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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 

สรุปสาระส าคัญของ รายงานสรุผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการฉายภาพให้เห็นถึงสถานการณ์ความก้าวหน้าการพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์การด าเนินงานตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งประเด็นท้าทายของการด าเนินงานในห้วง ๕ ปีแรกของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแผนระดับที ่๓ และการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานในห้วง ๕ ปี
ต่อไป ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศบนฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ต่อไป 
 ในการจัดท ารายงานฯ ส านักงานฯ ได้ใช้ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐจาก
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy 
and Country Reform : eMENSCR) โดยเป็นการรายงานผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการอนุ
มติจากผู้บริหารตามสายการบังคับบัญชา (M7) ประกอบด้วย โครงการ/การด าเนินงาน  ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
จ านวน ๑๗๗,๗๙๖ โครงการ รวมกับมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และดัชนีชี้วัดที่จัดท าขึ้นจากหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ ในการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
(Causal Relationships : XYZ) โดยตัวชี้วัดที่ใช้ “ชี้” และ “วัด” สถานการณ์การด าเนินงานตามเป้าหมายนั้น มี
การ ประยุกต์ใช้จากทั้งระดับประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความท้าทายของสถานการณ์การ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของประเทศ และระดับสากล เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาที่เทียบเคียง
กับนานาประเทศ น าไปสู่การยกระดับการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลดังกล่าวหลายชุดข้อมูลยังไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ซึ่งข้อมูลบางชุดยกเลิกการจัดท า และข้อมูลบาง
ชุดไม่ได้จัดท าทุก ปี ส านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียงที่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละ
เป้าหมายตามที่เหมาะสม โดยยังคงด าเนินการบนหลักการ XYZ ในการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย 
ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย รวมทั้งข้อเสนอในการด าเนินการในระยะต่อไป  
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การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรช์าติในภาพรวม ๖ มิติ  

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม ๖ มิติ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า ความอยู่ดีมีสุข
ของประเทศไทย และความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีพัฒนาการที่ลดลง ทั้งในระดับนานาประเทศ 
และระดับภายในประเทศ โดยมีสาเหตุส าคัญจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้ประชาชนไทยมี
ความสุขลดลงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับความอยู่ดีมีสุขของนานาประเทศที่ ลดลงทั่วโลก ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และการกระจายรายได้ของประเทศไทยมีการพัฒนาที่ลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้การพัฒนาและยกระดับประเทศด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีความท้าทาย
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ดี ในมิติของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมมีทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าสถานการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเทศไทยมีการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมลดลง สะท้อนจากดัชนีความก้าวหน้าของคน ที่ ๐.๖๔๑๑ ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีการปรับตัวลดลงจาก ๐.๖๔๖๖ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของ
สังคมไทยในภาพรวมมีการพัฒนาค่อนข้างคงที่ โดยความก้าวหน้าทางสังคมที่มีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องก่อน
จะหดตัวลงเล็กน้อยในปีสุดท้ายของห้วงปี จากสถานการณ์ด้านสิทธิส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงที่ถดถอย ขณะที่สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ตลอดมา  
มีความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศไทยลดลง โดยสมรรถนะสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในอันดับที่ ๑๐๘ ขยับลงมาจากอันดับที่ ๗๘ จากทั้งหมด ๑๘๐  จาก พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ขณะที่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในภาพรวมมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย และ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐในภาพรวมของมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เนื่องจากการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เอื้อต่อการต่อการด าเนินธุรกิจ การปรับปรุงระบบราชการเพื่ออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน การมีเสถียรภาพและวินัยการคลังของประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
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สถานการณ์ใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ค่อนข้าง
คงที่ โดยเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อาทิ การขาดดุลงบประมาณของ
ภาครัฐและหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นจากการด าเนินมาตรการเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และ
เสรีภาพทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากการด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

๒. การประเมินผลการพัฒนารายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๖ ด้าน  

ภาพรวมการพัฒนาในห้วง ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านความมั่นคงค่อนข้างคงที่ จากปัญหาอันเกิดจากความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและหลากหลาย มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนาโนเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
พื้นที่ปฏิบัติการทางทหารใหม่ ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของรูปแบบสงครามในอนาคต และการแสวงหา
ประโยชน์จากห้วงอวกาศของประเทศมหาอ านาจ ซึ่งส่งผลให้ความอยู่ดี มีสุขของประชากรไทยลดลง รวมถึงมี
ความขัดแย้งในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทางทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใต้ดัชนีสันติภาพ
โลกมีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน พบว่า 
ประเทศไทยมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากปัจจัย
ด้านการค้าระหว่างประเทศ และด้านการคลังภาครัฐ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ประกอบกับประเทศไทยมีพื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ในภาค
การท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงท าให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช้า โดย พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาพรวมการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันลดลงเล็กน้อย จาก พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พบว่า คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ 
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดลง โดยใช้ดัชนีความก้าวหน้าของคน โดย พ.ศ. ๒๕๖๔ ความก้าวหน้าของคนใน
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ภาพรวมมีการปรับตัวลดลง สะท้อนได้จากดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยมีการปรับตัวลดลง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคมที่ลงลด โดยส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน 
และวิถีชีวิตของคนไทยเป็นจ านวนมาก ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม พบว่า ประเทศไทยมีการด าเนินการเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น 
ขณะที่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระหว่าง พ.ศ. 
๒๕๖๕ และ ๒๕๖๔ ผลการด าเนินการในภาพรวมดีขึ้น และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พบว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
ในภาพรวมมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณาเฉพาะสถานการณ์ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ พบว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ค่อนข้างคงที่  

การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น ส่วนมากมีสถานะบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ใน พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว (สีเขียว) จ านวน ๑๒ เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๓ ของเป้าหมายระดับประเด็น 
ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับประเด็นเดิมจาก พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๘ เป้าหมาย และเป้าหมายระดับประเด็นใหม่ใน พ.ศ. 
๒๕๖๕ จ านวน ๔ เป้าหมาย โดยสถานะการบรรลุ
เป้าหมายประเด็น (Y2) ทั้ง ๓๗ เป้าหมาย มีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนค่าสีจากสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) เป็น เป้าหมาย
ที่บรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) จ านวน ๒ เป้าหมาย จาก
สถานการณ์บรรลุ เป้ าหมายระดับต่ ากว่ า ค่ า
เป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) เป็น เป้าหมายที่บรรลุ
เป้าหมาย (สีเขียว) จ านวน ๑ เป้าหมาย และจาก
สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ขั้นวิกฤต (แดง) เป็น เป้าหมายที่บรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) จ านวน ๑ เป้าหมาย และพบว่าบางเป้าหมายระดับ
ประเด็นมีการพัฒนาที่ลดลง โดยปรับเปลี่ยนจากสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
และจากสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) มาเป็น สถานะการบรรลุ
เป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  (แดง) รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนจากเป้าหมายที่บรรลุเป้าหมาย (สี
เขียว) มาเป็นสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) และจากสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) นอกจากนี้ สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นที่มี



 
 

๕ 
 

สถานะการบรรลุเป้าหมายที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดใน พ.ศ. ๒๕๖๕ (สีเหลือง) คิดเป็น ๙ เป้าหมาย หรือ
ร้อยละ ๒๔.๓๒ ของเป้าหมายระดับประเด็น ในขณะที่สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ระดับเสี่ยง (สีส้ม) มีจ านวน ๖ เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒ ของเป้าหมายระดับประเด็น อย่างไรก็ตาม 
สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (แดง) ของเป้าหมายระดับประเด็นใน พ.ศ. 
๒๕๖๕ มีจ านวน ๑๐ เป้าหมายประเด็น หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๓ ของเป้าหมายระดับประเด็น  

ส าหรับการด าเนินการในระดับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) รวม ๑๔๐ เป้าหมาย พบว่า ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเป้าหมายที่ บรรลุตามที่ก าหนดไว้ (สีเขียว) จ านวน ๕๗ เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๑ ของ
เป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด เพิ่มขึ้นจ านวน ๑๙ 
เป้าหมายจาก พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีจ านวน ๓๘ เป้าหมาย 
ขณะที่เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย จ านวน ๘๓ 
เป้าหมายยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายใน
ระดับที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ประกอบด้วย เป้าหมาย
ที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายเป็นสีเหลือง จ านวน 
๒๕ เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๖ ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย และสีส้ม จ านวน ๒๔ เป้าหมาย คิด
เป็นร้อยละ ๑๗.๑๔ ของเป้าหมายระดับแผนแม่บท
ย่อยและยังคงเป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายในระดับวิกฤตที่มีสีแดง รวม ๓๔ เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๒๙ ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด ซึ่งมากกว่า พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๖ เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดในบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจึงท าให้ค่าสีสถานะการบรรลุเป้าหมายของปีที่ผ่านมามีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสถาะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ พบว่า เป้าหมายที่บรรลุตามที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๖๕ แล้ว (สีเขียว) 
จาก ๕๗ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย มีจ านวน ๒๕ เป้าหมายแผนแม่ย่อยย่อย จาก ๑๑ แผนแม่บทฯ ที่มี
สถานการณ์ด าเนินพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น และยังมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจ านวน ๑๐ เป้าหมายย่อยที่มี
การปรับค่าสถานะจากเดิมเป็นสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (สีแดง) 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต ิ
การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐเพื่อร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ในห้วง 

๕ ปีแรกในภาพรวมมีการพัฒนาดีขึ้น สะท้อนได้
จากผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ในภาพรวมทั้ง ๖ มิติ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติทั้ง ๖ ด้าน และสถานะการบรรลุเป้าหมายของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข จ าแนกตามขั้นตอนของหลักการ 
PDCA  โดย  

P-Plan หน่วยงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ยังมีความเข้าใจว่าแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง ส่งผลให้การด าเนินงานต่าง ๆ ยังขาดความบูรณาการ 
ความเข้าใจของการด าเนินงานที่ควรต้องมุ่งเน้นการบรรลุผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของ “เป้าหมาย” ส่งผลให้หลาย
หน่วยงานยังด าเนินงานเพื่อตอบ “ตัวชี้วัด”    

D-Do บางหน่วยงานยังไม่ได้น าเข้าแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR ซึ่งอาจเป็นผลจากที่
หน่วยงานไม่ได้มีการจัดท าแผน หรือจัดท าแล้วไม่ได้น าเข้าระบบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการด้าน.... หลายแผนขาดการก าหนดองค์ประกอบของแผน อาทิ เป้าหมาย 
มาตรการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการรองรับที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ตามหลักการของการเป็นแผนระดับที่ ๓ ที่ต้อง
เป็นแผนเชิงปฏิบัติ   

C-Check ยังมีข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานส่วนหนึ่งที่ไม่มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR  ส่งผลให้
ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติยังไม่มีความครอบคลุมและ
ครบถ้วนทุกการด าเนินงานของรัฐ อีกทั้งในส่วนของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผ่านกลไกการ
ติดตามประเมินผลภาครัฐ ยังมีการก าหนดประเด็นการตรวจติดตามที่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

A-Act ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ การจัดท าแผน (PLAN) ยังขาดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์ในอนาคต และข้อมูลประกอบการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เหมาะสม รวมทั้ง ข้อเสนอโครงการ
เพื่อการบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการอ้างถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย 
จึงไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การ
ติดตามสถานการณ์การพัฒนาประเทศ ยังมีข้อจ ากัดด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการในระยะต่อไป 

• หน่วยงานของรัฐต้องท าความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ระดับที่ ๒ ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดให้ทุกการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐจะต้อง
สอดคล้องกับอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐต้องปรับกระบวนทัศน์และมอง 
“เป้าหมาย” การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การท างานร่วมกัน ส าหรับวางแผนจัดท าแผนระดับที่ ๓ และโครงการ/การด าเนินงานที่ “พุ่งเป้า” การพัฒนา
ประเทศอย่างบูรณาการ โดยตัวชี้วัดมีหน้าที่ในการ “ชี้และวัด” ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศเท่านั้น  

• หน่วยงานของรัฐศึกษาท าความเข้าใจในหลักการของการจัดท าแผนระดับที่ ๓ ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นแผนใน
เชิงปฏิบัติที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ โดยเนื้อหาของแผนต้องระบุความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทฯ ให้ชัดเจน และต้องก าหนด
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา โครงการ/การด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๑ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของ
รัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนระดับที่ ๓ หลักตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

• การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... หน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักการของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ต้องเป็น
แผนการพัฒนาเชิงประเด็น ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานนระดับกระทรวงมากกว่า ๑ กระทรวงขึ้นไป โดยต้องจัดท าเท่าที่จ าเป็น หรือต้องมีกฎหมาย
ก าหนดให้จัดท าขึ้นเท่านั้น หรือหากไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า หน่วยงานจะต้องมีเหตุผลจ าเป็นในการ
จัดท า ดังนั้น สศช. ต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งวิเคราะห์หาช่องว่างประเด็นที่จ าเป็นต้องมี
แผนปฏิบัติการด้าน.... รองรับ เพื่อมีการจัดท าแผนเท่าที่จ าเป็น โดยพิจารณาจาก (๑) สถานการณ์บรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทฯ ที่อยู่ในสถานะต่ ากว่าค่าเป้าหมายในขั้นวิกฤต (สีแดง) แต่ไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมในประเด็นย่อย (๒) ความซ้ าซ้อนของแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (๓) เรื่องประเด็น
ร้อนแรงในปัจจุบัน และ/หรือ (๔)  ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

• หน่วยงานของรัฐจึงต้องให้ความส าคัญในการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
และความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บท ไม่ใช่การเลือกความสอดคล้องเฉพาะใน
เป้าหมายที่หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐควรให้
ความส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท าโครงการ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 



 
 

๘ 
 

• ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลทุกโครงการ/การด าเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณในระบบ eMENSCR พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีข้อมูลส าหรับกลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

• กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ทั้งผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) ต้องใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) เป็น
ข้อมูลหลักประกอบการก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ โดยต้องให้ความส าคัญกับการเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการที่ครอบคลุมเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่มีค่าสถานะอยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) หรือระดับเสี่ยง (สีส้ม) รวมถึงเป้าหมายที่มี
สถานะปรับตัวแย่ลงจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐใช้ระบบ eMENSCR 
เป็นเครื่องมือกลางในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่
จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

• หน่วยงานของรัฐ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ควรมีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบ eMENSCR ที่ สศช. ได้เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ JSON 
(JavaScript Object Notation) เป็นรายไตรมาส เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ของทุกหน่วยงานของรัฐ น าไปสู่การเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่าง
ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญในการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ และความแม่นย า โดยต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้
งานและเข้าถึงได้ง่าย โดยหน่วยงานของรัฐสามารถน าเข้าชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอื่น ๆ 
ในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D ที่ส านักงานฯ ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางรองรับข้อมูลสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านทาง https://opendata.nesdc.go.th/ เพื่อเป็นการสนับสนุน
ข้อมูลส าหรับการจัดท าหรือปรับปรุงแผน การจัดท าข้อเสนอโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และการประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญต่อการสร้าง “ครู ก” ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้ง
การจัดท าแผนระดับที่ ๓ และการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานของตอนเองต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ ต่าง ๆ  

___________________________ 

https://opendata.nesdc.go.th/




คำำ�นำำ�
ค ำน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ซึ่งได้บัญญัติให้กำรจัดท ำกำร
ก ำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำที่จะบรรลุเป้ำหมำยและสำระที่ พึงมีในยุทธศำสตร์ชำติให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560  

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2565 เป็นกำรจัดท ำตำม
มำตรำ 22 ของพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ที่ก ำหนดให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ มีอ ำนำจหน้ำที่
หลักในกำรรับผิดชอบให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินกำรประจ ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติของหน่วยงำนของรัฐทุกปี เพ่ือเป็นกำรวิเครำะห์และประมวลผล
กำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และเสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
คณะรัฐมนตรี หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐในฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และ
รัฐสภำทรำบภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับรำยงำนจำกหน่วยงำน โดยรำยงำนดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องระบุ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ  

คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวกำรประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
10 กันยำยน 2563 ได้มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรประเมินผลผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรเพื่อบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลแผนงำน/โครงกำร
ของหน่วยงำนของรัฐที่รำยงำนเข้ำระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (Electronics Monitoring and Evaluation 
System for National Strategy and Country Reform: eMENSCR) ประกอบกำรพิจำรณำกำรประเมินผลร่วมกับข้อมูล
สถิติและสถำนกำรณ์กำรพัฒนำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล  

ส ำนักงำนฯ ได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2565 เป็น
รำยงำนประจ ำปี ฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นกำรฉำยภำพให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำนของรัฐ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ บนหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) รวมทั้ง
ประเด็นท้ำทำยของกำรด ำเนินงำนในห้วง 5 ปีแรกของกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือน ำไปสู่กำรพิจำรณำ
ปรับปรุงแผนระดับที่ 3 และกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในห้วง 5 ปีต่อไปของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มี
ควำมเหมำะสม สอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำประเทศบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ ตำมหลักกำรบริหำรงำนคุณภำพ 
(Plan Do Check Act : PDCA) 
 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/  
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จิัดำการนำ�า
ที่ั�งระบบ

NS 20
การบริการประชาชน
ประส่ิที่ธีิภาพื้

ภาครัฐ

NS 21
การต่อ่ต้าน
การทีุ่จิริต

และประพื้ฤติมิชอ่บ

NS 22
กฎหมายและ

กระบวินการ
ยุติธีรรม

NS 23

การวิิจิัย
และพัื้ฒนานวิัตกรรม

ภาคผนวิก
แผนแม่บที่เฉพื้าะกิจิ
ภายใต้ยุที่ธีศาส่ตร์ชาติ

อ่ันเป็นผลมาจิากส่ถานการณ์์
โควิิดำ-19 พื้.ศ.2564-2565

ส่่วินที่ี� 3
ประเดำ็นที่้าที่าย
และการดำำาเนินการ
ในระยะต่อ่ไป

582

700

826

662

848

684

782

874

600

740

626

950924 940

646

สารบััญ
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บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2565 เป็นรายงานประจ าปี ฉบับที่ 4 ที่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท าขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการ
ฉายภาพให้เห็นถึงสถานการณ์ความก้าวหน้าการพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์
การด าเนินงานตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งประเด็นท้าทายของการ
ด าเน ินงาน ในห้วง 5 ปีแรกของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแผนระดับที่ 3 และการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานในห้วง 5 ปีต ่อไปของทุกภาคส่วนที่
เกี ่ยวข้องให้ม ีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ประเทศบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป 

ในการจัดท ารายงานฯ ส านักงานฯ ได้ใช้ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐจากระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country 
Reform : eMENSCR) โดยเป็นการรายงานผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
จนถึงปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการอนุมติจากผู้บริหารตาม
สายการบังคับบัญชา (M7) ประกอบด้วย โครงการ/การด าเนินงาน  ณ เดือนตุลาคม 2565 จ านวน 177,796 
โครงการ ร่วมกับข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และดัชนีชี ้วัดที ่จัดท าขึ ้นจากหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal 
Relationships : XYZ) โดยตัวชี้วัดที่ใช้ “ชี้” และ “วัด” สถานการณ์การด าเนินงานตามเป้าหมายนั้น มีการ
ประยุกต์ใช้จากทั้งระดับประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของประเทศ และระดับสากล เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาที่เทียบเคียงกับ
นานาประเทศ น าไปสู่การยกระดับการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลดังกล่าวหลายชุดข้อมูลยังไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ รวมทั้งข้อมูลบางชุดยกเลิกการจัดท า ขณะที่
ข้อมูลบางชุดไม่ได้จัดท าทุกปี ส านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียงที่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมาย
ของแต่ละเป้าหมายตามที่เหมาะสม โดยยังคงด าเนินการบนหลักการ XYZ ในการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการบรรลุ
เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย รวมทั้งข้อเสนอในการด าเนินการในระยะต่อไป  
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กำรประเมินผลกำรพฒันำตำมยทุธศำสตรช์ำติ 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 6 มิติ พ.ศ. 2565 พบว่า ความอยู่ดีมีสุขของ
ประเทศไทย และความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีพัฒนาการที่ลดลง ทั้งในระดับนานาประเทศ 
และระดับภายในประเทศ โดยมีสาเหตุส าคัญจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ส่งผลให้ประชาชนไทย 
มีความสุขลดลงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ความอยู่ดีมีส ุขของนานาประเทศที ่ลดลง 
ทั่วโลก ขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การกระจายรายได้ของประเทศไทยมีการ
พัฒนาที่ลดลง จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้การพัฒนา
และยกระดับประเทศด้านความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจมีความท้าทายเ พ่ิม 
มากขึ้น ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ดี ในมิติของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในภาพรวมมีทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าสถานการณ์ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมลดลง สะท้อนจากดัชนีความก้าวหน้าของคน ที่ 0.6411 ใน พ.ศ. 2564 
ซึ่งมีการปรับตัวลดลงจาก 0.6466 ใน พ.ศ. 2563 ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมไทยในภาพรวม
มีการพัฒนาค่อนข้างคงที่ โดยความก้าวหน้าทางสังคมที่มีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะหดตัวลงเล็กน้อย 
ในปีสุดท้ายของห้วงปี จากสถานการณ์ด้านสิทธิส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเข้าถึง
การศึกษาขั้นสูงที่ถดถอย ขณะที่สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ตลอดมา มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศไทยลดลง โดยสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
พ.ศ. 2565 อยู่ในอันดับที่ 108 ขยับลงมาจากอันดับที่ 78 จากทั้งหมด 180  จาก พ.ศ. 2563 ขณะที่ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในภาพรวมมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย และ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐในภาพรวมของมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ให้เอ้ือต่อการต่อการด าเนินธุรกิจ การปรับปรุงระบบราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน การมีเสถียรภาพและวินัยการคลังของประเทศ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสถานการณ์ในปี 2565 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ค่อนข้างคงที่ โดยเป็นผลกระทบมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อาทิ การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐและหนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้น
จากการด าเนินมาตรการเยียวยาประชาชนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม และเสรีภาพทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากการ
ด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
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กำรประเมินผลกำรพฒันำรำยยุทธศำสตรช์ำติ ทัง้ 6 ด้ำน พบว่า  

