทยมีอ าชี พบนฐาน
พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
๔.๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพ
พหุ ปั ญ ญาในการด ารงชี วิ ต เกิ ด อาชี พ บนฐานพหุ ปั ญ ญาที่ สั ง คมยอมรั บ และเห็ น ความส าคั ญ รวมทั้ ง
มีกลไกคัดกรองและส่งเสริ มเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมปร ะสบการณ์
การมีส่ ว นร่ ว มของภาคเอกชน ตลอดจนสร้ างมาตรการจู งใจ เพื่อพัฒนาผู้ มีความสามารถพิเศษผลั กดัน ให้
ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย
๔.๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทางานที่เหมาะสม
การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไก
การทางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้
สามารถต่ อ ยอดงานวิ จั ย ที่ ส ามารถตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นาประเทศ การสร้ า งความร่ ว มมื อ และเชื่ อ มต่ อ กั บ
สถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการ
สร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
๔.๔.๓ การดึ งดู ด กลุ่ม ผู้เ ชี่ย วชาญต่า งชาติ แ ละคนไทยที่ มีค วามสามารถในต่ า งประเทศ
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการทางานชั่วคราวและถาวรตาม
ความเหมาะสมของเปูาหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูง
ด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชน
ที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
๓๔

ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กาเนิด
ในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้น
การเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะ
ที่เหมาะสม
๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะ
ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝูาระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิด
เป็ น ทั ก ษะทางปั ญ ญาและสั ง คมที่ เป็ น การเพิ่ มศั กยภาพในการจั ดการสุ ขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการ
ดารงชีวิต
๔.๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุข
ภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่ อลด
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
๔.๕.๓ การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี โดยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม
จัดทามาตรการทางการเงิน การคลังที่สนั บสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุ ขภาพ สนับสนุนการพัฒ นาเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมที่ ช่ ว ยในการเสริ ม การมี สุ ข ภาวะ รวมทั้ ง ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ
โดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการดาเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ
๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริ การสุขภาพที่ ทัน สมัยสนั บสนุ น การสร้ า งสุขภาวะที่ดี โดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบ
วงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คาปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรค
ล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้าน
สุขภาพ และจั ดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุ ขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้ มีประสิทธิภ าพ โดยอยู่บน
พื้นฐานความยั่ งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บ ภาษีและรายจ่ายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ
ตลอดจนการปฏิ รู ป ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพในการสร้ า งสุ ข ภาวะที่ ดี ใ ห้ กั บ ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน
๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็น
แหล่งบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะทาหน้าที่เป็นผู้อานวย
ความสะดวกที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพื่อให้
ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นที่
๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น
การสร้ างความอยู่ ดีมี สุ ข ของครอบครัว ไทย การส่ งเสริ มบทบาทในการมี ส่ ว นร่ ว มของภาครัฐ ภาคเอกชน
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓๕

๔.๖.๑ การสร้ า งความอยู่ ดี มี สุ ข ของครอบครั ว ไทย โดยส่ ง เสริ ม การเกิ ด อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การทางานและการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากร
แต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพในกลุ่มประชากร
วัยเจริญพันธุ์ทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑
โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบน
ฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกัน
ของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทางาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กาหนดบทบาท
และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในการเสริมพลั งครอบครัว ควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้ มี
บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว
๔.๖.๒ การส่งเสริ มบทบาทการมีส่วนร่ วมของภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ครอบครั วและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่ว นร่วมในการสร้างบรรทัดฐานที่ดี
ในสังคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
ในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒ นาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝั ง
ให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้
และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ในการ
จั ด กิ จ กรรมสาธารณะให้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมแห่ ง การถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ เ วลาอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมี คุ ณ ภาพ ตลอดจนการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและ
สร้างศักยภาพของการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง
และตอบโจทย์ ป ระเทศ เป็ น ฐานข้ อมู ล การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ ของประเทศไทยที่ มี ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิ ทธิผ ล สามารถประเมินจุ ดอ่อน จุ ดแข็ง และศักยภาพบุ คคลของประเทศ น าไปสู่ การตัดสิ น ใจระดับ
นโยบายและปฏิ บัติ เพื่อ พัฒ นาคนไทยอย่ า งมี ทิศ ทางและสอดคล้ องกับ การพั ฒ นาประเทศไทยในอนาคต
รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกาลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
๔.๗ การเสริมสร้ า งศักยภาพการกีฬาในการสร้ างคุณ ค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่ง
ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร
และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการ
พัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ
ของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
๓๖

๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริม
ให้เด็ ก เยาวชน ประชาชนทั่ว ไป บุ คคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การออกกาลั งกาย การปฐมพยาบาลเบื้อ งต้น และการเล่ น กีฬ าบางชนิ ด ที่มี ค วามจาเป็น ต่ อทั ก ษะในการ
ดารงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณ
และการเป็นพลเมืองดี
๔.๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝัง
ให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
๔.๗.๓ การส่งเสริ มการกีฬาเพื่อ พัฒนาสู่ร ะดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒ นานักกีฬ า
ของชาติ การเฟูนหานั กกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพ ด้านกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการ
ต่อ ยอดความส าเร็ จ จากความเป็ น เลิ ศสู่ การประกอบอาชีพ และมี เส้ นทางอาชีพ ที่มั่ นคง ควบคู่ กับ ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และนวั ตกรรมด้า นการกี ฬา นัน ทนาการ และวิท ยาศาสตร์ การกีฬ า การจัด การความรู้
และพัฒ นาระบบฐานข้อมู ล เพื่อ น ามาใช้ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุน กีฬาเพื่อความเป็ น เลิ ศ กีฬาเพื่อการอาชี พ
และนันทนาการเชิงพาณิชย์
๔.๗.๔ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสิน
กีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิ เศษ และผู้ด้อยโอกาสได้
อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐาน
ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและ
การพั ฒ นาให้ เป็ น ศูน ย์ กลางการลงทุน และฐานการผลิ ต ด้านอุ ตสาหกรรมกีฬาของภู มิภ าคเอเชียควบคู่กั บ
การพัฒ นาการท่ องเที่ย วเชิงกี ฬาและนัน ทนาการ การสนับ สนุน และส่ ง เสริมผลิ ต บุคลากรและการพั ฒ นา
นวั ต กรรมที่ ส นั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมกี ฬ าและนั น ทนาการ ตลอดจนมี ม าตรการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

๓๗

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๑.

บทนา

ปัญหาความเหลื่อมล้าจะเป็นหนึ่งความท้าทายที่สาคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้สามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน และบรรลุเปูาหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า
หลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการพัฒนาประเทศให้ก้าวออกจากภาวะความยากจน
แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและการสร้างความเป็นธรรมนับว่ายังประสบปัญหาท้าทายในหลายมิติ โดยการ
กระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งในสังคมยังคงมีการกระจุกตัวอยู่มาก การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไม่
ทั่วถึง รวมทั้งโอกาสการถือครองที่ดินและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน บริการทางสังคมและ
กระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพยังมีความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มประชากร โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและ
ชนบท ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญหาด้ านอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง ทั้ งในส่ ว นของภาวะหนี้ สิ น การอพยพแรงงานเข้ าสู่
ภาคอุ ตสาหกรรมและบริ การ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเมื่ อมี การกระจุ กตั ว ในเมื องใหญ่ ไม่ กี่ เมื อง ท าให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
ในระยะยาว และอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในสภาวะของการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้
การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การกาหนดให้
ภาคการเกษตรและครัว เรื อ นเป็ น กลุ่ มเปู า หมายของการปรั บ โครงสร้ า งและพฤติ กรรม และการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ เพื่อพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังเน้นการดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสั ง คม ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มาร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศในรู ป แบบประชารั ฐ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ กิ ด
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากร
ที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด

๒.

เป้าหมาย

๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพิ่ มขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้ องถิ่ น ในการพัฒ นา การพึ่ งตนเองและการจัด การตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

๓๘

๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
๓.๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
๓.๓ ความก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นาจั ง หวั ด ในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
และเทคโนโลยี
๓.๔ คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรั บโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ฐานราก พั ฒ นาการเกษตรให้ เหมาะสมกั บ ศั กยภาพของ
เกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร
และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพิ่มช่องทาง
การตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม กาหนดนโยบายและกติกาเพื่อเพิ่ม
โอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง
ส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน
เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกาหนดมาตรการเพื่อสร้างความเสมอ
ภาคที่สาคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข้อมูลการทา
ธุรกรรมทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ กาหนดเปูาหมายการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเพื่อ
นาไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้ บริ โภค โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
ปรั บ ปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้ บริ โภค สนับสนุนองค์กรของผู้ บริโ ภคให้ มีความเข้มแข็ง ปูองกัน
การละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดิน และการเข้า ถึงทรั พยากร โดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ ง
ระหว่างเขตพื้นที่ปุาทับซ้อนพื้นที่ทากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน กาหนด
มาตรการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรม และกระจายการถือครองที่ดินในขนาด
ที่เ หมาะสมต่อ การประกอบอาชี พ เพื่ อให้ เกิ ด ความเป็ นธรรมในการถื อครองที่ ดิน ปรั บ ระบบเอกสารสิ ท ธิ์
การถือครองที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอ
พิจ ารณาสิ นเชื่อกั บ สถาบั น การเงิ น ได้ รวมถึ งการปรั บ ปรุ ง กฎระเบีย บที่เ กี่ยวข้องในการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น
สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพสาหรับประชาชน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
เป็นธรรมและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้างให้มองลูกจ้างว่าสามารถ
เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้ สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่ าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์
ส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่งเงินทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการ ยกระดับ
กลไกการดูแลแรงงานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้าน
ทักษะฝีมือแรงงานและความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาตนเอง
ไปเป็นผู้ประกอบการได้
๓๙

๔.๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและทางสั งคมที่เ อื้ อต่ อ การด ารงชีวิ ต และการมีส่ ว นร่ว มเป็ น พลั ง ในสั ง คมส าหรั บคนทุก กลุ่ ม
โดยเฉพาะผู้ พิ ก ารและผู้ สู ง วั ย โดยการเชื่ อ มโยงระบบข้ อ มู ล สวั ส ดิ ก ารรายบุ ค คล และการพั ฒ นาระบบ
การให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ บาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุ รกิจ
หรือองค์กรประชาสังคม เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม
ค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระทางการคลัง มากเกินไป ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาว
เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มด้ วยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ
ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง
๔.๑.๖ ลงทุ น ทางสัง คมแบบมุ่ งเป้ า เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ กลุ่ม คนยากจนและกลุ่ ม ผู้ด้ อ ยโอกาส
โดยตรง โดยการจั ด ให้ มี ม าตรการพิ เ ศษเพื่ อ ให้ ส ามารถระบุ ตั ว กลุ่ ม เปู า หมายที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ
เป็นพิเศษ และให้ความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการอย่างเฉพาะเจาะจงกลุ่มเปูาหมายผู้มีรายได้น้อย ยากจน
และผู้ ที่ถูก เลื อกปฏิบั ติซ้าซ้ อน โดยมีเปู า หมายการตัดขาดวงจรความยากจนไม่ ให้ ส่ ง ต่อจากรุ่น พ่อแม่ไปสู่
รุ่นลูกหลาน และช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุด
๔.๑.๗ สร้ า งความเป็น ธรรมในการเข้า ถึงบริ การสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพื้นที่อาเภอ ตาบล เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้
อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้า
ในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บปุวยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิด
หรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื้นที่
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเปูาหมาย
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไก
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
๔.๑.๘ สร้า งความเป็น ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรมอย่า งทั่วถึง เน้น การสร้าง
หลั กประกันในการเข้าถึงความยุติธ รรมอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒ นากลไกช่ว ยเหลื อ ผู้ มีรายได้น้อยในการ
ต่อสู้คดีที่มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การให้หลักประกันสิทธิของผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับ
ความช่ว ยเหลื อจากรัฐ อย่ างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การกาหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมและเสมอภาค และการมีมาตรการ
ที่ละเอียดอ่อนส าหรั บคดีความผิ ดเกี่ยวกับเพศและการจัดการคดีเกี่ยวกับกลุ่ มที่มีความเปราะบาง ตลอดจน
การพัฒนาวิธีพิจารณาความแพ่งและคดีปกครองเพื่อเพิ่มโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม ปรับปรุง
ระบบโทษปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส และระบบการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการกลับสู่สังคม
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๑ พัฒ นาศูน ย์ก ลางความเจริญ ทางเศรษฐกิจ สัง คม และเทคโนโลยีใ นภูม ิภ าค
โดยคานึงถึงสัดส่วนจานวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพื่อให้สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กระจายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี คมนาคมและการสื่อสาร จัดทาผังเมือง
และผั งภาคเพื่อการจั ด โครงสร้ างพื้นฐาน สาธารณูป โภค แหล่ งงาน แหล่ งน้ า และการใช้ที่ดิน ให้ ส ามารถ
๔๐