ภาพรวมการพัฒนาในห้วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ประเทศไทย 
มีการพัฒนาด้านความม่ันคงค่อนข้างคงที่ จากปัญหาอันเกิดจากความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
หลากหลาย มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนาโนเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ทางทหารใหม่ ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของรูปแบบสงครามในอนาคต และการแสวงหาประโยชน์จากห้วง
อวกาศของประเทศมหาอ านาจ ซึ่งส่งผลให้ความอยู่ดี มีสุขของประชากรไทยลดลง รวมถึงมีความขัดแย้ง 
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ขณะที่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทางทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใต้ดัชนีสันติภาพโลก 
มีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พบว่า 
ประเทศไทยมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากปัจจัย
ด้านการค้าระหว่างประเทศ และด้านการคลังภาครัฐ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ประกอบกับประเทศไทยมีพ้ืนฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ในภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงท าให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจช้า โดย พ.ศ. 2565 ภาพรวม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันลดลงเล็กน้อย จาก พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พบว่า คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ 
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดลง โดยใช้ดัชนีความก้าวหน้าของคน โดยในปี 2564 ความก้าวหน้าของคนใน
ภาพรวมมีการปรับตัวลดลง สะท้อนได้จากดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยมีการปรับตัวลดลง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคมทีล่งลด โดยส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การจ้าง
งาน และวิถีชีวิตของคนไทยเป็นจ านวนมาก ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า ประเทศไทยมีการด าเนินการเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก
ขึ้น ขณะที่เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระหว่าง  
พ.ศ. 2565 และ 2564 ผลการด าเนินการในภาพรวมดีขึ้น และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
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พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พบว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของ
ภาครัฐ ในภาพรวมมีการพัฒนาที่ดีขึ้น แเมื่อพิจารณาเฉพาะสถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2564 – 2565 พบว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ค่อนข้างคงที่  
 

การประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น ส่วนมากมีสถานะบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดใน 
พ.ศ. 2565 แล้ว (สีเขียว) จ านวน 12 เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 32.43 ของเป้าหมายระดับประเด็น ซึ่งเป็น
เป้าหมายระดับประเด็นเดิมจาก พ.ศ. 2564 จ านวน 8 เป้าหมาย และเป้าหมายระดับประเด็นใหม่ใน พ.ศ. 2565 
จ านวน 4 เ ป้าหมาย  โดยสถานะการบรรลุ
เป้าหมายประเด็น (Y2) ทั้ง 37 เป้าหมาย มีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2564 
ที่มีการปรับเปลี่ยนค่าสีจากสถานะการบรรลุ
เป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
เป็น เป้าหมายที่บรรลุ เป้าหมาย (สี เขียว) 
จ านวน 2 เป้าหมาย จากสถานการณ์บรรลุ
เป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
(สีส้ม) เป็น เป้าหมายที่บรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) 
จ านวน 1 เป้าหมาย และจากสถานะการบรรลุ
เป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (แดง) เป็น เป้าหมายที่บรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) จ านวน 1 
เป้าหมาย และพบว่าบางเป้าหมายระดับประเด็นมีการพัฒนาท่ีลดลง โดยปรับเปลี่ยนจากสถานะการบรรลุ
เป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) และจากสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ
เสี่ยง (สีส้ม) มาเป็น สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  (แดง) รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนจากเป้าหมายที่บรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) มาเป็นสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
(สีเหลือง) และจากสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) นอกจากนี้ สถานะการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดใน พ.ศ. 2565 
(สีเหลือง) คิดเป็น 9 เป้าหมาย หรือร้อยละ 24.32 ของเป้าหมายระดับประเด็น ในขณะที่สถานะการบรรลุ
เป้าหมายระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง (สีส้ม) มีจ านวน 6 เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 16.22 
ของเป้าหมายระดับประเด็น อย่างไรก็ตาม สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
(แดง) ของเป้าหมายระดับประเด็นใน พ.ศ. 2565 มีจ านวน 10 เป้าหมายประเด็น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.03 
ของเป้าหมายระดับประเด็น  
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ส าหรับการด าเนินการในระดับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) รวม 140 เป้าหมาย พบว่า ใน พ.ศ. 2565 
มีเป้าหมายที่ บรรลุตามที่ก าหนดไว้ (สีเขียว) จ านวน 57 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 40.71 ของเป้าหมายแผนย่อย
ทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจ านวน 19 เป้าหมาย จาก พ.ศ. 
2564 ที่มีจ านวน 38 เป้าหมาย ขณะที่เป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อย จ านวน 83 เป้าหมาย
ยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับที่ต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย ประกอบด้วย เป้าหมายที่มี
สถานะการบรรลุเป้าหมายเป็นสีเหลือง จ านวน 
25 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย และสีส้ม จ านวน 24 เป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 17.14 ของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยและยังคงเป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายในระดับ
วิกฤตที่มีสีแดง รวม 34 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 24.29 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด ซึ่งมากกว่าพ.ศ. 2564 
จ านวน 6 เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดในบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจึงท าให้  
ค่าสีสถานะการบรรลุเป้าหมายของปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสถาะการบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2564 และ 2565 พบว่า เป้าหมายที่บรรลุ
ตามที่ก าหนดไว้ในปี 2565 แล้ว (สีเขียว) จาก 57 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย มีจ านวน 25 เป้าหมายแผน 
แม่ย่อย จาก 11 แผนแม่บทฯ ที่มีสถานการณ์ด าเนินพัฒนาในทิศทางท่ีดีขึ้น และยังมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
จ านวน 10 เป้าหมายย่อยที่มีการปรับค่าสถานะจากเดิมเป็นสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต  
(สีแดง) 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลตอ่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ ในห้วง 5 ปีแรกในภาพรวมมีการพัฒนา
ดีขึ้น  สะท้อนได้จากผลสัมฤทธิ์การบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมทั้ง 6 
มิติ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 
และสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น ยังคงมี
ประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข จ าแนกตามขั้นตอนของหลักการ PDCA  โดย P-Plan หน่วยงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนระดับที่ 2 ยังมีความเข้าใจว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนของหน่วยงานหน่วยงานนึง ส่งผลให้
การด าเนินงานต่าง ๆ ยังขาดความบูรณาการ ความเข้าใจของการด าเนินงานที่ควรต้องมุ่งเน้นการบรรลุผลลัพธ์
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และผลสัมฤทธิ์ของ “เป้าหมาย” ส่งผลให้หลายหน่วยงานยังด าเนินงานเพ่ือตอบ “ตัวชี้วัด” D-Do บางหน่วยงาน
ยังไม่ได้น าเข้าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจเป็นผลจากที่หน่วยงานไม่ได้มีการจัดท าแผน หรือจัดท าแล้วไม่ได้น าเข้า
ระบบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการด้าน.... หลายแผนขาดการ
ก าหนดองค์ประกอบของแผน อาทิ เป้าหมาย มาตรการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการรองรับที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
ตามหลักการของการเป็นแผนระดับที่ 3 ที่ต้องเป็นแผนเชิงปฏิบัติ  C-Check ยังมีข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน
ส่วนหนึ่งที่ไม่มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR  ส่งผลให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติยังไม่มีความครอบคลุมและครบถ้วนทุกการด าเนินงานของรัฐ อีกท้ังในส่วนของการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผ่านกลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ยังมีการก าหนดประเด็นการตรวจ
ติดตามที่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ A-Act ข้อมูล
สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา 
ในด้านต่าง ๆ การจัดท าแผน (PLAN) ยังขาดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต และข้อมูล
ประกอบการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เหมาะสม รวมทั้ง ข้อเสนอโครงการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการอ้างถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย จึงไม่สามารถสะท้อน 
ให้เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การติดตามสถานการณ์การ
พัฒนาประเทศ ยังมีข้อจ ากัดด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการในระยะต่อไป 

• หน่วยงานของรัฐต้องท าความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ระดับที่ 2 ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดให้ทุกการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐจะต้อง
สอดคล้องกับอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐต้องปรับกระบวนทัศน์และมอง “เป้าหมาย” 
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการท างาน
ร่วมกัน ส าหรับวางแผนจัดท าแผนระดับท่ี 3 และโครงการ/การด าเนินงานท่ี “พุ่งเป้า” การพัฒนาประเทศอย่าง
บูรณาการ โดยตัวชี้วัดมีหน้าที่ในการ “ชี้และวัด” ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศเท่านั้น  

• หน่วยงานของรัฐศึกษาท าความเข้าใจในหลักการของการจัดท าแผนระดับที่ 3 ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นแผนใน
เชิงปฏิบัติที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 โดยเนื้อหาของแผนต้องระบุความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่  2 ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทฯ ให้ชัดเจน และต้องก าหนด
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา โครงการ/การด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ1 เป็นแผนระดับที่ 3 หลักตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

•• การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... หน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักการของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ต้องเป็น
แผนการพัฒนาเชิงประเด็น ไม่ใช่การด าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานนระดับกระทรวงมากกว่า 1 กระทรวงขึ้นไป โดยต้องจัดท าเท่าที่จ าเป็น หรือต้องมีกฎหมาย

                                                           
 

ส าหรับการด าเนินการในระดับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) รวม 140 เป้าหมาย พบว่า ใน พ.ศ. 2565 
มีเป้าหมายที่ บรรลุตามที่ก าหนดไว้ (สีเขียว) จ านวน 57 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 40.71 ของเป้าหมายแผนย่อย
ทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจ านวน 19 เป้าหมาย จาก พ.ศ. 
2564 ที่มีจ านวน 38 เป้าหมาย ขณะที่เป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อย จ านวน 83 เป้าหมาย
ยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับที่ต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย ประกอบด้วย เป้าหมายที่มี
สถานะการบรรลุเป้าหมายเป็นสีเหลือง จ านวน 
25 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย และสีส้ม จ านวน 24 เป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 17.14 ของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยและยังคงเป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายในระดับ
วิกฤตที่มีสีแดง รวม 34 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 24.29 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด ซึ่งมากกว่าพ.ศ. 2564 
จ านวน 6 เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดในบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจึงท าให้  
ค่าสีสถานะการบรรลุเป้าหมายของปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสถาะการบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2564 และ 2565 พบว่า เป้าหมายที่บรรลุ
ตามที่ก าหนดไว้ในปี 2565 แล้ว (สีเขียว) จาก 57 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย มีจ านวน 25 เป้าหมายแผน 
แม่ย่อย จาก 11 แผนแม่บทฯ ที่มีสถานการณ์ด าเนินพัฒนาในทิศทางท่ีดีขึ้น และยังมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
จ านวน 10 เป้าหมายย่อยที่มีการปรับค่าสถานะจากเดิมเป็นสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต  
(สีแดง) 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลตอ่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ ในห้วง 5 ปีแรกในภาพรวมมีการพัฒนา
ดีขึ้น  สะท้อนได้จากผลสัมฤทธิ์การบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมทั้ง 6 
มิติ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 
และสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น ยังคงมี
ประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข จ าแนกตามขั้นตอนของหลักการ PDCA  โดย P-Plan หน่วยงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนระดับที่ 2 ยังมีความเข้าใจว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนของหน่วยงานหน่วยงานนึง ส่งผลให้
การด าเนินงานต่าง ๆ ยังขาดความบูรณาการ ความเข้าใจของการด าเนินงานที่ควรต้องมุ่งเน้นการบรรลุผลลัพธ์

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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และผลสัมฤทธิ์ของ “เป้าหมาย” ส่งผลให้หลายหน่วยงานยังด าเนินงานเพ่ือตอบ “ตัวชี้วัด” D-Do บางหน่วยงาน
ยังไม่ได้น าเข้าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจเป็นผลจากที่หน่วยงานไม่ได้มีการจัดท าแผน หรือจัดท าแล้วไม่ได้น าเข้า
ระบบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการด้าน.... หลายแผนขาดการ
ก าหนดองค์ประกอบของแผน อาทิ เป้าหมาย มาตรการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการรองรับที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
ตามหลักการของการเป็นแผนระดับที่ 3 ที่ต้องเป็นแผนเชิงปฏิบัติ  C-Check ยังมีข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน
ส่วนหนึ่งที่ไม่มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR  ส่งผลให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติยังไม่มีความครอบคลุมและครบถ้วนทุกการด าเนินงานของรัฐ อีกท้ังในส่วนของการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผ่านกลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ยังมีการก าหนดประเด็นการตรวจ
ติดตามที่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ A-Act ข้อมูล
สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา 
ในด้านต่าง ๆ การจัดท าแผน (PLAN) ยังขาดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต และข้อมูล
ประกอบการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เหมาะสม รวมทั้ง ข้อเสนอโครงการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการอ้างถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย จึงไม่สามารถสะท้อน 
ให้เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การติดตามสถานการณ์การ
พัฒนาประเทศ ยังมีข้อจ ากัดด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการในระยะต่อไป 

• หน่วยงานของรัฐต้องท าความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ระดับที่ 2 ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดให้ทุกการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐจะต้อง
สอดคล้องกับอย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐต้องปรับกระบวนทัศน์และมอง “เป้าหมาย” 
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการท างาน
ร่วมกัน ส าหรับวางแผนจัดท าแผนระดับท่ี 3 และโครงการ/การด าเนินงานท่ี “พุ่งเป้า” การพัฒนาประเทศอย่าง
บูรณาการ โดยตัวชี้วัดมีหน้าที่ในการ “ชี้และวัด” ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศเท่านั้น  

• หน่วยงานของรัฐศึกษาท าความเข้าใจในหลักการของการจัดท าแผนระดับที่ 3 ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นแผนใน
เชิงปฏิบัติที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 โดยเนื้อหาของแผนต้องระบุความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่  2 ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทฯ ให้ชัดเจน และต้องก าหนด
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา โครงการ/การด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ1 เป็นแผนระดับที่ 3 หลักตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

•• การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... หน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักการของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ต้องเป็น
แผนการพัฒนาเชิงประเด็น ไม่ใช่การด าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานนระดับกระทรวงมากกว่า 1 กระทรวงขึ้นไป โดยต้องจัดท าเท่าที่จ าเป็น หรือต้องมีกฎหมาย

                                                           
 

ก าหนดให้จัดท าขึ้นเท่านั้น หรือหากไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า หน่วยงานจะต้องมีเหตุผลจ าเป็นในการ
จัดท า ดังนั้น สศช. ต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งวิเคราะห์หาช่องว่างประเด็นที่จ าเป็นต้องมี
แผนปฏิบัติการด้าน.... รองรับ เพ่ือมีการจัดท าแผนเท่าท่ีจ าเป็น โดยพิจารณาจาก (1) สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทฯ ทีอ่ยู่ในสถานะต่ ากว่าค่าเป้าหมายในขั้นวิกฤต (สีแดง) แต่ไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมใน
ประเด็นย่อย (2) ความซ้ าซ้อนของแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (3) เรื่องประเด็นร้อนแรงใน
ปัจจุบัน และ/หรือ (4)  ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

• หน่วยงานของรัฐจึงต้องให้ความส าคัญในการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
และความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน และการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บท ไม่ใช่การเลือกความสอดคล้องเฉพาะใน
เป้าหมายที่หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐควรให้
ความส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท าโครงการ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ ์และการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

• ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลทุกโครงการ/การด าเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณในระบบ eMENSCR พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับกลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

• กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ทั้งผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) ต้องใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) เป็นข้อมูล
หลักประกอบการก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
โดยต้องให้ความส าคัญกับการเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการที่ครอบคลุมเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี
มีค่าสถานะอยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) หรือระดับเสี่ยง (สีส้ม) รวมถึงเป้าหมายที่มีสถานะปรับตัวแย่ลงจาก
ปีก่อนหน้า นอกจากนี้ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐใช้ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือกลางในการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องและ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

•• หน่วยงานของรัฐ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ควรมีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบ eMENSCR ที่  สศช. ได้ เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ JSON 
(JavaScript Object Notation) เป็นรายไตรมาส เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ของทุกหน่วยงานของรัฐ น าไปสู่การเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่าง
ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญในการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ และความแม่นย า โดยต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน
และมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถน าเข้า
ชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D ซึ่งส านักงานฯ 
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ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางรองรับข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเข้าถึง 
ได้ผ่านทาง ผ่านทาง https://opendata.nesdc.go.th/ เพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อมูลส าหรับการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผน การจัดท าข้อเสนอโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และการประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนให้ทุกภาคส่วน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

•• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญต่อการสร้าง “ครู ก” ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้งการ
จัดท าแผนระดับที่ 3 และการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ของตอนเองต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัย
แห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ  

 

ก าหนดให้จัดท าขึ้นเท่านั้น หรือหากไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า หน่วยงานจะต้องมีเหตุผลจ าเป็นในการ
จัดท า ดังนั้น สศช. ต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งวิเคราะห์หาช่องว่างประเด็นที่จ าเป็นต้องมี
แผนปฏิบัติการด้าน.... รองรับ เพ่ือมีการจัดท าแผนเท่าท่ีจ าเป็น โดยพิจารณาจาก (1) สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทฯ ทีอ่ยู่ในสถานะต่ ากว่าค่าเป้าหมายในขั้นวิกฤต (สีแดง) แต่ไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมใน
ประเด็นย่อย (2) ความซ้ าซ้อนของแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (3) เรื่องประเด็นร้อนแรงใน
ปัจจุบัน และ/หรือ (4)  ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

• หน่วยงานของรัฐจึงต้องให้ความส าคัญในการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
และความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน และการมี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บท ไม่ใช่การเลือกความสอดคล้องเฉพาะใน
เป้าหมายที่หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐควรให้
ความส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท าโครงการ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ ์และการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

• ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลทุกโครงการ/การด าเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณในระบบ eMENSCR พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับกลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

• กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ทั้งผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) ต้องใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) เป็นข้อมูล
หลักประกอบการก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
โดยต้องให้ความส าคัญกับการเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการที่ครอบคลุมเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี
มีค่าสถานะอยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) หรือระดับเสี่ยง (สีส้ม) รวมถึงเป้าหมายที่มีสถานะปรับตัวแย่ลงจาก
ปีก่อนหน้า นอกจากนี้ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐใช้ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือกลางในการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องและ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

•• หน่วยงานของรัฐ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ควรมีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบ eMENSCR ที่  สศช. ได้ เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ JSON 
(JavaScript Object Notation) เป็นรายไตรมาส เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ของทุกหน่วยงานของรัฐ น าไปสู่การเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่าง
ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญในการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ และความแม่นย า โดยต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน
และมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถน าเข้า
ชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D ซึ่งส านักงานฯ 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
12

บทสรุุปสำ�หรุับผู้้�บรุิห�รุ



รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
13

บทสรุุปสำ�หรุับผู้้�บรุิห�รุ



บทนำำ�ส่่วนที่่�

1



 การขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 1 

พ.ศ. 2565 เป็นปีสุดท้ายของห้วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  2 
พ.ศ. 2561-2580 ที่ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 3 
ธันวาคม 25601 ที่ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนระดับที่ 2 และ 3 ตลอดจนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี4 
งบประมาณ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการ5 
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยทุกหน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ6 
มหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการหรือเป็นองค์กร7 
อิสระหรือองค์กรอัยการ มีหน้าที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้8 
ประเทศไทยสามารถเป็น “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม 9 
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ10 
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 11 