พึ่งตนเองได้ภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดหลักมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการและ
จัดการตนเองได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างความแตกต่างบนฐานศักยภาพของทรัพยากรและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดรองควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัดหลัก
๔.๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และบูรณาการแผนให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้ องกัน ในทุกระดับ เป็ น แผนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด จนถึงกลุ่ มจังห วัด
เน้นการกระจายแหล่งอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่ และการพัฒนาภาคบริการที่คน
ในพื้น ที่ สามารถเป็ นผู้ ป ระกอบการ และสามารถกระจายรายได้ให้ เกิดความเป็น ธรรม ให้ ความส าคัญกับ
การสร้าง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ทางเศรษฐกิจ จากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ ทั้งทรัพยากร
ธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และผู้ประกอบการในการ
สืบค้น นามาปรับใช้และยกระดับการใช้ทรัพยากรนั้นอย่างยั่งยืน
๔.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่ อ สั ง คมสู ง วั ย และแนวโน้ ม ของการขยายตั ว ของเมื อ งในอนาคต โดยพั ฒ นาระบบผั งเมื อง
ของประเทศและผังเมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสาหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของเมืองด้วยการมีส่วนร่วมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
คนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตเมือง
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริ หารงานในระดั บภาค กลุ่มจั งหวัด เพื่อรับ ผิ ดชอบการบริห ารงานในระดับ ภาค กลุ่ มจังหวั ด
ที่เชื่อมโยงกัน และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค ปรับโครงสร้างและ
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่อจั ดความสั มพั น ธ์ระหว่ างราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค และส่ ว นท้องถิ่น ให้ เอื้อต่ อ
ประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการกากับติดตามเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการ
ทางานของภาครั ฐ ตลอดจนการปรับ ปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการปกครองท้องถิ่น และการเปิดพื้นที่
และโอกาสการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ
ในการกาหนดยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการ
พัฒ นาระบบฐานข้อ มูล มิติต่า ง ๆ ของพื้นที่ใ ห้มีค วามถูก ต้องแม่นยา การเปิด เผยข้อ มูล ส าคัญที่จ ะเอื้อ ให้
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการดาเนินงาน
ของรัฐ พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้น ที ่ รวมถึง การสนับ สนุน การพัฒ นาเทคโนโลยี การส่ง เสริม ภูมิป ัญ ญาท้อ งถิ่น การขยายเครือ ข่า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่
ตลอดจนการเพิ่มบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น
๔.๒.๖ การพัฒ นาก าลัง แรงงานในพื ้น ที ่ โดยการวางแผนก าลัง คนที ่ส อดคล้อ งกับ แผน
การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ บริบ ทของเมือง
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เน้นการส่งเสริมการยกระดับ ทักษะของผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่
ทั้งในด้านภาษา การบริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและตลาด การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความต้องการของกาลังแรงงานในพื้นที่กับ
ระบบการผลิตกาลังคนในสายอาชีพ
๔๑

๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔.๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว
และดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัยทางาน
และผู้สูงอายุ ให้มาเป็นกาลังของการพัฒนาเพื่อส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษา
หารื อ ปั ญ หาสาธารณะของพื้ น ที่ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น อ าเภอจนถึ ง ระดั บ จั ง หวั ด การสร้ า งผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร้างกลไกการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่า ง ๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อฝึกทักษะให้เป็นผู้นารุ่นใหม่ในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจ
เพื่อสังคม การดาเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบน
เครือข่ายสื่อ ให้ เป็ นเครือข่ายเรียนรู้ร่ วมกัน ทางสังคมที่ร่วมทาสิ่ งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้คุณค่ากับ
การทาประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่วนรวม
๔.๓.๒ การรองรับ สัง คมสูง วัย อย่า งมีค ุณ ภาพ โดยเตรีย มความพร้อ มในทุก มิต ิ ทั ้ง มิติ
เศรษฐกิจ สัง คม สุข ภาพ และสภาพแวดล้อ ม โดยเฉพาะการออมและการลงทุน ระยะยาวของคนตั้ง แต่
ก่อนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพ
ให้เ หมาะสมตามแต่ล ะช่ว งอายุ เพื ่อ ยืด ช่ว งเวลาและเพิ ่ม โอกาสในการท างานในยามสูง อายุ แ ละสร้า ง
หลักประกัน ทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภ าคเอกชนหรือสถานประกอบการในการ
เตรีย มความพร้อมของแรงงานก่อนวัย เกษีย ณ การจ้างงานผู ้สูง อายุให้เ หมาะสมกับ วัยวุฒ ิ ประสบการณ์
และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพ
ผู ้ส ูง อายุ ส่ง เสริม ให้ผู ้ส ูง อายุม ีก ิจ กรรมท าต่อ เนื ่อ งทั้ง ในเชิง เศรษฐกิจ สัง คม และสุข ภาพ รวมทั ้ง คงไว้
ซึ่ง บทบาทในการขับ เคลื่อ นการพัฒ นาสังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูง ใจให้ทุก ภาคส่ว นมี ก ารจ้า งงาน
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์
และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ
๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคม
และองค์ ก รชุ ม ชนในรู ป แบบนิ ติ บุ ค คลเพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ป ระโยชน์ ส าธารณะต่ า ง ๆ รวมทั้ ง
การปรับปรุงระเบียบการใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อเอื้อให้สามารถสนับสนุนความริเริ่ม
ที่สร้างสรรค์ของภาคส่วนต่าง ๆ
๔.๓.๔ ส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี ใ นการสร้ า งสรรค์ สั ง คม
โดยปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติแ ละบทบาทเพศ เสริ ม สร้ างความรู้ค วามเข้า ใจและการยอมรับ ของสั งคมต่ อเรื่อ ง
เพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชาย
และหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการทางาน ส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐาน
ของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการทางานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ
ความรู้ความสามารถและภาวะผู้นาของสตรีเพื่อให้สามารถมี บทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับ
สากล ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง
๔.๓.๕ สนับสนุน การพัฒนาบนฐานทุน ทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บ ริ บ ทของสั งคม
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริม
ความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์
๔๒

ให้ความสาคัญกับ องค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่ มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น
สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการ
ช่วยยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ ฐานรากได้ รวมถึงเชื่อ มโยงการสร้ างความร่ว มมื อและความสั มพัน ธ์อั นดี กับประเทศเพื่ อนบ้า น
บนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย
๔.๓.๖ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ สร้ า งสรรค์ เพื่ อ รองรั บ สั ง คม
ยุคดิจิทัล พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ ว ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคู่ไปกับมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื่อ
ต่อสังคม รวมถึงส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เรื่องสิทธิเพื่อคุ้มครองการใช้เทคโนโลยี
และสื่อตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา และการสร้าง
ความตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ
๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
๔.๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชี วิ ต สุ ข ภาพ ครอบครั ว การเงิ น และอาชี พ โดยใช้ ข้ อ มูล ความรู้ และการยกระดับ การเรี ย นรู้
ของครัวเรือน ทั้งในกลุ่มครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอื่น ๆ เพื่อปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต
การออมและการลงทุน การดูแลสุ ขภาพความเป็ น อยู่ ของสมาชิกในครอบครั ว เพิ่มทักษะทางการเงินและ
การวางแผนการจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้านอาชีพ เพิ่มความสามารถในการประกอบการ
ธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้าง
การเรี ย นรู้ จ ากภายในเพื่ อ สร้ า งคนที่ มี ร ะบบคิ ด ที่ มี เ หตุ ผ ลและพึ่ ง ตนเองได้ ตามแนวทางหลั ก ปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุน
การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหารจัดการและมีส่วนร่วม
ในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทชุมชนที่สะท้อนปัญหาความต้องการ
ที่แท้จริงของชุมชน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดทาแผน และเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนา
ตาบล แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับ
การกาหนดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน ขับเคลื่ อนกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีเปูาหมาย
ทิศทาง มีความสมดุล มีอิส ระและมีอานาจในการตัดสินใจ โดยมีร ะบบการติดตามตรวจสอบที่ต่อเนื่องและ
โปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน โดยสนับสนุน
ให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อปรึกษาหารือกิจการ
ที่เป็นประเด็นสาธารณะ สามารถกาหนดเปูาหมายการพัฒนาบนฐานการมีข้อมูลและการใช้เหตุผล และสร้าง
ข้อตกลงร่ ว มกั น ที่ส ามารถผู กพัน และตรวจสอบการทางานของภาครั ฐ และลดความขัด แย้ง ได้ อันจะเป็ น
เครื่องมือสาคัญในการสร้างประชาธิปไตยที่ระดับฐานราก และสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนปรับบทบาท
ภาครัฐให้เป็นฝุายสนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้น โดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนา
ทักษะในการบริหารจัดการให้กับชุมชน เพื่อเป็นพลังของการพัฒนา