ใน พ.ศ. 2565 ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของ12 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติกับหน่วยงานเจ้าภาพในการ13 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการร่วมขับเคลื่อนการ14 
ด าเนินงานตามหลักการวงจรบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA) ซึ่งเป็นกรอบแนวทาง15 
ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ16 
ควบคุมและบริหารจัดการการท างานให้เป็นระบบแบบองค์รวม น าไปสู่การพัฒนากระบวนการท างานอย่าง17 
ต่อเนื่องได้ในทุกระดับ เพ่ือการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ตาม18 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  19 

 20 

หลักการ PDCA ในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  21 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเพื่อเน้นย้ าความส าคัญของการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA ในการด าเนินงาน 22 
เพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีมติเมื ่อวันที ่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบ23 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ บนหลักการ 24 
PDCA โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 25 

Plan-มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนให้สอดคล้องและบูรณา26 

การกัน เกิดการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  27 

                                                           
1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เร่ือง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่

การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เร่ือง แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน
... เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เร่ือง แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอ
แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เร่ืองการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
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Do- หน่วยงานของรัฐลงมือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที ่ 2 ผ่านแผนระดับที่ 3 และ 1 

การด าเนินงาน/โครงการที่มีการจัดท าโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ มีข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการจากแหล่งต่าง ๆ 2 

อาทิ สถิติ สถานการณ์ และข้อมูลวิจัย  3 

Check- กลไกและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติใน4 

ทุกระดับ อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม และ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ท างาน5 

ร่วมกันอย่างบูรณาการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน /โครงการ ว่าสามารถเป็นไป 6 

ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับท่ี 2 หรือไม่ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  7 

(Electronics Monitoring and Evaluation System for National Strategy and Country Reform : eMENSCR)  8 

Act- กลไกและภาคส่วน ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการด าเนินงาน ในกรณี9 

ที่มีปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนทั้ง 3 ระดับ ตลอดจนปรับปรุงแผนระดับที่ 3 ให้มี 10 

ความสอดคล้องและเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง 11 

เป็นรูปธรรมต่อไป 12 

 13 

โดยมีผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส าคัญของแต่ละขั้นตอน สรุปได้ ดังนี้ 14 

1. การวางแผน (Plan) 15 

การวางแผน (Plan) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยใน พ.ศ. 2565  16 
ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของห้วง 5 ปีแรกของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่ประกาศใช้ในพ.ศ. 2561 ซึ่งเป็น 17 
แผนระดับที่ 1 ที่เป็นกรอบการพัฒนาในการถ่ายระดับไปสู่การจัดท าแผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้18 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน19 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย  1 
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  2 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ2 แผนพัฒนา3 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระดับที่ 2 นั้น 4 
เป็นแผนระดับชาติที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องใช้เป็นกรอบในร่วมการด าเนินการต่าง ๆ อย่างบูรณาการ  5 
โดยที่ผ่านมา ส านักงานฯ ได้ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ ให้หน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง  6 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 7 
อย่างแท้จริง เพ่ือสามารถแปลงยุทธศาสตร์และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันต่อไป  8 

พ.ศ. 2565 ส านักงานฯ ได้ด าเนินการเชื่อมโยงเป้าหมายย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   9 
ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการให้สอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาของ10 
แผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐฏิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน11 
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งกับเป้าหมายการ12 
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือใช้เป็นกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน13 
ของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบต่อไป  14 

2. การปฏิบัติ (Do)  15 

การปฏิบัติ (Do) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการน าแผนที่มีอยู่มาแปลงไปสู่การปฏิบัติ 16 
ตามที่ก าหนดไว้ โดยการปฏิบัติต้องมีความชัดเจนและมุ่งเน้นให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ส าเร็จ 17 
ตามเป้าหมายของแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการปฏิบัติตามหลักการบริหารงานคุณภาพของยุทธศาสตร์ชาติ  18 
จะหมายถึงการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการด าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผน โดยสรุป 19 
การด าเนินการที่ส าคัญในส่วนของการปฏิบัติของ พ.ศ. 2565 ได ้ดังนี้ 20 

• แผนระดับท่ี 3  21 
พ.ศ. 2565 หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดท าแผนระดับที่ 3 ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ22 
การด้าน... ตามคู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติ23 
การด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี (ฉบับปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม 2565) ที่ส านักงานฯ ได้จัดท าและเผยแพร่  24 
ผ่านเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/planlevel3/ เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง หลักการและกระบวนการ25 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน... การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ ให้หน่วยงาน26 
ของรัฐสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ27 
เป้าหมายและวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศได้อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แผนระดับที่ 3 28 
เป็นกรอบในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2  29 

                                                           
2 แผนการปฏิรูปด าเนินการเสร็จสิ้นตามห้วงระยะเวลาแผน 5 ปีแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565  ตามมติคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565  อย่างไรก็ตาม  
การด าเนินการปฏิรูปยังคงด าเนินการอยู่ ผ่านแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของแผนการปฏิรูปประเทศมีความยั่งยืน
ต่อไป 
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โดยมีโครงการ/การด าเนินงาน เป็นปัจจัยที่1 
ส าคัญแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติ ให้2 
เกิดผลผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และ3 
น า ไปสู่ ไ ปสู่ ก า รบรร ลุ เป้ าหมายขอ ง4 
ยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์เชิง5 
เหตุและผล  (Causal Relationship: XYZ) 6 
โดยหน่วยงานของรัฐได้น าเข้าแผนระดับที่ 7 
3 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 8 
(eMENSCR)  รวมจ านวน  1 ,458 แผน 9 
จ าแนกเป็น แผนปฏิบัติการด้าน จ านวน 10 
118 แผน แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 11 
จ านวน 283 แผน และแผนปฏิบัติการด้านรายปี จ านวน 1,057 แผน ทั้งนี้ เป็นแผนที่ผ่านการอนุมัติของ12 
ผู้บริหารหน่วยงานแล้วทั้งหมด จ านวน 908 แผน (ร้อยละ 62.27 ของแผนทั้งหมดในระบบ) จ าแนกเป็น13 
แผนปฏิบัติราชการรายปี จ านวน 726 แผน แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี จ านวน 116 แผน และแผนปฏิบัติ14 
การด้าน... จ านวน 66 แผน 15 

• โครงการ/การด าเนินงาน  16 
พ.ศ. 2565 หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการโครงการ/การด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  17 
ที่จัดท าขึ้นภายใต้แผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติ 18 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 อ่ืน 19 
ที่เก่ียวข้อง และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 20 
Relationship: XYZ) โดยได้มีการน าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการของรัฐที่ได้รับการอนุมัติตามล าดับขั้น 21 
(M7) เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน22 
ทั้งสิ้น 36,948 โครงการ/การด าเนินการ ประกอบด้วย  23 
1. โครงการเพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จาก24 

จ านวน 571 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/การด าเนินการที่สอดคล้องกับ  25 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ .ศ. 2564-2565 26 
(ฉบับสมบูรณ์) จ านวน 250 โครงการ และโครงการ/การด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้27 
ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 321 โครงการ โดยหน่วยงานรับผิดชอบได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของ28 

ข้อเสนอโครงการ และน า เ ข้าระบบ 29 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าในระบบฯ 30 
จ านวน 356 โครงการ โดยโครงการส่วน31 
ใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ 32 
ประ เด็ น  (3)  การ เกษตร  จ านวน  46 33 
โครงการ  คิ ด เป็ นร้ อยละ  12.92 ของ34 
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนฯ ทั้งหมด  35 
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2. โครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี1 
นัยส าคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จ านวน 236 โครงการ  2 

3. โครงการ/การด าเนินงานที่ส่วนราชการได้ด าเนินการตามภารกิจของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ 3 
พ.ศ. 2565 จ านวน 36,356 โครงการ/การด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับ4 
แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ ถึง 9,391 โครงการ/การด าเนินงาน หรือคิดเป็น5 
ร้อยละ 25.42 ของโครงการ/การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมดในระบบ  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

3. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) 17 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) เป็นข้ันตอนในการตรวจสอบระหว่างและหลังจากการปฏิบัติ 18 
ตามแผน เพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์การด าเนินงาน สภาพปัญและอุปสรรค รวมทั้งช่องว่างการด าเนินงานต่าง ๆ น าไปใช้ 19 
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  20 
โดยสรุปการด าเนินการที่ส าคัญของ พ.ศ. 2565 ได้ ดังนี้ 21 

กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  22 

สศช. ได้บูรณาการการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับกลไก 23 
การติดตามประเมินผลภาครัฐ ทั้งผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 24 
ในการเร่งรัด ก ากับ และติดตามให้ทุกการด าเนินการของทุกหน่วยงานของรัฐ มุ่งเป้าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 25 
ของยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน26 
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยในการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 27 
2565 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ได้ใช้ข้อมูลสถานะการบรรลุเป้าหมาย จากรายงานสรุปผลการ28 
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) และข้อมูลช่องว่างการพัฒนาของห่วงโซ่คุณค่าของ29 
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ประเทศไทย (FVCT) มาประกอบการก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ซึ่งมี1 
ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ใน2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก ่(1) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย3 
แผนแม่บทย่อย 030401 และ (2) การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสอดคล้อง4 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 160101 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับวิกฤต (สีแดง) ทั้ง 2 เป้าหมาย5 
อย่างต่อเนื่องในช่วงพ.ศ. 2562 – 2564 โดยผู้ตรวจราชการท้ังระดับกระทรวงและกรม ได้น าประเด็นการตรวจ6 
ราชการแบบบูรณาการดังกล่าวไปเป็นกรอบในการตรวจราชการ ประจ าปีของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการตรวจ7 
ติดตามในระดับโครงการ/การด าเนินงานให้สามารถส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (Y1) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 8 
รวมทั้งการใช้ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน จากระบบ eMENSCR ประกอบการติดตามประเมินผลหน่วยงาน9 
ของรัฐ และการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการตรวจติดตามหน่วยงานของรัฐในระบบ eMENSCR ส่งผลให้เกิดการ10 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในลักษณะเชิงรุกที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 11 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 12 

ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตาม  13 

• การจัดท าและน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 หน่วยงานของรัฐได้น าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ใน14 
ระบบ eMENSCR ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน15 
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งสิ้นจ านวน 525 รายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 16 
มกราคม 2566) ซึ่งยังครอบคลุมจ านวนแผนระดับที่ 3 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมดในระบบ 17 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้หน่วยงานอาจจะมีการน าเข้าแผนระดับที่ 3 และรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 ไม่18 
ครบถ้วน แต่การที่หน่วยงานของรัฐมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ส่งผลให้ปัจจุบันส านักงานฯ และผู้เกี่ยวข้องกับการ19 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ มีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และ20 
พิจารณาการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธภาพ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ิมเติมมากขึ้น  21 

• สศช. ได้มกีารเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน ทีผ่่านการอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงานแล้ว 22 
จากระบบ eMENSCR ในรูปแบบไฟล์ JSON (JavaScript Object Notation) ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/json/ 23 
ซึ่งมีโครงการ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 177,678 โครงการ3 โดยหน่วยงานและภาคี24 
การพัฒนาต่าง ๆ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพ่ือประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 25 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานของรัฐท่ีผ่านมา ท้ังในมิติเป้าหมายการพัฒนา  26 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ มิติพ้ืนที่ มิติภารกิจของหน่วยงาน และมิติงบประมาณ น าไปสู่27 
การประมวลผลหาช่องว่างเชิงนโยบายและการพัฒนาต่าง ๆ การวางแผนการด าเนินงานในระยะต่อไปเพ่ือปิด28 
ช่องว่างการพัฒนา รวมทั้งการจัดท าโครงการที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนกันและคุ้ มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ  29 
มีการบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ให้เกิด30 
ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 31 
 32 
 33 

                                                           
3 สศช. ได้มีการเผยแพร่เป็นรายไตรมาสมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของประงบประมาณ 2564 
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 1 

4. การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) 2 

การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) เป็นขั้นตอนการปรับปรุง แก้ไข แผนและการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ3 
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ น าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการด าเนินท างาน 4 
เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปการด าเนินการของ5 
การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) ของการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) และการติดตาม ตรวจสอบ และ6 
ประเมินผล (Check) ได้ ดังนี้ 7 

การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) ของการวางแผน (Plan) 8 

•• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 9 
ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ได้ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) 10 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยยังคงไว้ทั้ง 23 ประเด็น11 
แผนแม่บทฯ 37 เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) และ 140 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) แต่มุ่งเน้น12 
การปรับปรุ งตั วชี้ วั ด ให้13 
สามารถสะท้อนการบรรลุ14 
ผลลัพธ์การด าเนินงานตาม15 
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ได้16 
อย่างมีประสิทธิภาพมาก17 
ยิ่งขึ้น เนื่องจากตัวชี้วัดที่มี18 
อยู่ในปัจจุบันบางส่วนไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่องและอาจไม่สะท้อนเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง19 
การปรับปรุงค่าเป้าหมายให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่เปลี่ยนไป โดยค่าเป้าหมายจะต้องไม่เป็นค่าที่น้อยกว่า20 
ค่าท่ีก าหนดไว้ในห้วง พ.ศ. 2561 - 2565 และการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมบริบทการพัฒนา21 
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดรับกับองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าแห่งประเทศไทย (FVCT) 22 
ของทั้ง 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งการปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาของ  23 
แผนแม่บทฯ ดังกล่าวจะท าให้เป้าหมายของแผนแม่บทฯ (Y) มีการวัดผลลัพธ์การบรรลุเป้าหมายได้ 24 
อย่างชัดเจน สามารถแปลงเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ (X) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการบรรลุ25 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ได้  26 

ทั้งนี้ สศช. ได้เผยแพร่ (ร่าง) แผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่คณะรัฐมนตรีได้27 
มีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 17 มกราคม 2566 รวมทั้งเอกสารประกอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2566 - 2580) 28 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีเนื้อหาในส่วนของค านิยาม ค าอธิบายของเป้าหมาย และตัวชี้วัด ส าหรับใช้ข้อมูล29 
ประกอบการด าเนินการตาม ประกอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) เพ่ือให้30 
การด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 31 

•• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 32 
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ส านักงานฯ ได้เผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แล้ว โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 
13 เป็นแผนระดับที่ 2 ที่จะท าหน้าที่ระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ควรให้ความส าคัญและ 2 
มุ่งด าเนินการในระยะ 5 ปี จึงเป็นแผนที่มีการชี้ชัด คัดกรอง ประเด็นการพัฒนาประเทศที่มีล าดับ3 
ความส าคัญสูง อีกทั้งยังเป็นแผนที่มีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่4 
ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์บริบทการพัฒนาประเทศ 4 มิติหลัก ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม5 
และทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการประเมิน6 
ทิศทางและรูปแบบของเงื่อนไขสภาพแวดล้อม รวมถึงสถานะของทุนในแต่ละมิติ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา7 
ประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 รวมทั้ง 8 
ได้วิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  9 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า10 
อย่างย่ังยืน” ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประกอบด้วย 13 หมุดหมายการพัฒนา จ าแนกออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 11 

   12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีแนวทางการขับเคลื่อนผ่านกลไกต่าง ๆ  ประกอบด้วย  23 

1. คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 24 
ตามความนัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน25 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจ านวนทั้งสิ้น 5 คณะ ดังนี้  26 

• คณะที่ 1 รับผิดชอบ 3 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร27 
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและ28 
ความยั่งยืน และหมุดหมายที ่4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  29 

• คณะที่ 2 รับผิดชอบ 3 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที ่3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญ30 
ของโลก หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ31 
ภูมิภาค และหมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม32 
ดิจิทัลของอาเซียน 33 
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• คณะที่ 3 รับผิดชอบ 3 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที ่7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่1 
เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ 2 
ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน และหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความ3 
คุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม  4 

• คณะที่ 4 รับผิดชอบ 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม5 
คาร์บอนต่ า และหมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 6 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 7 

• คณะที่ 5 รับผิดชอบ 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง8 
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 9 
และตอบโจทย์ประชาชน 10 

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 คณะ มีอ านาจหน้าทีก่ าหนดนโยบายและแนวทาง11 
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย รวมถึงอ านวยการ สั่ง12 
การ ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง  ๆ ที่13 
เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการฯ แต่ละคณะจะมีรอง14 
นายกรัฐมนตรีที่ก ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก หรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มี15 
กรรมการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาค16 
ส่วนต่าง ๆ และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และมีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ17 
สังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม18 
แห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามล าดับ โดยส านักงานฯ ปฏิบัติ19 
หน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 20 

2. กลไกการด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกระบวนการ 21 
ในการเชื่อมโยงการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ให้สามารถสนับสนุนการ22 
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บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13 ในฐานะแผนระดับท่ี 2 โดยอาศัย1 
หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ 3 เพ่ือถ่ายระดับของเป้าหมายและ2 
ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานที่สามารถส่งผลตอการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 3 
รวมทั้งส านักงานฯ จะด าเนินการหารือกับส านักงบประมาณเพ่ือผนวกประเด็นการพัฒนาภายใต้4 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ต้องมุ่งเน้นในแต่ละปีเข้ากับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน5 
บูรณาการ 6 

3. กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 7 

• การเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กับแผนพัฒนาของรัฐในระดับพื้นที่ เป็นการ ขับเคลื่อน  8 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน 9 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 10 
ซึ่งผนวกกับการถ่ายระดับของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 ไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ 11 

• การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แบบบูรณาการในระดับต าบล เป็นการขับเคลื่อน 12 
ผ่านเครือข่ายระดับต าบลเพ่ือเชื่อมโยงการท างานของภาคีที่หลากหลาย ตามกลไกของภาค ส่วนต่าง 13 
ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือน าประเด็นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และ14 
วิสัยทัศน์ของต าบลไปขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ 15 

4. กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  16 

•• การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนา17 
ส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไปพิจารณาประกอบแนวคิดการด าเนินกิจการ และแผนลงทุนทาง18 
ธุรกิจ สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยน าการศึกษาวิจัยมาเป็นเคร่ืองมือในการ19 
ขับเคลื่อนการพัฒนา 20 

•• การส่งเสริมบทบาทของประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อน21 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟังและ22 
 ส ารวจความเห็นของประชาชน 23 

     โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีแนวทางการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 24 

     1.  การติดตามประเมินผลโดยกลไกของภาครัฐ แบ่งเป็น 2 ส่วน 25 

•• การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ  26 
โดยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค27 
ราชการ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการระดับชาติ และส านักงบประมาณ ด าเนินการโดยใช้ระบบ eMENSCR 28 
เป็นเครื่องมือกลางในการด าเนินการ 29 

•• การติดตามประเมินผล โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจาก ส านัก30 
งานฯ เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ซึ่งมีหน้าท่ีใน31 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมท้ังเป็นส านักงานเลขานุการ32 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จะด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ 33 
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ฉบับที่ 13 ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การติดตามประเมินผลโครงการ/มาตรการส าคัญในเชิงลึก (2) การ1 
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในภาพรวม 2 

2. การติดตามประเมินผลจากภาคีภายนอก ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลโดยองค์กรกลาง 3 
ที่ ได้รับการคัดเลือกว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านการติดตามประเมินผลและไม่มีส่วนได้ เสียกับ 4 
การด าเนินงาน การติดตามประเมินผลโดยภาคีการพัฒนา อาท ิองค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 5 
องค์กรภาคประชาชน องค์กรระหว่างประเทศ และการติดตามประเมินผลโดยสาธารณชน โดยเปิดให้6 
ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลการติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานต่าง ๆ 7 
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้อย่างเปิดเผย 8 

 9 

• ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 10 

ส านักงานฯ ได้เข้าร่วมด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 11 
พ.ศ. 2567 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้12 
หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดท าโครงการที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ13 
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 เพ่ือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี14 
งบประมาณ พ.ศ.2567 โดยให้ความส าคัญล าดับแรกกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือให้15 
บรรลุ 13 หมุดหมายการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และประเด็นส าคัญ16 
ของ 17 นโยบายและแผนความมั่นคง ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ควบคู่ไป17 
กับการให้ความส าคัญกับประเด็นการพัฒนาตามแผนย่อย ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้การ18 
ถ่ายระดับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐได้อย่างแท้จริง โดยได้น า19 
ตัวชี้วัดของแผนระดับที่ 2 ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือใช้ในการติดตาม20 
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ประเมินผล ซึ่งจะท าให้หน่วยงานของรัฐจัดท าโครงการที่ “พุ่งเป้า” ในการบรรลุเป้าหมายของแผน1 
ระดับชาติและมีการขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 2 

การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) ของการปฏิบัติ (Do) 3 

•• สศช. ได้มีการด าเนินการเพ่ือปรับกระบวนทัศน์การท างานของหน่วยงานของรัฐ ที่มุ่งเน้น “เป้าหมาย” 4 
ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ เป็นจุดร่วมการท างานเพ่ือให้เกิดการมุ่งเป้าร่วมกันระหว่าง5 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  6 
โดยยึดแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18  พฤษภาคม 2564  7 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมาใน พ.ศ. 2563 มีโครงการฯ ที่ผ่าน8 
การคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 571 โครงการ จากทั้งหมด 3,428 โครงการ (คิดเป็น9 
ร้อยละ 16.74) และ พ.ศ. 2564 มีโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 406 โครงการ  10 
จากทั้งหมด 3,039 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 13.36) ซึ่งการมีโครงการฯ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในจ านวน11 
น้อยมาก สะท้อนให้เห็นว่า โครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐอาจยังไม่ส่งผลต่อการบรรลุ12 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาได้13 
อย่างแท้จริง  14 
ดังนั้น ใน พ.ศ. 2565 สศช. จึงได้จัดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการ15 
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ16 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์17 
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และการแพร่ภาพผ่านทาง Youtube Channel ที่ช่อง 18 
ThailandCSrefom มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน จากทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า โดย สศช.  19 
ได้สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดท าโครงการฯ ที่มีคุณภาพและส่งผลต่อเป้าหมายของ20 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้อย่างแท้จริงตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 21 
Relationship : XYZ) และมุ่งหวังให้ผู้ เข้าร่วมประชุมเป็น  "ครู  ก"  ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ 22 
ความเข้าใจในการจัดท าโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานต่อไปได้ 23 

• ส านักงานฯ ได้มีการปรับปรุงคู่ มือการจัดท าโครงการ 24 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   25 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการของหน่วยงานของ26 
รัฐให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 27 
แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 28 
รวมถึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คะแนนร่าง29 
ข้อเสนอโครงการฯ ให้มีความละเอียดและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 30 
พร้อมทั้งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ ในรูปแบบ Spider Chart 31 
ผ่ าน เ ว็ บ ไซต์ https://ws67 spiderchart.vercel.app/ ซ่ึ ง32 
หน่วยงานสามารถประเมินให้คะแนนร่างข้อเสนอโครงการฯ 33 
ด้วยตนเอง เ พ่ือให้รู้ถึงส่วนที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง34 
รายละเอียดของร่างข้อเสนอโครงการฯ ให้เป็นโครงการ 35 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนร่างข้อเสนอโครงการฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  
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ที่ตอบโจทย์ทั้งภารกิจของหน่วยงานและส่งผลต่อเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ   1 
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเผยแพร่ผลการให้คะแนนของ 2 
(ร่าง) โครงการฯ เพ่ือให้หน่วยงานทราบว่าจ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงการเขียนโครงการฯ ในเกณฑ์ใดบ้าง 3 
ส าหรับการจัดท าโครงการฯ ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 4 

•  ในกระบวนการจัดท าโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สศช. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน5 
แผนแม่บทฯ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อปัจจัย6 
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของทั้ง 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  7 
โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในแต่ละปัจจัย พบว่า  8 
มีปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเลือกเป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องหลักหรือสนับสนุน 9 
จ านวน 43 ปัจจัย อาทิ ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของ10 
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ในปัจจัย การพัฒนาจุดแวะพักรถโดยสารระหว่างประเทศท่ีได้มาตรฐาน 11 
เป็นปัจจัยที่ยังไม่มีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าใดระบุความเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ หน่วยงานได้ร่วมกัน12 
ก าหนดปัจจัยและประเด็น (What) ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า  13 
มีจ านวนทั้งสิ้น 714 ปจจัย ที่ต้องมีโครงการฯ มารองรับเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 14 
ในห้วงพ.ศ. 2566 – 2570 ทั้งนี้ สศช. ได้เผยแพร่ข้อมูลความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน (Who) และข้อมูล15 
ปัจจัยและประเด็น (What) ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/project2567/ เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้16 
ประโยชน์ในการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ และจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ได้อย่างตรงโจทย์มากขึ้น 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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•• ผลจากการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ  1 
พ.ศ. 2567 พบว่า หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า2 
จ านวน 252 หน่วยงาน ได้จัดท าและน าเข้าข้อเสนอ3 
โครงการฯ ในระบบ eMENSCR ผ่านการอนุมัติจาก4 
ผู้บริหาร (M7) รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,619 โครงการ  5 
โดยมีโครงการฯ  ที่ผ่ านกระบวนการจัดล าดับ6 
ความส าคัญจ านวน 1,026 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 7 
39.18) ซึ่งมีจ านวนโครงการฯ เพ่ิมขึ้นจากการจัดท า8 
โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 9 
2566 อีกทั้งในภาพรวมทุกหลักเกณฑ์การประเมิน10 
ข้อเสนอโครงการฯ  มีคะแนนเฉลี่ยที่สู งขึ้น  จาก11 
ข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 

 13 

การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) 14 

•• ตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 15 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 26560 ได้มีผลบังคับใช้ ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ16 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้มีการจัดท ารายงานความก้าวหน้าของ17 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศรายเดือน นับตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 จนถึงสิ้นเดือน18 
ธันวาคม 2565 รวม 63 ครั้ง เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   19 
ความก้าวผลการด าเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ผลการด าเนินงานท่ีสนับสนุนการบรรลุ20 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ21 
และแผนการปฏิรูป ตลอดจนสรุปประเด็นที่ควรเร่งรัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เสนอให้22 
คณะรัฐมนตรีรับทราบถึงสถานะการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการก าหนดนโยบาย23 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยใน พ.ศ. 24 
2565 ส านักงานฯ ได้มีการปรับการรายงานความก้าวหน้าฯ ให้เป็นการรายงานที่มุ่งเน้นการติดตาม25 
ตรวจสอบให้เป็นรูปธรรมและเป็นระบบมากขึ้น ชี้ชัดถึงประเด็นที่มีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญใน26 
การด าเนินการ เพื่อให้มีแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ27 
และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป  28 

••  สศช. ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ eMENSCR ให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถเข้าถึงข้อมูล 29 
ได้ง่าย รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 30 
โดยการปรับโครงสร้างข้อมูลและระบบบันทึกข้อมูล เพื่อรองรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  31 
(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 32 
(พ.ศ. 2566 - 2580) รวมทั้ง การเพ่ิมเติมส่วนการสนับสนุนกระบวนการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อน  33 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (Project idea) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 เป็นต้นไป 34 
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การใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์จากข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานและความก้าวหน้าที่หน่วยงานน าเข้าใน1 
ระบบ eMENSCR ในรูปแบบไฟล์ JSON ซึ่ง สศช. มีการเผยแพร่ข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส โดยเป็นข้อมูลที่ผ่านล าดับการ2 
อนุมัติข้อมูล (M7) ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานและความก้าวหน้า ทั้งหมดในระบบ ซึ่งข้อมูลไฟล์ JSON เป็นข้อมูล3 
จากระบบ eMENSCR  4 

  5 
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ข้อมูลไฟล์ JSON จากระบบ eMENSCR เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเลือกเปิดไฟล์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ 1 
อาทิ โปรแกรม Dadroit โปรแกรม Python 2 

 ตัวอย่างข้อมูลในแผนระดับ 1 และ 2 ในระบบ eMENSCR จากไฟล์ JSON ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง3 
หน้าสารบัญระบบ eMENSCR  4 

ตัวอย่างข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR จากไฟล์ JSON ที่เปิดจากโปรแกรม Dadroit 5 

ทั้งนี้ สศช. ได้เผยแพร่ คู่มือจากการใช้ประโยชน์จากไฟล์ JSON ซึ่งหน่วยงานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือ6 

ฉบับเต็มได้ผ่านทาง  http://nscr.nesdc.go.th/json/  7 
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(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 1 

(ร่าง) แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ยังคงจ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 37 เป้าหมาย 2 
และจ านวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 140 เป้าหมาย แต่ได้มีการปรับปรุงเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้แก่ 3 
ปรับถ้อยค าของเป้าหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 7 เป้าหมาย ยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่มีความซ้ าซ้อนกับ4 
เป้าหมายอ่ืน ๆ 6 เป้าหมาย และเพ่ิมเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อยให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา 6 เป้าหมาย การ5 
ปรับตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์การด าเนินการตามเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีตัวชี้วัด6 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) จ านวน 41 ตัวชี้วัด จากเดิม 3 9 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 7 
จ านวน 167 ตัวชี้วัด จากเดิม 170 ตัวชี้วัด การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการ8 
ปรับปรุงตัวชี้วัด โดยมีค่าเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) จ านวน 41 ค่าเป้าหมาย จากเดิม 39 ค่าเป้าหมาย และมีค่า9 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จ านวน 172 ค่าเป้าหมาย จากเดิม 166 ค่าเป้าหมาย และการปรับแนวทางการพัฒนา 10 
ให้มีความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าแห่งประเทศไทย (FVCT) และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี11 
จ านวน 391 แนวทาง จากเดิม 375 แนวทาง 12 

 กลไกขับเคล่ือนการด าเนินการ 13 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 14 
(พ.ศ.2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งเห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท15 
ฯ โดยให้ยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่เห็นชอบกการมอบหมายหน่วยงาน16 
เจ้าภาพ 3 ระดับ โดยหน่วยงานเจ้าภาพฯ มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง17 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกที่ส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่18 
การปฏิบัติ 19 

หน่วยงานเจ้าภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562  20 

•• หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) ส าหรับ 23 ประเด็น 21 
แผนแม่บทฯ 22 

•• หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2) 23 
ส าหรับ 37 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  24 

•• และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  25 
(จ.3) ส าหรับ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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การปรับเปลี่ยนการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง 3 ระดับ  ได้แก่ (1) หน่วยงาน1 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท (จ.1) (2) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  2 
(จ.2) (3) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.3) สศช. พิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน 3 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพฯ มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณา4 
การการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ให้ด าเนินงานต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นการมุ่งบรรลุผลลัพธ ์5 
ตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพ จ. 1 มีการเปลี่ยนแปลง จ านวน 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ หน่วยงาน6 
เจ้าภาพ จ. 2 มีการเปลี่ยนแปลง จ านวน 2 เป้าหมายแผนแม่บทประเด็น และหน่วยงานเจ้าภาพ จ. 3 มีการ7 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม จ านวน 6 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิกจ านวน 8 
6 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 9 
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หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับยังมีบทบาทส าคัญในการร่วมสร้างการตระหนักรู้และการมองเป้าหมาย1 
การพัฒนาประเทศร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงาน/โครงการ2 
อย่างบูรณาการและสอดคล้องกัน ซึ่งการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจหน้าที่เพื่อบรรลุผลลัพธ์การ3 
พัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในระดับประเด็นและระดับแผนแม่บทย่อยเป็นหน้าที่4 
และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกัน  5 

 หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือบรรลุ6 
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ4 ของทั้ง 23 แผนแม่บทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 7 
2565 เรื่อง การขับเคลื่อนการด าเนินการส าคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  8 

 9 

                                                           
4 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน/โครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการเลือกความ

เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานของรัฐในระดับกรม โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
 

หน่วยงานเจ้าภาพฯ 
ตามมติ ครม. 27 ก.ย. 65 

หมายเหตุ: รายละเอียดสัญลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามภาคผนวก  
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ผลการดำำาเนิินิการ
ตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิแม่บท
ภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนิท่�

2
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ส่วนิท่� 2 ผลการดำำาเนิินิการ
ตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
การประเมินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นการประเมินผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 2 ส่วน ได้แก่  

 

 

 

 

1. การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 6 มิติ 

เป็นการประเมินผลการด าเนินการพัฒนาตามเป้าหมาย "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยมีภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนบนหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม" เพื่อชับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกมิติ การพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นฐานการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน เพื่อน าพาการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผน
ระดับที่ 1 ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว จึงก าหนดการประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมจ านวน 6 เป้าหมาย 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ เป้าหมายข้างต้นไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัด ซึ่งในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแต่ละปี 
จะพิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลการพัฒนาในระดับผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ตัวชี้วัดทั้ง
ระดับประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ประเทศ และระดับสากลเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาที่เทียบเคียงกับนานาประเทศ น าไปสู่การยกระดับการ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยสามารถสรุปผลบรรลุผลสัมฤทธิ์ระดับเป้าหมายภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  
 

 

1.     การประเมินผลการการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 6 มติ ิ

2.      การประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน 

ความอยู่ดีมีสขุของคนไทยและสังคมไทย 1 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 2 

การพัฒนาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ 3 

ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 4 

ความหลากหลายทางชีวภาพ คณุภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 5
ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการและการเข้าถึงการใหบ้ริการของภาครฐั 6
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2. การประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน 

เป็นการประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักการเดียวกันกับการประเมินผลการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับภาพรวม ทั้งนี้ การประเมินผลการพัฒนาทั้งในระดับเป้าหมายภาพรวม และระดับ
เป้าหมายรายยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็นการรายงานผลการประเมินสถานการณ์การพัฒนาตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลกลุ่มตัวชี้วัดที่
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาใช้ในการประเมินผลเท่านั้น เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และในส่วนของการประเมินผลลัพธ์ขั้นกลางของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นการประเมินผลลัพธ์
ของกรด าเนินโครงกร/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีการรายงานผลการ
ประเมินในส่วนที่สองของเล่มรายงานฉบับนี้  โดยสามารถสรุปผลการประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้  
 

 

การประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 มิติ ใน พ.ศ. 2565

การประเมินผลรายยทุธศาสตร์ชาต ิทั้ง 6 ดา้น ใน พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 
การประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 มิติ สรุปได้ดังนี้ 
 

มิติที่ 1 ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  

การด าเนินการในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่า ความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทย และ
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีพัฒนาการที่ลดลง ทั้งในระดับนานาประเทศ และระดับ
ภายในประเทศ โดยมีสาเหตุส าคัญจากการแพร่ระบาดของเชื ้อโควิด -19 ที ่ส่งผลให้ประชาชนไทยมี
ความสุขลดลงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับความอยู่ดีมีสุขของนานาประเทศที่ ลดลงทั่วโลก ทั้งนี้ หาก
พิจารณาความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทยใน พ.ศ. 2565 พบว่า คนไทยมีความอยู่ดีมีสุขปรับตัวลดลง โดย
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 61 จาก 146 ประเทศ และมีค่าคะแนน 5.891 คะแนน ลดลง จาก พ.ศ. 
2564 ที่อยู่ในอันดับที่ 54 จาก 149 ประเทศ และมีค่าคะแนน 5.985 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับความอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในปี 2565 ที่ปรับตัวลดลง อยู่ที่ 72.41  

สถานการณ์การพัฒนา 

 

 

 

 

 
 
 
 

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย สะท้อนได้จาก 

ความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทย1

ความอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกันในสังคมไทย2 
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ความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทย พิจารณาจากดัชนีความสุขโลก จากรายงานความสุขโลก (World 
Happiness Report 2022) จัดท าโดยเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความอยู่ดีมีความสุขของคนไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็น
การวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีความสุขของประชากรในประเทศ 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) รายได้ต่อหัว 
2) การได้รับสวัสดิการและสนับสนุนจากภาครัฐ 3) 
การมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี 4) การมีสิทธิ
และเสรีภาพ 5) ความเอื้ออาทรต่อกัน และ 6) การอยู่
ในสังคมที่ปลอดการทุจริต ในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2561 – 2565) พบว่า ค่าคะแนนความอยู่ดีมีสขุของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบค่าคะแนน 
พ.ศ.  2561 กับ พ.ศ.  2565 พบว่า มีค ่าคะแนน
ภาพรวมลดลง  0.181 ค ะแนน  เ มื ่อพ ิจ า รณา
สถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย  
โดยใน พ.ศ. 2565 คะแนนความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทยลดลง อยู่ในอันดับที่ 61 จาก 146 ประเทศ 
และมีค่าคะแนน 5.891 คะแนน ลดลง จาก พ.ศ. 2564 ที่อยู่ในอันดับที่ 54 จาก 149 ประเทศ และมี
ค่าคะแนน 5.985 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีความอยู่ดีมีสุขที่ลดลงทั่วโลกจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใน พ.ศ. 2562 หากเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน พบว่า ใน  พ.ศ. 
2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่ 27 (6.480 คะแนน) และฟิลิปปินส์
ที่อยู่ในอันดับที่ 60 (5.904 
คะแนน) โดยอันดับลดลง
จาก พ.ศ .  2564 ที ่อยู ่ใน
อ ันด ับที ่ 2 ของอา เซ ียน 
ร อ ง จ า ก ส ิง ค โ ป ร ์เ พ ีย ง
ประเทศเดียว ถึงแม้ว่าค่า
คะแนนภาพรวมใน พ.ศ. 
2565 จ ะ ล ด ล ง แ ต ่ก ล ับ
พบว ่าคะแนนของแต ่ละ
ปัจจัย (ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการรายงานคะแนนภาพรวม) มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าทุก
ปัจจัย สะท้อนให้เห็นถึงความอยู่ดีมีสุขของคนไทยท่ีเพ่ิมข้ึน  
อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจของรายงานความสุขโลก ชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
และสงคราม ก่อให้เกิดความเมตตากรุณาเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ได้แก่ การบริจาคเงินให้กับการกุศล การ
ช่วยเหลือคนแปลกหน้า และการท างานอาสาสมัครที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับก่อนมีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ประเด็นสุขภาพจิต ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ความสัมพันธ์กับสังคมที่

ความอยู่ดีมีสขุของประเทศไทย 
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ก าหนดระยะห่างในการพบปะสื่อสาร ความเชื่อมั่นไว้วางใจในสถาบันสังคมและภาครัฐต่อนโยบายใน
การควบคุมและรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ ตลอดจนการมีงานท าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ี
ได้รับผลกระทบจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ล้วนส่งผลต่อการมีสุขภาวะ ความ
เป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข จึงเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการระบาดทั่วทุกประเทศ
ในช่วงท่ีผ่านมา ที่แม้จะมีแนวโน้มในทางท่ีดีข้ึน ยังคงเป็นประเด็นท้าทายและส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุข 
มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของประชากรคนทั่วโลกที่ต้องเร่งให้ความส าคัญในการฟื้นฟูหลังยุคโควิด  
เพื่อให้ประชากรกลับมามีความอยู่ดีมีสุขต่อไป 

 
 

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  จัดท า
โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นดัชนีรวมในระดับประเทศ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีสุขภาวะ 
2) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 3) สิ ่งแวดล้อม
และและระบบนิเวศสมดุล 4) สังคมประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาล และ 5) การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย ซึ่งดัชนีความอยู่เย็นเป็น
สุขสร่วมกันในสังคมไทยมีค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้ หากคะแนนสูง หมายถึง ระดับความอยู่เย็นเป็น
สุขอยู่ในระดับดี โดยในช่วง พ.ศ. 2561-2563 คนไทยและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
ระดับปานกลางและมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีคะแนนอยู่ที ่ 75.00 ลดลงเป็น 74.92 และ 
72.41 ตามล าดับ  

ใน พ.ศ. 2563 พบว่า ภาพรวมของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีค่าคะแนนลดลง 
สอดคล้องกับความอยู่ดีมีสุขของคนไทย จากดัชนีความสุขโลก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับนานาประเทศ โดย 
4 ใน 5 องค์ประกอบของดัชนีมีค่าคะแนนลดลงจากปี 2562 ซึ่งองค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มี

ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
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ธรรมาภิบาลมีค่าคะแนนต่ าสุด และอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข ในขณะที่องค์ประกอบเศรษฐกิจเข้มแข็ง
และเป็นธรรมมีค่าคะแนนสูงที่สุดและจัดอยู่ในระดับดี ซึ่งมีสาเหตุส าคัญจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -
19 ในช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ประกอบกับรัฐบาลต้องออกมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ทั้งมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ มาตรการปิดสถานที่สาธารณะที่มี
ความเสี่ยง มาตรการห้ามเที่ยวบินพาณิชย์จากต่างประเทศบินเข้าประเทศไทย จึงส่งผลให้เกิดผลกร ะทบ
ตามเศรษฐกิจตามมา อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลมีคะแนนเพิ่มข้ึน 
สะท้อนได้จากการลดลงของปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอย รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
ฟื้นฟูในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ท าให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธรณะลดลง เมื่อ
พิจารณาผลกระทบตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน พบว่า การมีสุขภาวะ การมีเศษฐกิจที่มี
ความเข้มแข็งและเป็นธรรม การอาศัยอยู ่ในสิ ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที ่สมดุล การมีความเป็น
ประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งการมีความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  ล้วนส่งผลต่อ
ความอยู ่เย ็นเป็นสุขร่วมกันของคนในสังคมไทย  และยังคงเป็นประเด็นท้าทายที ่ต ้องเร่งฟื ้นฟูทั ้ง  5 
องค์ประกอบ เพื่อให้คนไทยและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างการจัดท าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย พ.ศ. 2564 