๔๓

๔.๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน โดยการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีแ ละส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์
ความรู้ของชุมชน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนในการก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการและการจัดการความเสี่ยงด้าน
ต่ า ง ๆ ในบริ บ ทของการแข่ ง ขั น อย่ า งยั่ ง ยื น รวมถึ ง การเพิ่ ม ความสามารถและทั ก ษะในการใช้ ค วามรู้
และเทคโนโลยี อย่ างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปั ญหาและยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง
และสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่มได้รับโอกาสและเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
โดยไม่จากัดวัยหรือเพศสภาวะ

๔๔

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑. บทนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอยู่อย่างจากัด ถือว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญในการ
ดารงชีพ ของมนุ ษ ย์ และส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาประเทศให้ เจริ ญ ก้ าวหน้ า และเพื่อให้ สามารถบรรลุ เปูาหมาย
การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปีได้อย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้องกาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ก าหนดแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของพื้นที่ปุาไม้ที่ลดลง
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้าที่ยังไม่สามารถจัดสรรได้ตาม
ความต้องการได้อย่า งเต็มศักยภาพและมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต ซึ่งปัญหาเชิงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะก่อให้เกิดจุดอ่อนของการรักษาและยกระดับฐานการผลิตและบริการของประเทศได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนาศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ” มาเป็น
หลักในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติค วบคู่กับการนาเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เปูาหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดที่จะผลักดันดาเนินการเพื่อนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่ างบู รณาการ โดยมีวิสั ยทัศน์ เพื่อให้ ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒ นาแล้ ว ที่มีคุณภาพชีวิต และสิ่ งแวดล้ อ ม
ที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ทาให้การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ ม ถูกดาเนินการบนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป
อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง สอดคล้ องกับแนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้

๒. เป้าหมาย
๒.๑ อนุ รั ก ษ์ แ ละรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และวั ฒ นธรรม ให้ ค นรุ่ น ต่ อไปได้ ใ ช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
๒.๒ ฟื้น ฟูแ ละสร้า งใหม่ ฐ านทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อ ลดผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๔ ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
๔๕

๓. ตัวชี้วัด
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น บนสั ง คมเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาสั ง คมเศรษฐกิ จ
ให้ เ ติ บ โตและมี ค วามเป็ น ธรรมบนความสมดุ ล ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี
ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยง
ของผลกระทบด้า นสิ่ งแวดล้ อ มและลดปั ญหาความขาดแคลนของทรัพ ยากรลงได้ โดยมี เปูา หมายสู่ สั งคม
ที่มี ระดับ คุณ ภาพชีวิ ตที่ สู ง ขึ้น แต่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมต่าลง ผ่ า นแนวทางและมาตรการต่ าง ๆ เช่ น
การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปุาไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ปุาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อ
อาทร และเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
๔.๑.๑ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของเศรษฐกิ จ ฐานชี ว ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ
๔.๑.๒ อนุรั กษ์แ ละฟื้น ฟูค วามหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่น กาเนิด โดยเฉพาะ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่ง
ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยอนุรักษ์พื้นที่ปุาไม้
ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสู ง ชนิ ด พั น ธุ์ สั ต ว์ ปุ า และพั น ธุ์ พื ช เฉพาะถิ่ น สั ต ว์ ปุ า และพั น ธุ์ พื ช หายาก
และใกล้ สู ญพัน ธุ์ให้เป็ น ฐานทรั พยากรที่มั่น คง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามและการบริห ารจัดการไม่ให้ เกิด
ความขัดแย้งระหว่างสัตว์ปุากับคนและชุมชน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ พั น ธุ ก รรมท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ ระบบนิ เ วศและ/หรื อ มี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ
และภูมิปั ญญาท้องถิ่น ที่เกี่ย วข้อง เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู้ส าหรับใช้ประโยชน์ในอนาคตและ
คงความหลากหลายทางพันธุกรรม มีการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ
พัฒนาระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งเสริม
พัฒนาและการใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ
ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งการศึกษา สารวจ และวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบนิเวศที่มีความสาคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีว ภาพสูง และพื้นที่วิกฤต เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเข้าถึง
และนาไปใช้ประโยชน์ และการส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

๔๖

๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้า
ลาคลองและการปู องกันตลิ่งและฝายชะลอน้า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ งน้าบนพื้นฐานของ
การรักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลอง
และแหล่งน้าธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย ระบบเก็บขนและกาจัด ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล
ของชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก
ต่อคุณค่าและความสาคัญของแม่น้า คู คลอง
๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุกทาลายพื้นที่
ปุา โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการบริห ารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
และมี ก ารบู ร ณาการทุ ก หน่ ว ยงานในการเฝู า ระวั ง และปู อ งกั น การบุ ก รุ ก ปุ า ส่ ง เสริ ม การฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศ
ปุาธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พื้น ที่ปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ ปุาต้นน้าบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน
ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้าที่เหมาะสมและไม่เกิดผล
กระทบโดยกาหนดสิ ทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ป ระโยชน์จากปุา จะต้องคานึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ
ขี ด จ ากั ด และศั ก ยภาพในการฟื้ น ตั ว เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามรู้ สึ ก หวงแหน เกิ ด การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรปุ า ไม้
และมี ก ารปลู ก ปุ า เพิ่ ม ขึ้ น ตามหลั ก การผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากปุ า เป็ น ผู้ ดู แ ลปุ า ส่ ง เสริ ม ปลู ก ปุ า เศรษฐกิ จ
และอุตสาหกรรมจากปุาปลูกแบบครบวงจร สร้างกลไกหรือระบบตัดฟันระยะยาวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และกฎหมายสาหรับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ปุาไม้และพื้นที่ของเอกชน โดยให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ควบคู่
กับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสามารถระบุแหล่งกาเนิดของไม้ และปูองกันการลักลอบนาไม้ออกจากปุา
รวมถึงการสร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมือง
และชนบทเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตสานึก ในการ
อนุรั กษ์และได้รั บความสุ ขจากทรั พ ยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ทากินในเขตปุา โดยเน้ น
การใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคนอยู่กับปุาอย่างยั่งยืน การจัดทาแผนที่แนวเขต
พื้นที่สีเขียว ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวรายจังหวัด การส่งเสริมการบริหารจัดการ
พื้นที่ปุาชุมชนและปุาครอบครัวแบบมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทุกระดับอายุให้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว
อย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต วิธีคิดและ
วิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การสร้าง
การมีจิตสานึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต การสร้างระบบ
และกลไกการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้มาตรการการตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีก ารลดขยะเป็นศูนย์ จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน
การลดการปล่ อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปล่อยมลพิษจากภาคการผลิ ต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่าโดยกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหล่งกาเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมีการจัดการ
มลพิ ษ ได้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ ผู้ ป ระกอบการอย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมทั้ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วยการวิจัย พัฒนาวัตถุดิบ
และเทคโนโลยี การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและเข้าถึงองค์ความรู้
๔๗