มิติที่ 2 ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  

การด าเนินการในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่า ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการกระจายรายของประเทศไทยมีการพัฒนาที่ลดลง โดยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ที่ส่งผลให้การพัฒนาและยกระดับประเทศด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีความท้าทาย
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ดี ทั้งนี้ หากพิจารณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2565 พบว่า ไตรมาสที่สาม ขยายตัวร้อยละ 4.5 (%YoY) เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.3 
และร้อยละ 2.5 ในไตรมาสแรก และไตรมาสที่สอง ตามล าดับ ซึ่งใน พ.ศ. 2565 มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวร้อย
ละ 3.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.5 ใน พ.ศ. 2564 สะท้อนการถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยีรวมถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2565 อยู่ในอันดับที่ 33 ลดลงจากปีก่อนหน้าในทุก ๆ ด้าน และกระจายรายได้ใน
มิติเชิงพื้นที่ที่ยังคงหดตัวจากปีก่อนหน้า 

สถานการณ์การพัฒนา 

 

 

 

 

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1 

อัตราการเตบิโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)2 
การแบ่งปันส่วนผลผลิตรวมของประเทศในหมู่ประชากรของประเทศหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว
ของประชากร (Gross Domestic Product per Capita : GDP/Capita)3

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ ของประเทศไทย สะท้อนได้จาก 
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ขีดความสามารถในการแข่งขัน  ของประเทศ
พิจารณาจากจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศโดยสถาบันการจัดการ
น า น า ช า ติ  ( World Competitiveness, 
International Institute for Management 
Development: IMD) ซึ่งเป็นการประเมินจาก
ปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ด้านประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยใน 
พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีอันดับลดลง 5 อันดับ 
จากอันดับที่  28 มาอยู่ ในล าดับที่  33 จาก
ทั้งหมด 63  ประเทศ โดยมีผลคะแนนสุทธิ
ลดลงจาก 72.52 มาอยู่ที่  68.67 ซึ่ งต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของ 63 ประเทศที่เพ่ิมขึ้นจาก 63.99 คะแนน ใน พ.ศ. 2564 มาอยู่ที่ 70.03 คะแนน โดยใน พ.ศ. 
2565 เดนมาร์ก เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดอันดับที่ 1 จากศักยภาพอันโดดเด่นด้านประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ รวมถึงปัจจัยย่อยผลิตภาพและประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการ ที่อยู่ในอันดับ 1 จาก
ทั้งหมด 63 ประเทศ รองลงมาได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สวีเดน ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 2 3 และ  4 
ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอันดับปัจจัยขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ใน พ.ศ. 2565 
ประเทศทยมีอันดับลดลงจากปีก่อนหน้าในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ลดลง 13 
อันดับ จากอันดับที่ 21 มาอยู่อันดับ
ที่ 34 ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ 
ลดลง 11 อันดับ จากอันดับที่ 20 มา
อยู่อันดับที่ 31 ด้านประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ ลดลง 9 อันดับ จาก
อันดับที่ 21 มาอยู่อันดับที่ 30 และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลดลง 1 
อันดับ จากอันดับที่ 43 มาอยู่ อันดับ
ที่ 44 อย่างไรตาม ในช่วง พ.ศ. 2561 
- 2565 แม้ว่าอันดับขีดความสามารถ
ของประเทศไทยจะแนวโน้มดีขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ที่มีอันดับอยู่ที่ 30 
โดยปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 25 
ใน พ.ศ. 2562 จากนั้นมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับที่ 29 
28 และ 33 ตามล าดับ ดังนั้น ใน พ.ศ. 
2565 ทุกภาคส่วนของไทย จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับประเด็นการพัฒนาด้านการค้าระหว่างประเทศ และ

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที่มา : IMD 

ที่มา : Techsauce Team 
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ด้านการคลังภาครัฐ ซึ่งทั้ง 2 ด้านเป็นปัจจัยย่อยที่มีอันดับต่ ามากที่สุด ที่ส่งผลให้ผลการจัดอันดับของประเทศ
ไทยลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2564 มีมูลค่ารวม 16,178.7 
พันล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.5 จาก พ.ศ. 2563 
ซึ่งเป็นการขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรมที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.30 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่มีการขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 
8.9 ขณะที่สัดส่วนของภาคบริการและอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 59 โดยขยายตัว
จากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 0.35 เนื่องจากภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขณะที่กิจกรรมที่พักและ
บริการอาหารในภาคของการบริการ ยังคงหดตัวคิดเป็นร้อยละ 14.84 ซึ่ง
ยังเป็นธุรกิจประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยมีปัจจัยการสนับสนุนจาก (1) การขับเคลื่อนนโยบาย
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ (2) นโยบายสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 และ (3) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-
19 ที่คลี่คลายลง  
 

 

 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ที่มา :  IMD 



รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
43

ส่วนิท่� 2 ผลการดำำาเนิินิการ
ตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

 
 
การแบ่งปันส่วนผลผลิตรวมของประเทศในหมู่ประชากรของประเทศหรือผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อหัวของประชากร เป็นการวัดการกระจายรายได้ (Income Distribution) ที่เกิดจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค  โดยพิจารณาจากรายได้ประชาชาติต่อหัวของประชากร 
โดยใน พ.ศ. 2563 รายได้ประชาชาติต่อคนของประเทศไทยอยู่ที่ 243,705 บาท/คน/ปี เปรียบเทียบกับปี
ก่อนหน้าที่มีมูลค่า 224,962 บาท/คน/ปี ซึ่งลดลงร้อยละ 7.7 และหากสะท้อนจากผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของ
ประชากร (Gross Regional Product – per Capita : GRP/Capita) ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ พบว่า ใน พ.ศ. 2563 หดตัวลงในทุกภูมิภาค โดยภาคใต้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงร้อยละ 12.3 ร้อยละ 6.7 ร้อยละ 6.1 ร้อยละ 
5.1 และร้อยละ 1.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.7 ร้อยละ 3.6 ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.1 ใน พ.ศ. 
2562 ตามล าดับ ส่วนภาคตะวันตกและภาคกลางยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยลดลงร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.1 
จากที่ลดลงร้อยละ 1.1 และร้อยละ 1.5 ใน พ.ศ. 2562 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

โดยภาคตะวันออก มีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงสุด เท่ากับ 436,255 บาทต่อปี รองลงมา คือ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวต่ าสุดเท่ากับ 86 ,233 บาทต่อปี ทั้งนี้ จังหวัด
ที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง กรุ งเทพมหานคร ปราจีนบุรี ชลบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ าสุด 5 ล าดับ ได้แก่ นราธิวาส 
หนองบัวล าภู มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน และ ยโสธร ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นว่าจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ภาคต่อหัวสูงสุดกับต่ าสุด มีความแตกต่างกันถึง 15 เท่า ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ เพื่อให้มีความครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงลดช่องว่างความเหลื่อมล้ า
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความสมดุลมากที่สุด 

 

 

การแบ่งปันส่วนผลผลิตรวมของประเทศในหมู่ประชากรของประเทศหรือผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อหัวของประชากร (Gross Domestic Product per Capita : GDP/Capita) 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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มิติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

การด าเนินการในห้วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2561 - 2565) พบว่า ในภาพรวมมีทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่า
สถานการณ์ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมลดลง 
สะท้อนจากดัชนีความก้าวหน้าของคน ที่ 0.6411 ใน พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีการปรับตัวลดลงจาก 0.6466 ใน พ.ศ. 
2563  

สถานการณ์การพฒันา 

 

 
 
 
  

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ผล
การจัดท าดัชนีความก้าวหน้าของคนในช่วงปี 2561 - 2565 ทิศทางการ
พัฒนาคนในระดับประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปี 2564 
ระดับการพัฒนาคนจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยก็ตาม จากสถานการณ์ในปี 
2565 เทียบกับปี 2564 พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 ในภาพรวมลดลง เมื่อพิจารณาจากดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index : HAI) ของ สศช. พบว่า ในปี 2564 ประเทศ
ไทยมีความก้าวหน้าของคนในภาพรวมอยู่ที่ 0.6411 ซึ่งมีการปรับตัว
ลดลงจาก 0.6466 ในปี 2563 โดยดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) 
เป็นดัชนีที่ประยุกต์และพัฒนามาจากดัชนีการพัฒนาคน (Human 
Development Index : HDI) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์สะท้อนได้จาก 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index 
: HAI) 

1 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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(UNDP) ซึ่งประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อย ได้แก่ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านการศึกษา (3) ด้านชีวิตการงาน (4) ด้าน
เศรษฐกิจ (5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน (7) ด้านการคมนาคมและ
การส่ือสาร และ (8) ด้านการมีส่วนร่วม ทั้งนี้การปรับตัวลดลงของค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน ในปี 2565 
น้ันเป็นผลมาจากการลดลงของการพัฒนาคนใน 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการศึกษา มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.5711 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 0.5200 ในปี 2564 เป็นผลมาก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีการจ ากัดการเรียนการสอนผ่าน
รูปแบบออนไลน์ อาจส่งผลให้เด็กบางส่วนอาจมีข้อจ ากัดเรื่องอุปกรณ์การศึกษา ความไม่พร้อม
ของรูปแบบการสอน 

2. ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.6560 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 0.6448 ในปี 
2564 เป็นผลมาจากการเป็นครัวเรือนเดี่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ประชากรศาสตร์ และวัยแรงงานจ าเป็นต้องย้ายถิ่นเข้าเมืองเพื่อหางานท า ท าให้บางครอบครัว
ต้องใช้ชีวิตอยู่ล าพังมากขึ้น 

3. ด้านการมีส่วนร่วม มีค่าดัชนีลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา และมีค่าเท่ากับ 
0.5642 ในปี 2564 เป็นผลมาจากข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรมและการประชุมต่าง ๆ ส่งผลกระทบ
ให้ประชาชนมีการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านเศรษฐกิจ มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.6696 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 0.6637 ในปี 2564 เป็นผลจากการ
เพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ าและหนี้สินครัวเรือนที่ยังคงขยายตัวโดยภาวะเศรษฐกิจ  ของไทยในปี 
2564 เริ่มฟื้นตัวอีกครั้งภายหลังจากการเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 

5. ด้านสุขภาพ มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.6411 ในปี 2563 มาอยู่ท่ี 0.6386 ในปี 2564 เป็นผลมาจาก
แนวโน้มอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิค-19 ส่งผลกระทบด้านสุขภาพกายและจิตใจของประชากรไทยโดยเฉพาะวัย
แรงงานเพิ่มขึ้น    

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 - 2565 การพัฒนาคนในระดับประเทศในภาพรวมมีทิศทางการพัฒนาทีด่ี
ขึ้น โดยการปรับตัวสูงขึ้นของความก้าวหน้าของคนเป็นผลมาจากการพัฒนาคนอย่างชัดเจนในด้านการคมนาคม
และการสื่อสาร ด้านการมีส่วนร่วม และด้านชีวิตการงาน เน่ืองจากทิศทางการปรับตัวท่ีดีขึ้นของตัวชี้วัดที่
ส าคัญ ได้แก่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและมีโทรศัพท์มือถือของประชากร การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กร
ในท้องถิ่นของครัวเรือนและสัดส่วนของแรงงานที่มีหลักประกันทางสังคม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศของไทยที่มุ่งเน้นและสนับสนุนการเข้าถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
อินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม 
รวมทั้งการด าเนินนโยบายผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับระบบความคุ้มครองทางสังคมหรือ
หลักประกันในการท างานโดยเฉพาะการผลักดันให้ประชาชนเข้าสู่ระบบกองทุนประกันสังคมมากยิ่งขึ้นทั้ง
รูปแบบภาคบังคับและภาคสมัครใจ ทั้งนี้ แม้ว่าภาพรวมด้านการพัฒนาคนในภาพรวมในปี 2561 - 2565 
จะมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ยังมีบางมิติที่มีการพัฒนาที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ภาพรวมการพัฒนาคนปรับตัว
ลดลง อาทิ มิติด้านสุขภาพ โดยเป็นผลจากร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย ลดลงจากร้อยละ 
88.10 ในปี 2563 มาอยู่ที่ร้อยละ 82.55 ในปี 2564 และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 31.57 จากร้อยละ 33.78 ด้านชีวิต
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ครอบครัวและชุมชน และด้านการมีส่วนร่วม ได้รับผลกระทบจากการด าเนินมาตรการจ ากัดการเดินทางและ
ผลสืบเนื่องจากปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเพราะการจ ากัดการเดินทางของภาครัฐส่งผลให้  การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ลดลงอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ 
มิติด้านเศรษฐกิจ เป็นอีกมิติที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 
เพราะการด าเนินมาตรการบางส่วนของภาครัฐเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การยกเลิกการ
เดินทางระหว่างประเทศ การจ ากัดการเดินทางระหว่างพื้นที่ การปิดสถานที่บางประเภท และมิติด้านสุขภาพ 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของร้อยละประชากรที่พิการ รวมท้ัง แนวโน้มการฆ่าตัวตายอาจยังต้องเผ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด เพราะผลสืบเนื่องมาจากความเครียดและปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

มิติที่ 4 ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 

การด าเนินการในห้วง 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่า ประเทศไทยมคีวามเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคมในภาพรวมค่อนขา้งคงที่ โดยความก้าวหน้าทางสังคมที่มีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะหด
ตัวลงเล็กน้อยในปีสุดท้ายของห้วงปี จากสถานการณ์ด้านสิทธิส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงที่ถดถอย ขณะที่สถานการณค์วามเหลื่อมล้ าอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ตลอดมา 
โดยเฉพาะ 2 ปีหลังที่ที่ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายจ่ายของคนไทยอยู่ที่ 
0.350 และมีความความแตกต่างระหว่างรายไดข้องกลุ่มประชากรที่รวยที่สุด (decile 10) ต่อกลุ่มประชากรที่
จนที่สุด (decile 1) ตลอดห้วงอยู่ที่ 8.7 เทา่ โดย 2 ปีสุดท้ายของห้วงความแตกต่างของรายได้ระหว่างสอง
กลุ่มข้างต้นคงที่อยู่ที่ 8.6  
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
47

ส่วนิท่� 2 ผลการดำำาเนิินิการ
ตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

สถานการณ์การพัฒนา 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

โดยสถานการณ์ประเทศไทยใน พ.ศ. 2565 เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (Social 
Progress Index: SPI) พบว่า ค่าคะแนน SPI อยู่ที่ 69.80 จัดอยู่ในอันดับที่ 71 ของโลกจาก 169 ประเทศ 
ลดลงจาก พ.ศ. 2564 ที่มีค่าคะแนนอยู่ที ่70.96 และอยู่ในอันดับที่ 71 ของโลก จาก 168 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในอาเซียน พบว่า ประเทศสิงคโปร์ อยู่ในล าดับที่ 28 มีค่าคะแนน เท่ากับ 83.76 ประเทศมาเลเซีย อยู่
ในล าดับที่ 54 มีค่าคะแนน เท่ากับ 74.08 โดยประเทศในอาเซียนที่มีค่าคะแนน SPI น้อยกว่าประเทศไทย 
ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (ล าดับที่ 77) ฟิลิปปินส์ (ล าดับที่ 81) อินโดนีเซีย (ล าดับที่ 87) กัมพูชา (ล าดับที่ 
121) เมียนมาร ์(ล าดับที ่137) และลาว (ล าดับที ่140) ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีเปรียบเทียบปี 
2565 กับ พ.ศ. 2564 พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าแนนดีขึ้น เช่น น้ าและสุขาภิบาล (Water and Sanitation) 
มีค่าคะแนน พ.ศ. 2565 เท่ากับ 88.55 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 84.91 คะแนน 
การเข้าถึงความรู้ขั้นพื้นฐาน (Access to Basic Knowledge) มีค่าคะแนน พ.ศ. 2565 เท่ากับ 78.24 คะแนน 
เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 77.51 คะแนน การเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสาร (Access to 
Information and Communications) มีค่าคะแนน พ.ศ. 2565 เท่ากับ 81.63 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 
ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 73.41 คะแนน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบที่ได้คะแนนนอ้ยและอาจจะตอ้ง

ที่มา: Social Progress Imperative ที่มา : ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือน สศช. ค านวณโดย สศช. 

ความก้าวหน้าทางสังคม ความเหลื่อมล ้า 

ค่าดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index: SPI) จัดท าโดยองค์กร 
Social Progress Imperative ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดความก้าวหน้าทางสังคม และ 
มีบทบาทในการบ่งชี้ให้ภาคธุรกิจเห็นถึงความส าคัญในการสนับสนุนความก้าวหน้าทาง
สังคม โดยเป็นมาตรวัดที่สะท้อนความก้าวหน้าทางสังคมโดยตรง ครอบคลุมใน 3 มิติ 
ได้แก่(1) ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Needs)  (2) พื้นฐานของการ
อยู่ดีมีสุข (Foundations of Wellbeing) และ (3) โอกาส (Opportunity) 

1 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ที่ประมวลผลโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  2 

ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม สะท้อนจาก 
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พิจารณาปรับปรุงต่อไป เช่น สิทธิส่วนบุคคล (Personal Rights) มีค่าคะแนน พ.ศ. 2565 เท่ากับ 45.15 
คะแนน ลดลงจาก พ.ศ. 2564 ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 50.78 คะแนน ความครอบคลุมและการมีส่วนร่วม 
(Inclusiveeness) มีค่าคะแนน พ.ศ. 2565 เท่ากับ 47.97 คะแนน ลดลงจาก พ.ศ. 2564 ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 
49.25 คะแนน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ค่าคะแนน SPI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยใน พ.ศ. 2561 – 2564 มีค่าคะแนนเท่ากับ 66.54 67.47 70.72 และ 70.96 ตามล าดับ ก่อนจะหดตัว
เล็กน้อยใน พ.ศ. 2565 ที่มีค่าคะแนน เท่ากับ 69.80 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์ความไม่เสมอภาค  (Gini Coefficient) ด้านรายจ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค พบว่า พ.ศ. 2561 – 2564 ประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) 
ด้านรายจ่ายอยู่ที่  0363 0.348 0.350 และ 0.350 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาความแตกต่างของรายจ่ายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่รวยที่สุด (decile 10) ต่อกลุ่มประชากรที่จนที่สุด (decile 1) 
พบว่าในภาพรวมตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2564 รายจ่ายของสองกลุ่มแตกต่างกัน 8.73 เท่า โดยใน พ.ศ. 2564 
กลุ ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายจ่ายสูงที ่สุด (decile 10) มีค่าเฉลี ่ยรายจ่ายเพื ่อการบริโภคเท่ากับ 
19,227 บาท/คน/เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.30 จาก พ.ศ. 2563 ที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ย
เท่ากับ 18,612 บาท/คน/เดือน ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายจ่ายต่ าที่สุด (decile 1) มีค่าเฉลี่ย
รายจ่ายเพื่อการบริโภคเท่ากับ 2,233 บาท/คน/เดือน เพิ่มขึ ้นร้อยละ 3.34 จาก 2,161 บาท/คน/เดือน  
ใน พ.ศ. 2563 โดยสัดส่วนรายจ่ายเพื ่อการอุปโภคบริโภคของประชากร  (สัดส่วนกลุ ่มที ่10/กลุ ่มที ่1) 
ใน พ.ศ. 2564 คิดเป็น 8.61 เท่า แตกต่างเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วนคิดเป็น 8.62 เท่า 
มิติที่ 5 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

การด าเนินการในห้วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 - 2565) พบว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมลดลง โดยใน พ.ศ. 2565 สมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีค่าดัชนีอยู่ที่ 
38.1 และอยู่ในอันดับที่ 108 ขยับลงมาจาก พ.ศ. 2563 ซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 45.4 และอยู่ในอันดับที่ 78 จากทั้งหมด 
180 และ อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในภาพรวมมีการปรับตัวดีขึ้น
เล็กน้อย โดยใน พ.ศ. 2565 มีค่าดัชนี อยู่ที่ 49.5 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2563 ที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ 49.38 
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สถานการณ์พัฒนา 

 
 
 
 

 
 
ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพส่ิงแวดล้อม พิจารณาจากดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Performance Index : EPI) ซึ่งมีการ
จัดท าทุก ๆ 2 ปี  โดยศูนย์นโยบายด้านกฎหมายและ
สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยเยล ศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์
โลกนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย โดยในช่วงป พ.ศ. 
2561 - 2653 ได้มีการพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Health) และคุณภาพระบบ
นิเวศ (Ecosystem Vitality) พบว่า สถานการณ์ใน พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีอยู่ที่ 49.88 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 46.21 
คะแนน และคุณภาพระบบนิเวศ 52.33 คะแนน) และใน พ.ศ. 2563 มีค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 45.4 (คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 48.4 คะแนน และคุณภาพระบบนิเวศ 43.5 คะแนน) ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ การ
ถ่วงน้ าหนัก และวิธีการประเมิน ตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ ส่งผลให้ใน พ.ศ. 2565 ได้มีการ
พิจารณาใน 3 มิติ ได้แก ่คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) คุณภาพระบบนิเวศ (Ecosystem 
Vitality) และการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยประเทศไทยมีค่าดัชนี
ลดลงอยู่ที่ 38.1 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 43.8 คะแนน คุณภาพระบบนิเวศ 37.3 คะแนน และการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 36 คะแนน) จะเห็นได้ว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระดับนานาชาติ
มีค่าดัชนีในภาพรวมลดลง อันเป็นผลมาจากดัชนีใน 5 ด้าน มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทุกประเทศ ได้แก่ ดัชนี
คุณภาพอากาศโดยรวม ดัชนีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดัชนีการจัดการขยะ ดัชนีการบ าบัดน้ าเสีย และ 
ดัชนีการอนุรักษ์ระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ 

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index : EPI) 

ดัชนสีมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index : EPI) 1

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกจิสีเขียว (The Global Green Economy Index : GGEI)2 

ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
สะท้อนได้จาก 
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ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ พิจารณาจากดัชนี 
ชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว (The Global Green Economy 
Index : GGEI) ซึ่งมีการจัดท าทุก ๆ 2 ปี โดยวัดจาก
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม 
(Perception) และผลการด าเนินงาน (Performance) 
ตามดัชนีชี้วัดใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความตระหนัก
ของผู้ น าและการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ 
(Leadership and climate change) ด้านประสิทธิภาพ
ของการผลิตในระดับสาขา (Efficiency sectors) ด้านการด าเนินงานของภาคธุรกิจและการลงทุน (Markets and 
investment) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) พบว่า พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีค่าดัชนีอยู่ที่ 55.51 พ.ศ. 
2563 มีค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 49.38 และ พ.ศ. 2565 มีค่าดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ 49.5 เป็นอันดับที่ 4 ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม ได้อันดับ 1 - 3 ตามล าดับ และ 
เมื่อพิจารณาควบคู่กับการเติบโตสีเขียว (Green Growth Index) ซึ่งเป็นการวัดผ่าน 4 มิติ ประกอบไปด้วย  
(1) ประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร (2) การปกป้องทุนทางธรรมชาติ (3) โอกาสทางเศรษฐกิจสี
เขียวและ (4) ความครอบคลุมทางสังคม พบว่า ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 44.36 หรืออยู่อันดับ
ที่ 12 ของเอเชีย ใน พ.ศ. 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 49.38 หรืออยู่อันดับที่ 9 ของเอเชีย และใน พ.ศ. 2564 ประเทศ
ไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 64.08 หรืออยู่อันดับที่ 2 ของเอเชีย โดยสามารถพิจารณาค่าคะแนนแยกรายมิติได้ดังนี้  
(1) ประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรที่ 56.17 (2) การปกป้องทุนทางธรรมชาติที่ 73.82 (3) โอกาส
ทางเศรษฐกิจสีเขียวที่ 46.29 และ (4) ความครอบคลุมทางสังคมที่ 70.73 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอันดับการ
เติบโตสีเขียวและอันดับเศรษฐกิจสีเขียวในระดับดีขึ้นในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับเอเชีย  
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระดับนานาชาติแล้ว ประเทศไทยยังอยู่ในอับ
ดับที่ 108 จากทั้งหมด 180 ประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา อาทิ ปัญหาคุณภาพอากาศฝุ่นพิษ PM2.5 การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
บ าบัดน้ าเสีย และการจัดการขยะ อย่างจริงจังและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างสมดลุ
ใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อันจะน าไปสู่การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว (The Global Green Economy Index : GGEI
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มิติที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

การด าเนินการในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2565) พบว่า ภาพรวมของประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เน่ืองจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้
เอื้อต่อการต่อการด าเนินธุรกิจ การปรับปรุงระบบราชการเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน การมีเสถียรภาพและวินัยการคลังของประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสถานการณ์
ในปี 2565 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ค่อนข้างจะคงที่ โดย
เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อาทิ การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐ
และหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นจากการด าเนินมาตรการเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  และ
เสรีภาพทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากการด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
สถานการณ์การพัฒนา 
 
  

1. ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators : WGI)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ สะท้อนได้จาก 

ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators : 
WGI) 

1 

ปัจจยัประสิทธิภาพของภาครัฐภายใตอ้ันดับความสามารถในการ
แข่งขัน (The IMD World Competitiveness Rankings) 

2

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom) 3 
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ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก โดยธนาคารโลกเป็นการประเมินธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ใน 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ด้านเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจาก
ความรุนแรง ด้านประสิทธิผลของภาครัฐ ด้านคุณภาพของกฎระเบียบ ด้านหลักนิติธรรม และด้านการควบคุม
ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งมีการระบุคะแนนใน
แต่ละด้านตั้งแต่ -2.5 (มีระดับธรรมาภิบาลต่ า) ถึง 2.5 
(มีระดับธรรมาภิบาลสูง) และจัดล าดับ เปอร์เซ็นไทล์ 
(Percentile Rank) ของทั้ง 209 ประเทศ ตั้งแต่ 0 
(ล าดับต่ าสุด) ถึง 100 (ล าดับสูงสุด) โดยระหว่างปี 
2561 – 2565 (ข้อมูลปี 2560 – 2564) ภาพรวม
ระดับของธรรมาภิบาลของประเทศไทยมีการปรับตวั
ดีขึ้น แต่ยังมีค่าคะแนนที่ค่อนข้างต่ า โดยคะแนน
เฉลี่ยของทุกด้านขยับจาก -0.33 ในปี 2561 เป็น  
-0.23 ในปี 2564 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากคะแนนของด้านเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
ด้านเสถียรภาพทางการเมืองฯ ด้านหลักนิติธรรม และด้านคุณภาพของกฎระเบียบ ตามล าดับ ขณะที่ด้าน
ประสิทธิผลของภาครัฐ และด้านการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ มีคะแนนที่ลดลง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในปี 
2564 พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยของทุกด้านเท่ากับ -0.23 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่
มีคะแนนเฉลี่ย -0.24 คะแนน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากคะแนนของด้านเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็น ด้านเสถียรภาพทางการเมืองฯ ด้านประสิทธิผลของภาครัฐ และด้านคุณภาพของกฎระเบียบ ขณะที่ด้าน
การควบคุมปัญหาทุจริตมีคะแนนคงที่ ส่วนด้านหลักนิติธรรมมีคะแนนลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก
การจัดล าดับเปอร์เซ็นไทล์ พบว่าในปี 2564 ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 43.77 ซึ่งล าดับตก
ลงมาเล็กน้อยจากปี 2563 ที่อยู่ในล าดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 43.85 และหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์ (1.65 คะแนน) บรูไน (1.1 คะแนน) 
มาเลเซีย (0.41 คะแนน) และอินโดนีเซีย (-0.05 คะแนน) ตามล าดับ 
 

 

 
ปัจจัยประสิทธิภาพของภาครัฐภายใต้อันดับความสามารถในการแข่งขัน พิจารณาจากปัจจัยย่อย 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการคลังภาครัฐ ด้านนโยบายภาษี ด้านกรอบการบริหารภาครฐั ด้านกฎหมายธุรกิจ และด้านกรอบการบรหิาร

ที่มา : World Bank 

ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators : WGI)

อันดับประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)

ที่มา : IMD 

ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators : WGI) 

ปัจจยัประสิทธิภาพของภาครัฐภายใตอ้ันดับความสามารถในการแข่งขนั 
(The IMD World Competitiveness Rankings) 
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สังคม โดยในช่วงปี 2561–2564 ภาพรวมประสิทธิภาพของภาครัฐค่อนข้างคงที่ ซึ่งประเทศไทยมีอันดับ
ประสิทธิภาพของภาครัฐของอยู่ในระหว่างอันดับที่ 20–23 แต่ในปี 2565 อันดับประสิทธิภาพของภาครัฐ
ของประเทศไทยได้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 63 เขตศรษฐกิจทั่วโลก ต่ ากว่าปี 2564 ถึง 11 อันดับ 
โดยมีอันดับลดลงในทุกปัจจัยย่อย โดยเฉพาะด้านการคลังภาครัฐ ที่มีอันดับลดลงจากปีก่อนหน้ามากที่สุดถึง 
15 อันดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดดุลงบประมาณของภาครัฐและหน้ีสาธารณะท่ีเพิ่มสูงขึ้น เพื่อประคอง
เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รองลงมาคือ ด้านกฎหมายธุรกิจ ด้าน
กรอบการบริหารภาครัฐ ด้านนโยบายภาษี และด้านกรอบการบริหารสังคม ตามล าดับ หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีอันดับประสิทธิภาพของภาครัฐเป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์ 
(อันดับที่ 4) 

3. ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom)  

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เป็นการประเมินนโยบายที่ส่งผลต่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ 177 ประเทศ ใน 4 
ด้านหลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม ขนาดของรัฐบาล ประสิทธิภาพการก ากับดูแล และตลาดเสรี โดยในช่วงปี 2561–
2565 ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ซึ่งสามารถขยับจากอันดับที่ 53 มีคะแนน 67.1 
คะแนน ในปี 2561 มาอยู่ที่อันดับที่ 42 มีคะแนน 67.1 คะแนน ในปี 2564 แต่ในปี 2565 อันดับดัชนีเสรีภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 70 ต่ ากว่าปี 2564 ถึง 28 อันดับ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
63.2 ลดลงจากปีก่อนหน้า 6.5 คะแนน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ที่ท าให้คะแนนของหลายตัวชี้วัดลดลง อาทิ การใช้จ่ายภาครัฐ สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพด้านเรงงาน 
เช่นเดียวกันกับหลายประเทศที่เสรีภาพทางเศรษฐกิจลดลงในปี 2565 หากเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีค่าคะแนนต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์  (84.4 คะแนน) มาเลเซีย 
(68.1คะแนน) บรูไน (64.8 คะแนน) และอินโดนีเซีย (64.4 คะแนน) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Index of Economic Freedom)

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom) 

ที่มา : Heritage Foundation และ Wall Street Journa 
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2. การประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ โดยในส่วนการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการ
ประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ อันประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยรายยุทธศาสตร์ชาติมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็นลักษณะกลุ่มตัวชี้วัด ไม่ได้เจาะจง 
และไม่ได้มีค่าเป้าหมายเหมือนเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ดังนั้น การประเมินผลเป็นผลการพัฒนาตามข้อเท็จจริงของกลุ่มตัวชี้วัดที่ได้รับคัดเลือก
มาใช้ในการประเมินเท่านั้น ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดใดที่ยังขาดข้อมูลจะใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงสะท้อน
ตัวชี้วัดนั้นแทน  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
“ประเทศมสีภาวะแวดล้อมที่มัน่คงและปลอดภัยในทุกระดับและทกุมิติ ประชาชนไทยมี

ความสุข เป็นพนัธมิตรทุกประเทศทั่วโลก” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 เป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ 

ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุข   1 

บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  2 

กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  3 

ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ 
โดยประชาคมระหว่างประเทศ 

4 

การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 5 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

สังคม โดยในช่วงปี 2561–2564 ภาพรวมประสิทธิภาพของภาครัฐค่อนข้างคงที่ ซึ่งประเทศไทยมีอันดับ
ประสิทธิภาพของภาครัฐของอยู่ในระหว่างอันดับที่ 20–23 แต่ในปี 2565 อันดับประสิทธิภาพของภาครัฐ
ของประเทศไทยได้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 63 เขตศรษฐกิจทั่วโลก ต่ ากว่าปี 2564 ถึง 11 อันดับ 
โดยมีอันดับลดลงในทุกปัจจัยย่อย โดยเฉพาะด้านการคลังภาครัฐ ที่มีอันดับลดลงจากปีก่อนหน้ามากที่สุดถึง 
15 อันดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดดุลงบประมาณของภาครัฐและหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อประคอง
เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รองลงมาคือ ด้านกฎหมายธุรกิจ ด้าน
กรอบการบริหารภาครัฐ ด้านนโยบายภาษี และด้านกรอบการบริหารสังคม ตามล าดับ หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีอันดับประสิทธิภาพของภาครัฐเป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์ 
(อันดับที่ 4) 

3. ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom)  

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เป็นการประเมินนโยบายท่ีส่งผลต่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ 177 ประเทศ ใน 4 
ด้านหลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม ขนาดของรัฐบาล ประสิทธิภาพการก ากับดูแล และตลาดเสรี โดยในช่วงปี 2561–
2565 ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ซึ่งสามารถขยับจากอันดับที่ 53 มีคะแนน 67.1 
คะแนน ในปี 2561 มาอยู่ที่อันดับที่ 42 มีคะแนน 67.1 คะแนน ในปี 2564 แต่ในปี 2565 อันดับดัชนีเสรีภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 70 ต่ ากว่าปี 2564 ถึง 28 อันดับ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
63.2 ลดลงจากปีก่อนหน้า 6.5 คะแนน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ที่ท าให้คะแนนของหลายตัวชี้วัดลดลง อาทิ การใช้จ่ายภาครัฐ สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพด้านเรงงาน 
เช่นเดียวกันกับหลายประเทศที่เสรีภาพทางเศรษฐกิจลดลงในปี 2565 หากเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีค่าคะแนนต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์  (84.4 คะแนน) มาเลเซีย 
(68.1คะแนน) บรูไน (64.8 คะแนน) และอินโดนีเซีย (64.4 คะแนน) ตามล าดับ 
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โดยมีอันดับลดลงในทุกปัจจัยย่อย โดยเฉพาะด้านการคลังภาครัฐ ที่มีอันดับลดลงจากปีก่อนหน้ามากที่สุดถึง 
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รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
55

ส่วนิท่� 2 ผลการดำำาเนิินิการ
ตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

2. การประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ โดยในส่วนการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการ
ประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ อันประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยรายยุทธศาสตร์ชาติมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็นลักษณะกลุ่มตัวชี้วัด ไม่ได้เจาะจง 
และไม่ได้มีค่าเป้าหมายเหมือนเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ดังนั้น การประเมินผลเป็นผลการพัฒนาตามข้อเท็จจริงของกลุ่มตัวชี้วัดที่ได้รับคัดเลือก
มาใช้ในการประเมินเท่านั้น ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดใดที่ยังขาดข้อมูลจะใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงสะท้อน
ตัวชี้วัดนั้นแทน  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
“ประเทศมสีภาวะแวดล้อมที่มัน่คงและปลอดภัยในทุกระดับและทกุมิติ ประชาชนไทยมี

ความสุข เป็นพนัธมิตรทุกประเทศทั่วโลก” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 เป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ 

ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุข   1 

บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  2 

กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  3 

ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ 
โดยประชาคมระหว่างประเทศ 

4 

การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 5 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
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ประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ อันประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพรวมการพัฒนาในห้วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาด้านความม่ันคงค่อนข้างคงที่ เนื่องจาก ปัญหาอันเกิดจากความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและหลากหลาย มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนาโนเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
พื้นที่ปฏิบัติการทางทหารใหม่ ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของรูปแบบสงครามในอนาคต และการแสวงหา
ประโยชน์จากห้วงอวกาศของประเทศมหาอ านาจ ซึ่งส่งผลให้ความอยู่ดี มีสุขของประชากรไทยลดลง รวมถึงมี
ความขัดแย้งในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทางทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใต้ดัชนีสันติภาพ
โลก พบว่ามีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2565 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 61 (จากทั้งหมด 
146 ประเทศ) อันดับลดลงจากปีก่อนหน้า รวมทั้งมีค่าคะแนนลดลงอยู่ที่ 5.891 คะแนน เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2564 
ที่อยู่ในอันดับที่ 54 (จากทั้งหมด 149 ประเทศ) และมีค่าคะแนนอยู่ที่ 5.985 คะแนน 

ความสุขของประชากรไทย 1 

ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ  2 

ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกด้งิชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

3 

บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยใน
ประชาคมระหว่างเทศ

4 

ประสิทธิการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  5 
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ภาพรวมการพัฒนาในห้วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาด้านความม่ันคงค่อนข้างคงที่ เนื่องจาก ปัญหาอันเกิดจากความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและหลากหลาย มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนาโนเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
พื้นที่ปฏิบัติการทางทหารใหม่ ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของรูปแบบสงครามในอนาคต และการแสวงหา
ประโยชน์จากห้วงอวกาศของประเทศมหาอ านาจ ซึ่งส่งผลให้ความอยู่ดี มีสุขของประชากรไทยลดลง รวมถึงมี
ความขัดแย้งในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทางทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใต้ดัชนีสันติภาพ
โลก พบว่ามีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2565 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 61 (จากทั้งหมด 
146 ประเทศ) อันดับลดลงจากปีก่อนหน้า รวมทั้งมีค่าคะแนนลดลงอยู่ที่ 5.891 คะแนน เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2564 
ที่อยู่ในอันดับที่ 54 (จากทั้งหมด 149 ประเทศ) และมีค่าคะแนนอยู่ที่ 5.985 คะแนน 

ความสุขของประชากรไทย 1 

ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ  2 

ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกด้งิชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

3 

บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยใน
ประชาคมระหว่างเทศ

4 

ประสิทธิการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพรวมการพัฒนาในห้วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาด้านความมั่นคงค่อนข้างคงที่ เนื่องจาก ปัญหาอันเกิดจากความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและหลากหลาย มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนาโนเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
พ้ืนที่ปฏิบัติการทางทหารใหม่ ซ่ึงอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของรูปแบบสงครามในอนาคต และการแสวงหา
ประโยชน์จากห้วงอวกาศของประเทศมหาอ านาจ ซึ่งส่งผลให้ความอยู่ดี มีสุขของประชากรไทยลดลง รวมถึงมี
ความขัดแย้งในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทางทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใต้ดัชนีสันติภาพ
โลก พบว่ามีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2565 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 61 (จากท้ังหมด 
146 ประเทศ) อันดับลดลงจากปีก่อนหน้า รวมทั้งมีค่าคะแนนลดลงอยู่ที่ 5.891 คะแนน เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2564 
ที่อยู่ในอันดับที่ 54 (จากทั้งหมด 149 ประเทศ) และมีค่าคะแนนอยู่ที่ 5.985 คะแนน 

ความสุขของประชากรไทย 1 

ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ  2 

ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกด้งิชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

3 

บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยใน
ประชาคมระหว่างเทศ

4 

ประสิทธิการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  5 
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ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุข 

สะท้อนเทียบเคียงจาก ความสุขของประชากรไทย โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสุขโลก ที่จัดท า 
โดยเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ภายใต้องค์การสหประชาชาติ พบว่าประชาชนอยู่
ดีมีความสุขลดลง ใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีอันดับและคะแนนความสุขลดลง อยู่ในอันดับที่ 61 (จาก
ทั้งหมด 146 ประเทศ) และมีค่าคะแนนอยู่ที่ 5.891 คะแนน ลดลงจากปี 2564 ที่อยู่ในอันดับที่ 54 (จาก
ทั้งหมด 149 ประเทศ) และมีค่าคะแนนอยู่ที่ 5.985 คะแนน 
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
สะท้อนเทียบเคียงจาก ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ โดยพิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก วัดจากปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสงบสุขของประเทศ 3 ปัจจัย 
ได้แก่ (1) ปัจจัยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน
และระหว่างประเทศที่ยังด ารงอยู่ (2) ปัจจัย
ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม และ 
(3) ปัจจัยการขยายอิทธิพลทางทหาร พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีสันติภาพโลกดีขึ้น 
แม้ว่าจะมีอันดับลดลงไปในปี 2562 ที่ลดลง
มาอยู่ในอันดับ 166 อย่างไรก็ดีในปี 2563 ก็อันดับที่ดีขึ้นเรื่อยมาจนในพ.ศ. 2565 ที่มี
อันดัย 103 และมีคะแนน 2.098 คะแนน 
 
กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
สะท้อนเทียบเคียงจาก ความพร้อมของ
กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และ
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยการขยายอิทธิพลทางทหาร ภายใต้
ดัชนีสันติภาพโลก พบว่า อัตรากองก าลัง
ติดอาวุธและค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทางทหาร
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั่วโลก
ลดลงตั้งแต่พ.ศ. 2551 และในพ.ศ. 2565 
ประเทศไทยได้คะแนน 1.480 คะแนน 
อยู่ในอันดับที่ 20 ดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีคะแนนอยู่ที่ 1.562 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
29  
 

ดัชนีสันติภาพโลก ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
จ านวนประเทศท่ีถูกจัดอันดับ 163 163 163 163 163
อันดับของประเทศไทย 113 116 114 113 103
คะแนน 2.259 2.278 2.245 2.205 2.098