ด้านพลังงาน พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึง การสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิ ตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
ให้ ภ าคเอกชนใช้สิ น ค้า และบริ การจากผลิ ตภัณ ฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม การส่ ง เสริมการบริโ ภคที่ยั่งยื น
โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ดาเนินการเพื่อรองรับการปลูกปุาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชน การปรับปรุงกลไก
รัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชน
๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับการสร้า ง
การเติ บ โตของประเทศจากกิจ กรรมทางทะเลที่ ห ลากหลายควบคู่ ไปกับ การดู แลฐานทรัพ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ งทั้ งหมด ภายใต้อานาจและสิ ทธิประโยชน์ ของประเทศที่พึง มีพึงได้ เพื่ อความเป็ น ธรรมและลด
ความเหลื่ อมล้ าทางสั งคม โดยมุ่ง เน้ น การถ่ ายทอดองค์ความรู้ เรื่องทะเลที่ถู กต้องและเพี ย งพอ เพิ่ม มูล ค่ า
ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพิ่ม
สัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล โดยเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในด้านต่า ง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศ
อินโดจีนและประชาคมอาเซียน เร่งลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงทรัพยากร กระจายประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้
ทั่วถึง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเล ส่ งเสริ ม ผู้ ป ระกอบการรายย่ อยและวิส าหกิจชุ มชนให้ ค านึงถึงทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อมพัฒ นา
ศักยภาพคนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับก๊าซเรือนกระจก พร้อมรับมือกับผลจากสภาพภูมิ อากาศเปลี่ยนแปลง
ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ตลอดจนเศรษฐกิ จ ภาคทะเล การปรั บ ตั ว ต่ อ สภาวะ
การเปลี่ ย นแปลง และมี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ข องระบบนิ เ วศที่ เ ป็ น มาตรฐาน มี ร ะบบ
เศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลัง ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ ใช้ประโยชน์ หรือต่อผู้ทา
ความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง มีกลไกการบริหาร
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลและในทะเลที่มีประสิทธิภาพ มีผังชายฝั่งและฝั่งทะเลชัดเจน กาหนดพื้นที่การพัฒนา
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพื้นที่
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยรักษาแนว
ปะการังที่สาคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาปุาชายเลนที่สาคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก รักษาแหล่งหญ้าทะเล
ที่สาคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความสาคัญ
ต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบ
ผลกระทบจากสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น
โดยคานึงถึงมูลค่าของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล กระบวนการมีส่วนร่วมชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ รวมถึง
มีระบบตรวจสอบ แจ้งเตือน ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล รวมถึงมีการกระจายความรู้ด้านทะเล
ในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ และมีกิจกรรมการสร้างความตระหนักทางทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูล
ความรู้เชิงรุกที่เข้าถึงได้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาฐานข้อมูล
เป็นคลังรวมความรู้ด้านผลประโยชน์ทางทะเลเพื่อให้คาปรึกษาช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารและให้บริการ
ความรู้แก่ประชาชน ที่จะนาความรู้ไปพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๔๘

๔.๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม โดยจัดการชายฝั่งประเทศไทยทั้งหมด
แบบบู ร ณาการ ชายฝั่ งทะเลได้ รั บ การปู อ งกัน แก้ ไ ขปั ญ หา และมี นโยบายการจั ดการชายฝั่ ง ที่ เหมาะสม
มีแผนแม่บทกาหนดวิธีการจัดการในแต่ละพื้นที่สาคัญทั่วประเทศ มีการลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยใช้รูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม รวมถึงการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ในบริเวณที่ยังไม่เกิดปัญหา
๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการท่องเที่ยว
ทางทะเลมีการคานึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้าและดูแลผลประโยชน์
ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล การพัฒนาท่าเรือทั้งระบบให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหม่ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือสาราญ
ในภูมิภาค การจัดทาแหล่งท่องเที่ยวดาน้าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคต ส่งเสริมให้
ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ การทาประมงที่คานึงถึงความสมดุลของทรัพยากร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมง
ที่ทาลายล้าง และปูองกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาทาการประมง
ที่ผิดกฎหมาย เร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิง พื้นที่
ทางทะเล การศึกษาวิจัยเพื่อนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร เพื่อให้ประเทศยังคง
เป็นผู้นาด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจก และสร้ า งสั ง คมคาร์ บ อนต่ า ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ทั้ ง ระบบ และการสร้ า งขี ด
ความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุ่งสู่
เมืองคาร์บอนต่า และพื้นที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านการเกษตรที่มีผลประโยชน์
ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ปุาเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปุาเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก
๔.๓.๒ มี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย และเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ แ ละผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิ อากาศ
และระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นยาและมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและลด
ผลกระทบทั้ งในเชิงโครงสร้ างและไม่ใช่ โ ครงสร้า งเพื่ อเตรี ยมรั บมือกั บพิบั ติภัยที่ เกิด จากการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมทั้งพั ฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัย
ทั้งระบบ โดยคานึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๓ มุ่งเป้า สู่ การลงทุน ที่เ ป็น มิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้ า งพื้น ฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา โดยเฉพาะการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน มีการส่งเสริมสินค้าและบริการคาร์บอนต่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔๙

อย่างเป็นระบบ และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ รวมทั้ ง พั ฒ นารู ป แบบทางธุ ร กิจ ด้ านการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ
พร้อมทั้งมีการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่ อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๔.๓.๔ พั ฒ นาและสร้ า งระบบรั บ มื อ ปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ าที่ เ กิ ด จาก
การเปลี่ ยนแปลงภูมิ อากาศ โดยพั ฒ นาโครงสร้ างระบบสาธารณสุ ข เครือ ข่า ยเตือ นภั ยและเฝู าระวั งโรค
ให้ มี คุ ณภาพและมี ประสิ ทธิ ภาพ ครอบคลุ มประชากรกลุ่ มเสี่ ยงที่ มี ความอ่ อนไหวต่ อปั จจั ยการเปลี่ ยนแปลง
ทางภูมิอากาศ ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ปูองกันทั้งระบบ
๔.๔ พัฒนาพื้น ที่เ มือง ชนบท เกษตรกรรมและอุต สาหกรรมเชิงนิเ วศ มุ่งเน้น ความเป็น เมือ ง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อกาหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
โดยให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัด
อย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและ
อนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่ งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
๔.๔.๑ จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ โดยจัดทาและพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยง จัดการ และ วิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการจัดทาแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึง
สนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การกาหนดเขตพื้นที่แนวกั นชน พ้อมทั้งการจัดทาผังเมือง
และชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดทาแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก เพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดทาผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดทาผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ ง
โบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพื้นที่
เกษตรกรรมปลอดภัย พัฒ นาอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ พัฒนาพื้น ที่พิเศษเพื่อการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
๔.๔.๓ จั ด การมลพิ ษ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสารเคมี ใ นภาคเกษตรทั้ ง ระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศตาม
มาตรฐานสากล และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิ น น้า อากาศ ปุาไม้ สัตว์ปุา และความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกาเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัด
มลพิษและแก้ไขฟื้นฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้า อากาศ ปุาไม้ สัตว์ ปุา และความหลากหลายทางชีวภาพ
อันเกิดจากโครงการพัฒ นาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ
๕๐

และผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกาหนดเปูาหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเปูาหมาย
๓R (Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีกลไกกากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบ
ทั้งประเทศ
๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิ ล ปวั ฒ นธรรม อั ต ลั ก ษณ์ และวิ ถี ชี วิ ต พื้ น ถิ่ น บนฐานธรรมชาติ และฐานวั ฒ นธรรมอย่ า งยั่ ง ยื น
โดยกาหนดให้ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษา
พื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ในภาพรวมของประเทศ การฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
พร้อมกับการปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ปุาอย่างสมดุล การพั ฒนา
และส่งเสริมกลไกคาร์บ อนเครดิต และกลไกค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเ วศ และการสงวนรักษา
อนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการดาเนินการ
๔.๔.๕ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัค ร ด้วยกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุน การพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน
และเครือข่าย ที่ประกอบด้วยภาคีสาคัญตามบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกัน
ในทุ ก ระดั บ และพั ฒ นาศั ก ยภาพ องค์ ก ร เพื่ อ การพั ฒ นาเมื อ ง ชุ ม ชน และเครื อ ข่ า ย ให้ มี ทั ก ษะทั ด เที ย ม
กับประเทศอื่นในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรธุรกิจประจาชุมชน เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาด
เพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน
๔.๔.๖ เสริ มสร้ า งระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถ
ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ โดยศึกษาวิ จัยสร้าง
องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีด
ความสามารถในการติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และประเมิ น แนวโน้ มสถานการณ์ ปั ญ หาโรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละอุ บั ติ ซ้ า
และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ
๔.๕ พัฒนาความมั่น คงน้า พลังงาน และเกษตรที่เ ป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒ นาระบบ
จัดการน้าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้าทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติ
จากน้าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกที่คานึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ กในพื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด พั ฒ นาความมั่ น คงการเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง
๔.๕.๑ พัฒนาการจั ด การน้าเชิ งลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่น คงด้า นน้าของประเทศ
โดยจัดให้มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการ
น้าชุมชนที่เหมาะสม พร้ อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้า แหล่ งน้าธรรมชาติ
แอ่งน้าบาดาล การระบายน้าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดทา
แผนปูองกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้า แผนปูองกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้าธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่กาหนดและตามความสาคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้า
ทั้งระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช้ น้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้าง
ความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้าที่ได้สมดุล ระบบ
๕๑

และกลไกการจัดสรรน้าที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้าให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การดาเนินการ
เพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้ อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สารสนเทศกับนานาชาติ และการดาเนินการร่วมใช้น้ากับแม่น้าระหว่างประเทศ โดยพิจารณา
และดาเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการ
น้าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขต
ที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดให้มีน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการ
อยู่อาศัย การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้า ระบบกระจายน้าดี ระบบ
รวบรวมน้าเสีย ระบบระบายน้า สาหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหล่งน้าสารอง การใช้น้าซ้า
ในพื้น ที่วิกฤติ พร้ อมทั้งจัดให้ มีน้าใช้เพีย งพอส าหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว รวมทั้ง
มีระบบดูแลน้าภายในพื้นที่สาหรับผู้ใช้น้าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตร
น้าฝน พื้น ที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่ งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม
โดยทบทวนระบบน้าตามการปรับโครงสร้างเกษตรและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้า
การจัดสรรน้าในแต่ละภาคส่วน พร้อมทั้งการเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้า โดยการใช้อย่างมีคุณค่า การนาน้า
กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้าทุกภาคส่วน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบการขอ
อนุ ญ าตใช้ น้ าตามเกณฑ์ แ ละความส าคั ญ เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของภาคการผลิ ต และบริ ก าร
และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
๔.๕.๓ พัฒ นาความมั่ น คงพลั ง งานของประเทศ และส่ ง เสริ ม การใช้ พลั ง งานที่ เ ป็น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่ว นการใช้พลังงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก ทดแทนเชื้อเพลิ งฟอสซิลในการ
ผลิตไฟฟูา รวมทั้งพัฒนาวิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟูาทั้งด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ให้มีประสิทธิภาพ
และความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถรองรั บพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้นในระบบได้อย่างมั่นคง
และมีเสถีย รภาพ พร้ อ มทั้ง สนั บ สนุ น การเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการใช้พ ลั ง งานในภาคอุตสาหกรรม และสร้า ง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน รวมทั้ง สนับสนุน
การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บ พลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ เพื่อให้
สามารถผลิ ตไฟฟูาจากพลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อกได้ ในสั ดส่ ว นที่สู งขึ้ น และการผลิ ตไฟฟูาที่ มี
การกระจายศูนย์มากขึ้น พร้ อมทั้งสนั บสนุ นการใช้กลไกการตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๔ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานโดยลดความเข้ ม ข้ น ของการใช้ พ ลั ง งาน
โดยสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น พลั ง งานของประเทศ
ด้วยการส่งเสริมผ่านเครื่องมือและกลไกทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน สนับสนุนทางการเงินและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง
และออกแบบอาคาร มีการรณรงค์และให้ค วามรู้ความเข้าใจกับประชาชนในด้านการประหยัดพลังงาน ส่งเสริม
ให้ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน การใช้ฉลากสีเขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟูาต่าง ๆ
รวมถึงการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕๒

๔.๕.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการเกษตร
แบบบูรณาการ โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพิ่มสูง พร้อมทั้ง
เพิ่มพื้นที่เกษตรผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มีการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
เพื่อลดการบุ กรุ กและทาลายพื้น ที่ปุ า รวมทั้งมีการพัฒ นาเกษตรกรรุ่น ใหม่ เพิ่ม การจ้ างงานในภาคเกษตร
เพื่อรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นและมีความภาคภูมิใ จ
ในอาชีพเกษตรกรรม
๔.๖ ยกระดั บกระบวนทัศ น์ เ พื่ อก าหนดอนาคตประเทศ มุ่ งส่ งเสริม คุณ ลั กษณะและพฤติก รรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา
และลดความขัดแย้ง พัฒนา และดาเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๔.๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรั บ ปรุ ง กลไกรั ฐ และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่ งแวดล้ อมของประชาชนและภาคเอกชนให้ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต มีการสร้างความรู้
ความเข้ า ใจ การตระหนั ก รู้ และการมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ร องรั บ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔.๖.๒ พัฒ นาเครื่ อ งมื อ กลไกและระบบยุ ติ ธ รรม และระบบประชาธิ ป ไตยสิ่ง แวดล้ อ ม
เกี่ย วกับ การบริ ห ารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่มีประสิ ทธิภ าพ เพื่อรองรับการเติบโตที่มี
คุณภาพในอนาคต โดยพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกในการ
ปูองกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่สาคัญ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้นวัตกรรมเวทีดิจิทัล
เพื่อรังสรรค์นโยบายที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการพัฒ นาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วม
ที่สร้างสรรค์ในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการกระจาย
อานาจและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย
และองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ
และมี ป ระสิ ทธิภ าพตามหลั ก นิ ติธ รรมและหลั กประชาธิป ไตยสิ่ งแวดล้ อม ที่จะสามารถลดความเหลื่ อมล้ า
และปูองกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุม ทั้งปัญหาเดิมและปัญหาอุบัติ ใหม่
อั น จะท าให้ เ กิ ด การจั ด การอย่ า งยั่ ง ยื น สามารถเยี ย วยาฟื้ น ฟู บุ ค คลชุ ม ชนและทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่เสียหายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มข้ า มพรมแดนกั บ ประเทศอาเซี ย นและภู มิ ภ าคอื่ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
เพื่อปูองกันแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของภูมิภาค การฟื้นฟูและขยายพื้นที่สี เขียว และความหลากหลายทาง
ชีวภาพในภูมิภาค รวมทั้งการเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมก่อ นการตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ
ข้ามพรมแดน การเพิ่มความร่วมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์ และการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในภูมิภาค ในการสร้างระบบยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๕๓

๔.๖.๓ จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง ประเด็ น บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ข้ามพรมแดน โดยกาหนดและจัดโครงสร้างเพื่อขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมที่ส าคั ญ โดยใช้ เ ครื่ องมือ ทั น สมัย และให้ มี ห น่ ว ยงานรับ ผิ ดชอบ ส่ ง เสริม การวิจั ย พัฒ นา
และสร้างนวัตกรรม
๔.๖.๔ พัฒนาและด าเนิน โครงการที่ยกระดั บกระบวนทัศ น์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล โดยพัฒนา
โครงการส าคั ญที่ จะก าหนดอนาคตของประเทศให้ ทั นสมั ย โดยปรั บกระบวนทัศน์ ก ารวางแผนแบบองค์ ร วม
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว

๕๔

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.

บทนา

ภาครัฐเป็นกลไกหนึ่งที่สาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทาง นโยบาย และทิศทาง
การพัฒนาตามที่กาหนดตามกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน และการที่ประเทศไทยจะบรรลุเปูาหมายอนาคต
ในระยะยาวที่ ก าหนดไว้นั้ น ระบบบริห ารจัด การภาครัฐ จะต้อ งสามารถขับ เคลื่ อ นยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒนา
อย่างมีบูรณาการ มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการบริหารจัดการ
ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ มีปัญหาเชิงการบริหารจัดการและโครงสร้าง ปัญหาคอร์รัปชันและระบบอุปถัมภ์
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยมีเปูาหมายการ
พัฒนาที่เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ผ่ านการมีหน่วยงาน
ภาครั ฐ ที่ มี โ ครงสร้ า งและภารกิ จ ที่ เ หมาะสม และวั ฒ นธรรมการท างานที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์
ของส่ว นรวม เปิดโอกาสให้ทุก ๆ ภาคส่ ว นเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการดาเนิน การบริการสาธารณะ ตรวจสอบ
การดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ตลอดจนดาเนินการปู องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือ
ในการให้ บ ริ การในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสู ง ยึดหลักธรรมาภิบ าล ปรับ วัฒ นธรรม
การท างานให้ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามทั น สมั ย และพร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการน านวั ตกรรม เทคโนโลยี ข้ อมูล ขนาดใหญ่
และระบบการทางานที่เป็นดิจิ ทัล เข้ามาประยุ กต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
รวมทั้ ง มี ลั กษณะเปิ ด กว้ า ง เชื่ อมโยงถึ ง กัน และเปิ ด โอกาสให้ ทุก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล
มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ เป็ น ธรรม และไม่เลื อกปฏิบัติ การอานวยความยุติธ รรมตามหลั กนิติธ รรม รวมทั้งต้องมี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพลังการทางาน
ที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เปูาหมายที่พึงประสงค์

๕๕

๒.

เป้าหมาย

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

๓. ตัวชี้วัด
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
๔.๑.๑ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ ได้ ม าตรฐานสากลและเป็ น ระดั บ แนวหน้ า
ของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการดาเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลาย
รูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาท
และกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบการ การกาหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
๔.๑.๒ ภาครัฐมีค วามเชื่อมโยงในการให้บริ การสาธารณะต่า ง ๆ ผ่า นการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
นาไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้ งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อ
ราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้
๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็น
กลไกสาคัญในการนายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเปูาหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนาไปสู่
การกาหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
๕๖

๔.๒.๑ ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ ใช้ แ ผนแม่ บ ทตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิรู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้ว ยความมั่น คงแห่ งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ช าติไปสู่การปฏิบัติผ่ านแผนปฏิบัติการ
ในระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการทางานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่
การพัฒนาระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
ที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม โดยดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องและมีเปูาหมายที่ชัดเจน
๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไม่เป็น
อุปสรรคในการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มีการรักษาวินัยการเงิน
การคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว
การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน การใช้
จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเปูาหมายในระยะเวลาที่กาหนด และมีแผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับ
แผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐ
และการปรับปรุงระบบภาษี
๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
มีการติดตามประเมิน ผลทั้งก่อนเริ่ มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลั งการดาเนินงาน เป็นการติดตาม
ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเปูาหมายต่อสาธารณะเป็นประจา รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไป
เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญและการกระจายอานาจ
ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
๔.๓.๑ ภาครั ฐมีขนาดที่ เหมาะสม ตรวจสอบความซ้าซ้ อนและปรับภารกิจและพั นธกิ จ ของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จาเป็น
ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ทาหน้ าที่ กากับ และหน่ ว ยงานผู้ ให้ บริ การ เพื่อ เพิ่มประสิ ท ธิภ าพการด าเนิ น งานและมี การแข่งขั น
ที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจาเป็นจะต้องดาเนินการจะต้องกาหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับ บทบาทภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี ความคุ้ ม ค่า และสามารถขั บ เคลื่ อนการบริห ารราชการแผ่ น ดิ นได้ อย่ า ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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๔.๓.๒ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศ เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มา
มีส่วนร่วมในการ ดาเนิ นการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กาหนดความสั มพัน ธ์
และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการดาเนินภารกิจที่สาคัญระหว่างการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเอกชน
ร่วมดาเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ
๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่ บนหลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทาบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้มีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ
ที่ห ลากหลาย มีร ะบบภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สามารถพัฒ นารายได้และทุนเพื่อดาเนิน
กิจกรรมในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะในท้องถิ่น
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้าง
และระบบบริหารงานราชการใหม่ใ นรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดาเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นสานักงานสมัยใหม่ นาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับ เปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกาหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัว
สูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
ตอบสนองกับ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่ างทัน เวลา พร้ อมทั้ง มีการจั ดการความรู้ และถ่ายทอดควา มรู้อย่า ง
เป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติห น้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐ มีกาลังคน
ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการ
ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา
ขีดความสามารถบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ มีส มรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับ การเปลี่ ยนแปลงบริบ ทการพัฒ นา
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ
ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
คล่ อ งตั ว ให้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในทุ ก ขั้ น ตอนควบคู่ ไ ปกั บ การเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน กาลังคน รูปแบบ
การจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้าย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
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๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานและสร้างค่านิยม
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นาในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ
และมีความเป็ นมืออาชีพ เป็ นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลั กดันภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒ นา
นโยบายและยุ ทธศาสตร์ เป็ น แบบอย่างที่ดีต่อผู้ ร่ ว มงานและต่อสั งคม โดยมีการสร้างผู้ นาทางยุทธศาสตร์
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการสอดส่อง เฝูาระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชน จั ด ให้ มี ม าตรการและกลไกที่ มี ประสิ ท ธิภ าพเพื่อ ปู อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต กาหนดให้
เจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ต้ อ งยึ ด ถื อแนวทางปฏิ บั ติต ามประมวลจริ ย ธรรม หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ตามที่กฎหมายกาหนด
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทาความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มี
อิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องกาหนดให้มีการลงโทษผู้กระทาผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว
๔.๖.๔ การบริ ห ารจั ด การการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต อย่ า งเป็ น ระบบแบบ
บูรณาการ จัดให้มีกลไกการประสานงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิช อบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดาเนิน งานแบบบูรณาการ
และมุ่งผลสัมฤทธิ์
๕๙

๔.๗ กฎหมายมี ค วามสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า ง ๆ และมี เ ท่ า ที่ จ าเป็ น กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จาเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่นาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อานวยความสะดวก กาหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรม
แก่การดาเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองกับ
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต การค้า การบริการ และสามารถอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ
ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ การให้บริการ
ประชาชน การประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าเทียม
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
ให้ มีความสอดคล้ องกับ ข้อบัง คับ สากลหรื อข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็น ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
ด้ว ยการสร้ า งความเป็ น ธรรมในการจั ดสรรผลประโยชน์ และบริ ห ารจั ดการผลกระทบที่เ กิ ดจากกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และกาหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น ในการตรา
กฎหมายต้อ งดาเนิ น การให้ มีการรั บ ฟั งความคิด เห็ นของผู้ เ กี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผ ลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นจาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน
และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดให้มีการสร้างความรับ รู้
และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ นาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการเสริ มสร้ างประสิ ทธิภาพการใช้กฎหมาย ปู องกันการกระทาผิ ดและจั บกุมผู้ กระทาผิ ด
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
๔.๘ กระบวนการยุ ติ ธ รรมเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต่ อ ประชาชนโดยเสมอภาค
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุ ติ ธรรมมี ความกล้ าหาญทางจริ ยธรรม เป็ นมื ออาชี พ มี ความเป็ นธรรม และไม่ เลื อกปฏิ บั ติ
ประชาชนเข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ โ ดยสะดวก มุ่ ง ให้ เ กิ ด การสร้ างมาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอานวย
ความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็ นไปอย่ างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี
บูรณาการและเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน
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๔.๘.๑ บุ ค ลากรและหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเคารพและยึ ด มั่ น ในหลั ก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กร
และทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็น มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้ างและพัฒ นาวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาใด ๆ การบริหารงาน
บุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใส เป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง
๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติ ธ รรม มีบทบาทเชิงรุกร่ วมกัน ในทุกขั้น ตอนของ
การค้นหาความจริง การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต้องใช้ประโยชน์
จากนิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อานวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส
และประชาชนเข้า ถึง กระบวนการยุ ติธ รรมได้ โ ดยสะดวก รวดเร็ ว ยกระดับ ความโปร่ งใสในการใช้ อานาจ
กับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
๔.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรม พัฒนาเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกันบนพื้นฐานแห่งการไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นช่องทาง
ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
๔.๘.๔ ส่ ง เสริ ม ระบบยุ ติ ธ รรมทางเลื อ ก ระบบยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนารูปแบบของการ
มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ มี ค วามหลากหลาย การสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจด้ า นกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาระบบ
การสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔.๘.๕ พั ฒ นามาตรการอื่ น แทนโทษทางอาญา เพื่ อ ลดทอนความเป็ น โทษทางอาญา
ที่ไม่จาเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม
เปิ ดโอกาสให้ ภ าคส่ ว นอื่นเข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการบริห ารการบังคับ โทษ และการพัฒ นาระบบคุมประพฤติ
ในชุมชน รวมทั้ง การใช้กฎหมายอาญาโดยยึดมั่นหลักการตีความโดยเคร่งครัด ไม่ขยายขอบเขตฐานความผิด
ให้ครอบคลุมการกระทาที่แท้จริงแล้วไม่เข้าองค์ประกอบ

๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัน/เดือน/ปี : 12 มิถุนายน 2562
หัวข้อ: ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา
Linkภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สุวรรณา โมราทอง
(นางสาวสุวรรณา โมราทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ 12 มิถุนายน 2562

รุ่งนิภา อมาตยคง
(นางรุ่งนิภา อมาตยคง)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
สุรเชษฐ์ คาบุญมี
(นายสุรเชษฐ์ คาบุญมี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 12 มิถุนายน 2562