ที่มา : ดัชนีสันภาพโลก 

ที่มา : ดัชนีสันภาพโลก 
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ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ  
สะท้อนเทียงเคียงจาก บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาคมระหว่างเทศ  
โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและ
ประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ดีขึ้น โดยในพ.ศ. 2561 - 2565 ประเทศไทยสามารถฟื้นฟู
ความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียได้ส าเร็จเมื่อเดือนมกราคม 2565 อันน ามาซึ่งโอกาสทางการค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงาน และโอกาสของแรงงานไทย 
นอกจากน้ี ในด้านการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงบทบาทใน
เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ ผ่านการจัดประชุมกลไกทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ รวมถึงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และการเข้าร่วมและจัดประชุมระหว่างประเทศที่ส าคัญ รวมถึงการเป็นประธานอาเซียนใน 
พ.ศ. 2562 การเป็นประธานความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ใน พ.ศ. 2565 
การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
สะท้อนเทียบเคียงจากประสิทธิการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยพิจารณาเทียบเคียงจากผล
การประเมินดัชนีช้ีวัดประชาธิปไตยของประเทศไทย จากดัชนีประชาธิปไตย (Democracy Index) จัดท าโดย 
Economist Intelligence Unit โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีคะแนน 4.63 ท าให้ตกไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การปกครองกึ่งอ านาจ และในปี 2562 มีคะแนน 6.32 เนื่องจากประเทศไทยได้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้น 
ประเทศไทยจึงได้รับการประเมินสูงขึ้น และขยับขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่มีความบกพร่อง ถึงแม้ว่า
ในปี 2563 จะมีคะแนนลดลงมา และในปี 2564 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีประชาธิปไตยอยู่ในระดับคงที่ 
6.04 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเท่ากับพ.ศ. 2563 โดยในพ.ศ. 2565 ได้มีการจัดท า (ร่าง) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ.2566 -2570) 
ซึ่ ง เป็ นการจั ดท า โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานของรัฐและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อีกทั้ งการบริหารจัดการ
ความมั่นคงสามารถสะท้อน
ได้จาก ประเทศไทยมีการ
บริหารจัดการภัยคุกคามอัน
เกิดจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่ง
ประเทศไทยประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ (Global Health Security Index) อยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก 
จากทั้งหมด 195 ประเทศ เป็นการประเมินผ่านตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมประเด็น การป้องกันการแพร่ระบาด การ

ที่มา : The Economist Intelligence Unit, 2022b 
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ตรวจหาเชื้อและติดตามดูแลผู้ป่วย การรับมือต่อการแพร่ระบาด ระบบสาธารณสุข การปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล  
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
“ทุกภาคการผลิตสรา้งมูลค่า ประชาชนอยูด่ีกินดี มีโครงสร้างพืน้ฐาน

มาตรฐานสากล พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นผูป้ระกอบการ” 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี 2 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย  
 

การพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่าง 
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 1 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  2 

เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สามารถสะท้อนได้จาก 
 

รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได ้1

ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 2

การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 3

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4
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         ภาพรวมการพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
พบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจาก
ปัจจัย ด้านการค้าระหว่างประเทศ และด้านการคลังภาครัฐ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ประกอบกับประเทศไทยมีพื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ในภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงท าให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช้า โดย พ.ศ. 2565 ภาพรวม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันลดลงเล็กน้อย จาก พ.ศ. 2564 โดย
จะเห็นจากรายได้ประชาชาติและการกระจายรายได้ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของประชากรลดลง แต่การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น แต่ผลิตภาพแรงงานลดลง 
นอกจากนี้การลงทุนเพ่ือการวิจัยพัฒนา คาดการณ์ว่าจะเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมลดลง 
 
การพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

พิจารณาจากรายได้ประชาชาติ  ข้อ มูลจาก
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พบว่า ใน พ.ศ. 2561- 2562 รายได้
ประชาชาติมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
ใน พ.ศ. 2563 รายได้ประชาชาติ (ข้อมูลล่าสุด) 
มีมูลค่า 15,277,823 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 
มีมูลค่า 16,264,900 ล้านบาท โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 219 ,796 บาท 
ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 234,652 บาท ซ่ึงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 
ที่ท าให้สถานการณ์การยกระดับของเศรษฐกิจมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น 

ที่มา : ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ในขณะที่ พ.ศ. 2565 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ณ พ.ศ. 2564 มีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.5 จากปีก่อน (ขณะที่ พ.ศ. 
2563 มีอัตราการหดตัวติดลบร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับ
พ.ศ. 2562) โดยเป็นภาคการเกษตร ร้อยละ 1.0 
นอกภาคการเกษตร ร้อยละ 1.6 ซึ่งเป็นขยายตัวจาก
การผลิตอุตสาหกรรม ร้อยะ 4.9 ในขณะที่ภาคบริการ
อยู่ที่ 0.7 ที่เป็นผลจากการหดตัวของที่พักแรม และ
บริการด้านอาหารที่หดตัวร้อยละ 14.4 ทั้งนี้ ประมาณ
การอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อยู่
ที่การขยายตัวร้อยละ 3.2   

เมื่อพิจารณาผลิตภาพการผลิตรวม พ.ศ. 2565 พบว่า 
ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.5 
เร่งตัวขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 6.2 ใน พ.ศ. 2563 

เมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาของการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Source of growth) พบว่าการ
ขยายตัวเกิดขึ้น จากทุกปัจจัยการผลิต ซึ่งปัจจัย
ส าคัญมาจากผลิตภาพการผลิตรวม ร้อยละ 1.05 
ปัจจัยทุนที่ร้อยละ 0.41 และ ปัจจัยแรงงานร้อยละ 0.07 

ในขณะที่ พิจารณาจากดัชนีผลิตภาพแรงงาน 
พบว่า พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
แรงงาน ซึ่งค านวณจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศต่อผู้มีงานท าของ พ.ศ. 2565 อยู่ที่
ร้อยละ 0.69 ต่อปี ลดลงจาก พ.ศ. 2564 ที่ร้อยละ 
1.34 อันเป็นผลสืบเนื่องจากผลกระทบการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้ภาวะการ
เติบโตเศรษฐกิจภายในประเทศต่ าลงส่งผล
ต่อก าลังแรงงานไทยมีอัตราการเติบโตลดลง  

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2565 ใช้ข้อมูลเฉลี่ยของไตรมาส 1-3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับข้อมูลเฉลี่ยของไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ 2564 
ท่ีมา : ข้อมูลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร, ส านักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ, 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

อตัราการขยายตวัของผลติภาพแรงงาน

ที่มา : ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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นอกจากนี้  หากพิจารณาการกระจายรายได้ที่
สะท้อนศักยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของ
ประชากร ซ่ึงเป็นเครื่องช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ พบว่า พ.ศ. 2563 ภาค
ตะวันออก ยังคงมีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
สูงสุด เท่ากับ 436,255 บาทต่อปี หดตัวร้อยละ 
13.0 รองลงมา คือเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาค
กลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้  ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวต่ าสุดเท่ากับ 86,233 
บาทต่อปี ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด 
5 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
เท่ ากั บ  831 ,734 บาท /คน/ปี  ร อ งล งม า เป็ น 
กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ าสุด 
5 ล าดับ ได้แก่ นราธิวาส มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว เท่ากับ 55,417 บาท/คน/ปี รองลงมาเป็น หนองบัวล าภู 
มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน และ ยโสธร ตามล าดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาสถานะในห้วงห้าปีแรก( พ.ศ. 2561-2565) โดย
ใช้ข้อมูล พ.ศ. 2561-2563 พบว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ต่อหัวของประชากรมีอัตราที่หดตัวลง คิดเป็นร้อย
ละ 5.05 จาก พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 236,927 บาท/คน/ปี เป็น พ.ศ. 2563 มีมูลค่า 224,962 บาท/คน/ปี ซึ่งเป็นผล
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะที่ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
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ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

พิจารณาจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ( IMD) ซึ่งเป็น
การประเมินจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ลดลง  โดย พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีอันดับลดลง 5 อันดับ 
จากอันดับที่ 28 มาอยู่ในล าดับที่ 33 จากทั้งหมด 63 ประเทศ 
โดยมีผลคะแนนสุทธิลดลงจาก 72.52 มาอยู่ที่ 68.67 ซึ่งต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ ยของ 63 ประเทศที่ เพิ่ มขึ้ นจาก 63.99 คะแนน 
พ.ศ. 2564 มาอยู่ที่ 70.03 คะแนน 

ในขณะที่ ด้านการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
( Research and Development ห รื อ 
R&D) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย พ.ศ. 2563 
– 2565 คาดการณ์ว่าจะลดลงต่ ากว่า 1 % 
เล็กน้อย จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด -19 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ด้านการลงทุน การวิจัย และการพัฒนา 
โดย พ.ศ. 2563 คาดว่าตัวเลขการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจะอยู่ที่ร้อยละ 0.91 ต่อ GDP 
พ.ศ. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 0.94 ต่อ GDP และ พ.ศ. 2565 คาดการณ์ตัวเลขการลงทุนวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ 
ร้อยละ 0.96 ต่อ GDP ซึ่ง พ.ศ. 2570 คาดว่าประเทศไทยจะมีการลงทุนในด้านนี้คิดเป็น ร้อยละ 1.46 ต่อ GDP 
ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 2 ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตามหากภาครัฐมีมาตรการรองรับหรือกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
วิจัยและพัฒนา รวมถึงส่งเสริมให้ภาคเอกชนท าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่อง Bio-based หรือ
เรื่องอาหาร สุขภาพ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพทัดเทียมหลายประเทศ จะสามารถสร้างโอกาสใหม่ให้กับทุกภาค
ส่วนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ ผลการด าเนิน พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นห้วงแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนามีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยหาก
สถานการณ์คลี่คลายลง ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อยกระดับและเพิ่มผลิตภาพในทุกภาคส่วนและน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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จากภาพรวมสถานการณ์การพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ต้องปรับตัว พัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว เพื่อรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ที่ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่ต้องด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ภาคเศรษฐกิจที่เป็นเสาหลักของประเทศ โดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน 
ทุกระดับ การจัดท านโยบายส่งเสริมภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของประเทศให้สามารถเติบโตไปได้ 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทุกภาคส่วนต่าง ๆ มีกลไกเตรียมพร้อมรับความผันผวนและเผชิญกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ  

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
“คนไทยมีการพัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม พร้อมด ารงชีวิต 

ในศตวรรษที่ 21” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ม ี2 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
สามารถสะท้อนได้จากพัฒนา ประกอบด้วย 

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถชีีวิตใน
ศตวรรษที ่21 

1 

สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อและสนบัสนุนต่อการพัฒนา
คนตลอดช่วงชวีิต 

2 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ ความเป็นอยู่ที่ดีของไทย 1 

ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 2 

การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 3 
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ภาพรวมการพัฒนาในปี 2561 - 2565 ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์พบว่า คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดลง โดยใช้ดัชนีความก้าวหนา้
ของคน โดยในปี 2564 ความก้าวหน้าของคนในภาพรวมมีการปรับตัวลดลง สะท้อนได้จากดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (Human Achievement Index: HAI) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการปรับตัว
ลดลงโดยพบว่า ยังมีความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาที่สะท้อนจากค่าคะแนนการประเมินผลทางการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในแต่ละสังกัดและบริบทของแต่ละพื้นที่  
นอกจากนี้ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยมีการปรับตัวลดลง สะท้อนได้จากดัชนีย่อยด้านชีวิตและ
ครอบครัว  

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

พิจารณาจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาวะ และ
ความเป็นอยู่ ที่ ดี ขึ้ นของคนไทย  สะท้ อน ได้ จ าก  ดั ชนี
ความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) โดย
จากรายงานความก้าวหน้าของคนในภาพรวม พบว่า ในปี 
2564 ระดับการพัฒนาคนมีการปรับตัวลดลงลงมาอยู่ที่  
0.6411 จากเดิมที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ 0.6466 ในปี 2563 ตามการ
ลดลงของการพัฒนาคนใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการศึกษา 
มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.5711 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 0.5200 ในปี 
2564 (2) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน มีค่าดัชนีลดลงจาก 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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0.6560 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 0.6448 ในปี 2564 (3) ด้านการมีส่วนร่วม มีค่าดัชนีลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2562 เป็นต้นมา และมีค่าเท่ากับ 0.5642 ในปี 2564 (4) ด้านเศรษฐกิจ มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.6696 ในปี 2563 
มาอยู่ที่ 0.6637 ในปี 2564 และ (5) ด้านสุขภาพ มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.6411 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 0.6386 ในปี 
2564 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปี 2564 มีการปรับตัวลดลงของค่าดัชนีการพัฒนา แต่เมื่อมีการพิจารณาสถานการณ ์
ในห้วงแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (2561 - 2565) พบว่า มีการพัฒนาคนในระดับประเทศมีทิศ
ทางการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี 2561 ดัชนีที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนาคนอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ ดัชนีด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม และดัชนีด้านชีวิตการงาน โดยใน
ปี 2561 มีดัชนีความก้าวหน้าคนอยู่ที่ 0.626 ปี 2562 อยู่ที่ 0.635 ปี 2563 อยู่ที่ 0.646 และปี 2564 อยู่ที่ 0.641 
ตามล าดับ ซ่ึงมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้นของตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ได้แก่ 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือสื่อสารของประชากร การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่นของ
ครัวเรือนและสัดส่วนของแรงงานที่มีหลักประกันทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศของไทยที่มุ่งเน้นและสนับสนุนการเข้าถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึง
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พิจารณาจากค่าคะแนนการประเมินผลทางการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) พบว่าทิศทางการ
พัฒนามีปรับตัวลงในทุกปี โดยในปี 2561 - 2564 มีคะแนนเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 37.50 คะแนน 36.30 คะแนน 36.03 และ 34.57 
คะแนน ตามล าดับ โดยการปรับตัวลดลงสะท้อนได้จากการที่ได้รับ
ผลสืบเนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ส่งผลให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธาณ
สุขโดยการปิดสถานศึกษาช่ัวคราว และปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ และยังคงมีข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์ทาง
การศึกษา รวมทั้งความไม่พร้อมของเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ที่มีส่วนส าคัญต่อปัญหาการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง
การหลุดออกจากระบบของการศึกษา และความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงบประมาณใน
การลงทุนด้านการศึกษามีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญทางด้านการศึกษา สะท้อนได้
จากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ (World Competitiveness, 
International Institute for Management Development : IMD) ที่มีการปรับตัวที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 

https://drive.google.com/drive/folders/13_
zH9Kc6q4s4YN5hDTNB3Lr9snTnrWkA 
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เมื่อพิจาณาจากตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวแล้ว พบว่า การพัฒนาประเทศของไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนทั้ง 
5 ด้าน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายที่ส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย 

การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย ประเมิน
จากดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนที่ เป็น
ปัจจัยพื้นฐานของดัชนีความก้าวหน้าของคนโดยมีปัจจัย
ที่ส่งผลให้มิติด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนมีค่าดัชนี
ลดลง ซึ่งลดลงจาก 0.6560 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 
0.6448 ในปี 2564 ประกอบดัวย ตัวชี้วัดครัวเรือนที่มี
หัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว ตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคน
เดียว และตัวชี้วัดการแจ้งความคดี  ชีวิต ร่างกาย และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ ทัศนคคติ ค่านิยม รวมทั้งโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลให้เกิดครอบครัวเรือนเดี่ยวในประเทศไทยมากขึ้น วัยแรงงานมีความจ าเป็นต้องย้ายถิ่น
ฐานเข้าสู่เมืองเพื่อหางานท าและสร้างรายได้ ส่งผลให้บางครอบครัวที่มีความเปราะบางต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงล าพังมากขึ้น
โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุ รวมทั้งจ านวนเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนมากขึ้น  

เมื่อพิจาณาจากตัวชี้วัดแล้ว พบว่า การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยมีทิศทางการพัฒนามีทิศทาง 
ที่ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับสถานะการของตัวชี้วัดภายใต้มิติการพัฒนาดังกล่าว โดยในปี 2561 มีค่าดัชนีอยู่ที่ 0.6451 ปี 
2562 0.6349 ปี 2563 0.6560 และ ปี 2564 0.6448 ตามล าดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์จากการ
พัฒนาในมิติต่าง ๆ ของด้านชีวิตและครอบครัวและชุมชนโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการพัฒนาสังคม ทางด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และสภาพแวดล้อมชุมชนที่เอื้อต่อการด ารงอยู่
อย่างมั่นคงและอบอุ่นของครอบครัวไทย    

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
“สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคในทุกมิติ  

ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนามุ่งหน้ากระจายความเจริญ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  ม ี3 เป้าหมายการพัฒนา  ได้แก่ 

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล า้ในทุกมิติ  1 

กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  2 

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง 
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 3 

  ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  ม ี4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  1 

ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 2 

ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี 3 

คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 4 
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ในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561-2565) ประเทศไทยมีผลการด าเนินการเพื่อการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคมที่ลงลด โดยส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน และวิถีชีวิตของคนไทยเป็นจ านวนมาก โดย (1) สร้างความเป็นธรรม และลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ พิจารณาจากสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากร จ าแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายจ่าย (2) 
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของ
การพัฒนาประเทศในทุกระดับ พิจารณาจากสัดส่วนการพึ่งพิงการเติบโตทางเศรษฐกิจจ าแนกตามกลุ่ม
จังหวัด และดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด (3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ พิจารณาจากดัชนีความก้าวหน้าของคน
ในด้านการมีส่วนร่วมและในด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
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สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ  

พิจารณาจากสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค พบว่ามีแนวโน้มคงที่ โดยใน
ปี 2564 อยู่ที่  0.350 ใกล้เคียงกับปี 2563 และเมื่อพิจารณาจากความเหลื่อมล้ าด้านรายจ่ายระหว่าง 
เขตการปกครอง พบว่าความเหลื่อมล้ าด้าน รายจ่ายของประชากรในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในปี 2564 มีค่า เท่ากับ 0.344 เพิ่มขึ้นจาก 0.340 ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้าน
รายจ่ายของประชากรนอกเขตเทศบาลลดลงจาก 0.327 ในปี 2563 อยู่ที่ 0.324 ในปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่า
ความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายจ่ายในพืน้ที่เขตเทศบาลยังคงสูงกวา่ในพื้นที่นอกเขตเทศบาล 
 
นอกจากนี้หากพิจารณาจากสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากร จ าแนกตามกลุ่มประชากร
ตามระดับรายจ่าย พบว่า ความแตกต่างของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยของกลุ่มที่เศรษฐานะดีที่สุด 
(decile 10) ต่อกลุ่มประชากรเศรษฐานะต่ าที่สุด (decile 1) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ช่องว่างของความ
แตกต่างดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและยังคงอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2564 พบว่า ช่องว่างของรายจ่าย 
เพื่อการอุปโภคบริโภคระหว่างกลุ่มประชากร decile 1 และกลุ่มประชากร decile 10 ลดลงจาก 8.62 เท่า 
ในปี 2563 เป็น 8.61 เท่าในปี 2564 กลุ่มประชากรที่เศรษฐานะดีที่สุด (decile 10) มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเฉลี่ยเท่ากับ 19,227 บาทต่อคนต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.30 จากปี 2563 ในขณะที่กลุ่มประชากรที่
เศรษฐานะต่ าที่สุด (decile 1) มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยเท่ากับ 2,233 บาทต่อคนต่อเดือน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.34 จากปีก่อนหนา้ 
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กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 
พิจารณาจากสัดส่วนการพึ่งพิงการเติบโตทางเศรษฐกิจจ าแนก
ตามกลุ่มจังหวัด พบว่า แรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของไทยกระจุกตัวในบางจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเท่าน้ัน โดย
ในช่วงที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดใหญ่ และ 
EEC (14 จังหวัด จาก 77 จังหวัด) มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 
ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศ ซึ่งแสดงให้
เห็นการเจริญเติบโตที่กระจุกตัวในบางจังหวัดที่ค่อนข้างสูง  
 

นอกจากนี้หากพิจารณาในมิติทางสังคม จากดัชนีความก้าวหน้าของคน
ในระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วย ดัชนีย่อย 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสุขภาพ 
(2) ด้านการศึกษา (3) ด้านชีวิตการงาน (4) ด้านเศรษฐกิจ (5) ด้านที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อม (6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน (7) ด้านการ
คมนาคมและการสื่อสาร และ (8) ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ในปี 2564 
จังหวัดมากกว่าครึ่งมีระดับความก้าวหน้าของคนต่ ากว่าค่าดัชนี
ความก้าวหน้าของคนในภาพรวมของประเทศ  โดยจังหวัดที่มีดัชนี
ความก้าวหน้าของคนต่ ากว่าค่าดัชนีของประเทศ (0.6411) มีจ านวน 43 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 55.8 ของจังหวัดทั้งหมด ซึ่งจังหวัดที่มีระดับการ
พัฒนาคนต่ ากว่าจะอยู่ในภาคใต้ 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 3 จังหวัด ชายแดน และภาคเหนือเป็นหลัก ในขณะที่จังหวัดที่มี
ดัชนีความก้าวหน้าของคนสูงกว่าค่าดัชนีของประเทศ มีจ านวน 34 จังหวัด 
อยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบการ

กระจุกตัวของจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาคนสูง (สูงกว่าค่าดัชนีความก้าวหน้าคนของประเทศ) ค่อนข้าง
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างและความเหลื่อมล้ าระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพราะส่วนใหญ่กระจุกตัว
ในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายนโยบายการพัฒนาของภาครัฐหรือศูนย์กลางความเจริญของประเทศ 
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เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

 
พิจารณาจากดัชนีความก้าวหน้าของคนใน
ด้านการมีส่วนร่วมรายจังหวัด พบว่า ทิศ
ทางการพัฒนาคนมีการกระจายตัวลดลง 
และความแตกต่ างระหว่ างจั งหวัดมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2564 ช่องว่าง
ระหว่างระดับการพัฒนาคนด้านการมีส่วน
ร่ วมสู งสุ ดและต่ าสุด เพิ่ มสู งขึ้ นอย่ าง
ต่อเนื่องมาอยู่ที่ 0.5349 ซึ่งความแตกต่าง
ระหว่างจังหวัดที่มีค่าสูงสุดและจังหวัดที่มีค่าต่ าสุดจะค่อย ๆ ออกห่างจากกัน นอกจากนี้ ดัชนีความก้าวหน้า
ของคนในด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ในปี 2564 พบว่า อยู่ที่ 0.6448 ลดลงจาก 0.6560 ในปี 2563  
ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

“การผลิตและบริโภคที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างสมดุลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี 4 เป้าหมาย
การพัฒนา ประกอบด้วย  

อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน 1 

ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 2
ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  3
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

4 
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ภาพรวมการพัฒนาในพ.ศ. 2561 - 2565 ประเทศไทยมีการด าเนินการเพื่ ออนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินการเพื่อการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระหว่าง พ.ศ. 2565 และ 2564 พบว่าผลการด าเนินการในภาพรวม 
ดีขึ้น โดย (1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล พิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีพื้นทีป่า่
ธรรมชาติ 102.21 ล้านไร่ลดลงจาก พ.ศ. 2563 ที่102.35 ล้านไร่ (2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ พิจารณาจากสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู ได้แก่ คุณภาพของน้ าซึ่งแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า 
คุณภาพอากาศ โดยฝุ่นละอองมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 24.98 ล้านตัน ลดลงจาก พ.ศ. 2563 ที่มีปริมาณ 25.37 ล้านตัน 

เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สามารถสะท้อนได้จาก 

พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 2 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ   4 
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(3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ พิจารณาจากการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 มีแนวโน้มลดลงสะท้อนสัญญาณ
การลดก๊าซเรือนกระจกที่ดีขึ้น ขณะที่คะแนนดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศลดลง เป็นเกณฑ์ และ (4) 
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  บนหลัก
ของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล พิจารณาจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจาก
จ านวนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ใน พ.ศ. 2565 มีจ านวนสะสมเพิ่มขึ้น 277,680 คน ขณะที่จ านวนองค์กร
เอกชน (NGO) ด้านสิ่งแวดล้อม มีจ านวนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2565 มีจ านวน 297 องค์กร มีจ านวน
องค์กรสีเขียว  ที่ผ่านการรับรอง 263 แห่ง ลดลงจาก พ.ศ. 2564 จ านวน 56 แห่ง และมีจ านวนโรงเรียน Eco-
School ใน พ.ศ. 2565 จ านวน 517 โรงเรียน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 ที่จ านวน 256 โรงเรียน เป็นผลให้เมื่อ
พิจารณาภาพรวมการด าเนินการ 

การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

 พิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
ของประเทศ  จากกรมป่าไม้  พบว่า พื้นที่สี เขียว
โดยเฉพาะพื้นที่ป่าธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ในพ.ศ. 2564 มีพื้นที่ป่าธรรมชาติ 102.21 ล้านไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 31.59 ของพื้นที่ประเทศ ลดลงจากพ.ศ. 
2563 2562 และ 2561 ซึ่งมีพื้นที่ป่าธรรมชาติ 102.35 
ล้านไร่  (ร้อยละ 31.64)  102.48  ล ้านไร ่ ( ร ้อยละ 
31.68) และ 102.49 ล้านไร่ (ร้อยละ 31.68) ตามล าดับ 
และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค ในพ.ศ. 2564 ภาคเหนือมีสัดส่วนพื้นที่มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 63.66 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 59.05 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพียงร้อยละ 14.98 ของพื้นที่ทั้งหมด 
ส่งผลให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดลง  
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การฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทาง
ลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

พิจารณาจากคุณภาพของน้ า คุณภาพอากาศ และการจัดการขยะของประเทศ โดย (1) แหล่งน้ าผิวดิน 
น้ าทะเลชายฝั่ง และน้ าบาดาล พิจารณาจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญทั่วประเทศ ในช่วงพ.ศ. 

2561–2564 พบว่า ในพ.ศ. 2562 มีแนวโน้มลดลงจาก
พ.ศ. 2561 และปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในพ.ศ. 2563 - 
2564 ซึ่งในพ.ศ. 2564 คุณภาพน้ าผิวดินมีแนวโน้มดีขึ้น

เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 2 
อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 40 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 44 
และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 14 เนื่องจากมีการบูร
ณาการร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางน้ า อาทิ การควบคุมการระบายน้ าเสีย
จากแหล่งก าเนิด และการก าหนดมาตรการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ าเสีย แสดงให้
เห็นถึ งการพัฒนาคุณภาพน้ า ไปในทิศทางที่ ดี ขึ้ น 
นอกจากนี้ คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งทั่วประเทศส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี แต่ยังคงมีคุณภาพลดลงจากพ.ศ. 
2563 โดยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 3 อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 47 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 40 ซึ่งลดลงจากปีก่อน
หน้า อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 7 เท่ากับปีก่อนหน้า และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าที่มีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น  เป็นผลมาจากเหตุการณ์
น้ ามันรั่วไหลในทะเลและชายฝั่ง ในขณะที่น้ าบาดาลใน 74 จังหวัด มีคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถ
บริโภคได้ (2) คุณภาพอากาศประเมินจากข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง ในช่วงพ.ศ. 2561 – 2564 พบว่าในพ.ศ. 
2562 ฝุ่นละอองมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากพ.ศ. 2561 และลดลงอย่างต่อเนื่องในพ.ศ. 2563 และ 2564 โดยในพ.ศ. 
2564 มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศลดลงจากพ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 
7 ในขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศลดลงจากพ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 4 อย่างไร
ก็ตาม ยังพบปริมาณฝุ่นละอองทั้งสองขนาดเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ อาทิ สระบุรี พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 
สมุทรสงคราม และล าปาง (3) ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายและสารอันตราย ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ของประเทศจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การอุปโภคบริโภค การ
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ท่องเที่ยว โดยในพ.ศ. 2564 การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 24.98 
ล้านตัน ลดลงจากพ.ศ. 2563 ร้อยละ 1 ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 25.37 ล้านตัน โดยขยะมูลฝอย
ชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ 7.89 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น (ลดลงจากพ.ศ. 2563 ร้อยละ 6) ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์
แล้วจะถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 9.28 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น
จากพ.ศ. 2563 ร้อยละ 7) และมีขยะมูลฝอยที่มีการก าจัดแบบไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยการเทกอง การ
เผากลางแจ้ง และเตาเผาไม่มีระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 7.81 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น (ลดลงจากพ.ศ. 2563 ร้อยละ 6) อย่างไรก็ตาม ของเสียอันตรายชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.6 โดยร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และร้อยละ 35 
เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ 
ทั้งนี้ ปริมาณของเสียได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด หรือ
ประมาณ 147,294 ตัน เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ตัวชี้วัดแล้ว พบว่าสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
ปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น 

การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

พิจารณาจาก ปริมาณก๊าซเรือนกระจก การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทั้งนี้ ตามรายงาน
สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานแยกรายภาคเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงพ.ศ. 2561–2564 
พบว่าสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2564 มีปริมาณการปล่อยลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาคการผลิตไฟฟ้ามีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 สูงสุด ร้อย

ละ 36 ของการปล่อยก๊าซ CO2 ทั้งหมด ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า ขณะที่ภาคภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซ CO2 ร้อยละ 31 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และการ

ขนส่ง มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ร้อยละ 28 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมถึงภาค
เศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2  
คิดเป็นร้อยละ 5 ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด ลดลง
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จากช่วงเดียวกันของปีกอนหน้า ทั้งนี้ การปล่อย CO2 ต่อการใช้พลังงาน (การใช้พลังงานขั้นต้นรวมถึงการใช้
พลังงานทดแทน) ของประเทศไทยอยู่ที ่ 2.04  พันตัน (CO2/1 KTOE) ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของโลก สะท้อนความก้าวหน้าในการด าเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ขณะที่เม่ือ
พิจารณาประกอบกับดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index : EPI) โดยศูนย์นโยบาย
ด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยเยล ศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์โลกนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ซึ่งประเมินจาก 2 มิติ ได้แก่ คุณภาพสิ่งแวดล้อม(Environmental Health) และคุณภาพระบบนิเวศ 
(Ecosystem Vitality) โดยในพ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีค่าดัชนีอยู่ที่ 49.88 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 46.21 คะแนน 
และคุณภาพระบบนิเวศ 52.33 คะแนน) และในพ.ศ. 2563 มีค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 45.4 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 48.4 
คะแนน และคุณภาพระบบนิเวศ 43.5 คะแนน) ทั้งนี้ ในพ.ศ. 2565 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมได้มีการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการประเมิน โดยในพ.ศ. 2565 ได้มีการพิจารณาใน 3 มิติ ได้แก่ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Health) คุณภาพระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) และการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งประเทศไทยมีค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 38.1 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 43.8 คะแนน 
คุณภาพระบบนิเวศ 37.3 คะแนน และการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 36 คะแนน) เป็นผลให้
ภาพรวมของการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศลดลง เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ตัวช้ีวัดแล้ว พบว่าการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต 
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศมีทิศทางที่ดีขึ้นใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่สมดุลอย่าง
ยั่งยืน ขณะที่มิติของสมรรถนะสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญของประเทศ 

การยกระดับกระบวนทัศน์เพื ่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

พิจารณาจากจ านวนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวนองค์กรเอกชน (NGO) ด้านสิ่งแวดล้อม และ
จ านวนองค์กรสีเขียว ตามรายงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนใหญ่มีจ านวนที่เพิ่มขึ้น โดย 

(1) จ านวนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม (ทสม.)  ในพ.ศ. 2565 มีจ านวนสะสม 
277,680 คน เพิ่มมากขึ้นจากพ.ศ. 2562 ที่ 232,904 คน 
เพิ่มขึ้น 44,776 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ของจ านวน 
ทสม. ในพ.ศ. 2562 (2) จ านวนองค์กรเอกชน (NGO) ด้าน
สิ่งแวดล้อม ในพ.ศ. 2565 มีจ านวน 297 องค์กร เพิ่มมาก
ขึ้นต่อเนื่องจากพ.ศ. 2561 เฉลี่ยปีละ 7 องค์กร หรือคิด
เป็นอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 1.85 (3) จ านวนองค์กรสี
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เขียว คือองค์การ/กิจการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน G-Green ใน พ.ศ. 2565 
มีจ านวนที่ผ่านการรับรองทั้งหมด 263 กิจการ/องค์กร ลดลงจาก พ.ศ. 2564 จ านวน 56 กิจการ/องค์กร ทั้งนี้ 
ได้พิจารณาประกอบกับ จ านวนโรงเรียน Eco-School ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญในการบ่มเพาะและปลูกฝัง
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี พบว่า พ.ศ. 2565 มีจ านวน 517 โรงเรียน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 จ านวน 256 
โรงเรียน เป็นผลให้เมื่อพิจารณาภาพรวมการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่าการยกระดับกระบวนทัศน์ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อก าหนดอนาคตของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น และสามารถส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

“ภาครัฐโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ ปฏิบัติงานเทียบเทา่มาตรฐานสากล 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม”  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ม ี4 เป้าหมายการพัฒนา  ได้แก ่

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

1 

ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  2 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  3 

กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  4 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ม ี4 ตัวชีว้ัด ได้แก ่

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  1 

ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  2 

ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 3 

ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  4 
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ในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 - 2565) ภาพรวมของประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการ
ให้บริการของภาครัฐ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะสถานการณ์ ในช่วง 
พ.ศ. 2564 – 2565 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ค่อนข้าง
คงที่ โดยสะท้อนจากตัวชี้วัด ดังนี้ (1) ภาคภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส พิจารณาจากตัวชี้วัดด้าน
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ภ า ค รั ฐ  ภ า ย ใ ต้ ดั ช นี ชี้ วั ด ธ ร ร ม า ภิ บ า ล โ ล ก  ( WGI) ที่ มี ค่ า ค ะ แ น น เ พิ่ ม ขึ้ น 
(2) ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พิจารณาจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Government Development Index : EGDI) ที่มีอันดับดีขึ้น และผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ที่มีคะแนนความพร้อมในระดับ High (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ พิจารณาจากตัวชี้ วัดด้านการควบคุมปัญหาทุจริต ภายใต้ ดัชนี ช้ีวัดธรรมาภิบาลโลก  (WGI)  
ที่มีค่าคะแนนคงที่ และ (4) กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ พิจารณาจาก
ตัวชี้วัดด้านหลักนิติธรรม ภายใต้ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (WGI) ที่มีค่าคะแนนลดลง 
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
สะท้อนจากผลการประเมิน ด้านประสิทธิผลของภาครัฐ 
ภายใต้ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (WGI) ของธนาคารโลก 
ซึ่งส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  พบว่า ระหว่าง 
พ.ศ. 2561 – 2565 (ข้อมูล พ.ศ. 2560 – 2564) 
ภาพรวมประสิทธิผลของภาครัฐมีการปรับตัวลดลง  
ซึ่งค่าคะแนนลดลงจาก 0.30 ในพ.ศ. 2560 เป็น 0.23  
ในพ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม ในพ.ศ. 2564 ประเทศไทยมี
ค่าคะแนนประสิทธิผลของภาครัฐอยู่ที่ 0.25 เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้าที่ได้ 0.23 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ

หมายเหต:ุ ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก มีคะแนนตั้งแต ่-2.5 ถึง 2.5  
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กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 6 รองจากประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเชีย อินโดนีเชีย 
และเวียดนาม ตามล าดับ ซึ่งตกลงมา 1 อันดับจากปีก่อนหน้าที่ เนื่องจากประเทศเวียดนาม มีคะแนนเพิ่มขึ้น
กว่าเดิมในปีที่ผ่านมา  
ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สะท้อนจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) พบว่า ระหว่าง 
พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยสามารถขยับจากอันดับที่ 73 
ในพ.ศ. 2561 เป็นอันดับที่ 55 ในพ.ศ. 2565 โดยในพ.ศ. 2565 
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง
มาก (Very High EDGI) และอยู่ในอันดับที่ 55 ด้วยคะแนน 
EDGI ที่ 0.7660 ปรับตัวดีขึ้นจากพ.ศ. 2563 ที่อยู่ในอันดับที่ 57 
ด้วยคะแนน 0.7565 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของภาครัฐใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานและ
การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากประเทศ
สิงคโปร์ (อันดับที่ 12 ของโลก) และมาเลเซีย (อันดับที่ 53 ของโลก) ตามล าดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการ
ส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่จัดท าโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พบว่า 
ในพ.ศ. 2565 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าจ านวน 310 หน่วยงาน ส่วนใหญ่มีคะแนนความพร้อมในภาพ
รวมอยู่ที่ระดับ High (ร้อยละ 46.77) โดยด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล มีความโดดเด่นมากที่สุด ขณะที่ด้าน
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัลมีความโดดเด่นที่สุด ในส่วนของหน่วยงานระดับจังหวัดจ านวน 1,577 หน่วยงาน 
ส่วนใหญ่มีคะแนนความพร้อมในภาพรวมอยู่ที่ระดับ High (ร้อยละ 57.83)โดยด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ 
มีความโดดเด่นมากที่สุด ขณะที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ มีหน่วยงานระดับจังหวัดอยู่ในกลุ่ม Low 
มากที่สุด (ร้อยละ 90.93) ซึ่งสะท้อนว่า หน่วยงานระดับจังหวัดส่วนมากยังไม่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ประยุกต์ใช้กับการด าเนินงาน 
 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สะท้อนจากผลการประเมินด้านการควบคุมปัญหา
ทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล
โลก (WGI) ที่พิจารณาความสามารถของภาครัฐในการ
ควบคุมไม่ให้มีการใช้อ านาจรัฐเพื่อสร้างผลประโยชน์
ส่วนตัวผ่านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  พบว่า 
ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 (ข้อมูล พ.ศ. 2560 – 
2564) ภาพรวมการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติ 
มิชอบมีการปรับตัวลดลง ซึ่งค่าคะแนนลดลงต่อเนื่อง
จาก -0.42 ในพ.ศ. 2560 เป็น -0.46 ในพ.ศ. 2563 และ

ผลการจัดอันดับประเทศไทยของดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 - 2565 

หมายเหต:ุ EGDI จัดการประเมินทุก 2 ปี 

หมายเหต:ุ ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก มีคะแนนตั้งแต ่-2.5 ถึง 2.5  
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ในพ.ศ. 2564 ประเทศไทยยังคงมีค่าคะแนนด้านการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบที่ -0.46 เท่ากับปีก่อน
หน้า ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 6 รองจากประเทศสิงคโปร์ 
บรูไน มาเลเชีย เวียดนาม และอินโดนีเชีย ตามล าดับ  
 
กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
สะท้อนจากผลการประเมินด้านหลักนิติธรรม ภายใต้ดัชนี 
ชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (WGI) ที่พิจารณาถึงคุณภาพของการ
บังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการควบคุม
อาชญากรรมและความรุนแรง พบว่า ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 
2565 (ข้อมูล พ.ศ. 2560 – 2564) ภาพรวมของหลักนิติ
ธรรม มีการปรับตัวดีขึ้น ซึ่งค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 0.03  
ในพ.ศ. 2560 เป็น 0 .12 ในพ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม  
ในพ.ศ.2564 มีค่าคะแนนด้านหลักนิติธรรมที่ 0.11 คะแนน ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่ได้ 0.12 คะแนน 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 รองจากประเทศสิงคโปร์ บรูไน 
และมาเลเชีย ตามล าดับ 

 



สวนที่ 2 ผลการดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

การประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติผานแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนการดําเนินการ  

โดยประยุกตหลักการของความสัมพันธเชิงเหตุผล (Causal Relationship : XYZ) ระหวางโครงการ/การดําเนินงาน (X) 

ของหนวยงานของรัฐ ในการมีสวนสนับสนุนการบรรลุผลลัพธข้ันตน (เปาหมายระดับประเด็น : Y1) ผลลัพธข้ันกลาง 

(เปาหมายระดับแผนแมบทยอย : Y2) และผลลัพธระยะยาว (เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ : Z) และนําไปสู

ขอเสนอแนะทางนโยบายบนฐานขอมูลเชิงประจักษท่ีเหมาะสมตอไป 

 

 
การประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติผานแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ไดนํา 

ขอมูลสถิติ สถานการณ งานวิจัย และตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้นจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ ที่ไดมีการกําหนด 

เปนตัวชี้วัดตามแผนแมบทฯ รวมถึงขอมูลโครงการ/การดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐจากระบบ eMENSCR

ที่หนวยงานของรัฐนําเขาระบบโดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารตามสายการบังคับบัญชา (M7) หนวยงาน  

ทุก 3 เดือน ซึ่งเปนขอมูลความกาวหนาการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการบรรลุ

เปาหมายแผนแมบทฯ และยุทธศาสตรชาติ มาใชประกอบในการดําเนินการ 

 

การประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติผานแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติทั้ง 23 ฉบับ  

มีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ระดับประเด็นแผนแมบท  

1.1 การประเมิน

ผลลัพธ การ

ดํ า เ นิ น ก า ร 

ที่ ส ง ผ ล ต อ

ก า ร บ ร ร ลุ

เปาหมาย 

เพ่ือวิเคราะหและประมวลผลสถานะของการพัฒนาเพื่อบรรลุเปาหมายประเด็นแผน

แมบทฯ รวมทั้งความเสี่ยง/ความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

ในหวง 5 ปแรกของการพัฒนาใน พ.ศ. 2565 โดยจะมีการแสดงสีสถานะการพัฒนาเพื่อ

การบรรลุเปาหมายกํากับ ซึ่งในการประเมินสถานการณจะพิจารณาจากขอมูลตัวชี้วัด 

ที่กําหนดในแผนแมบทฯ หรือ ขอมูลตัวชี้วัดเทียบเคียง ขึ้นอยูกับความพรอมของขอมูล 

โดยเปรียบเทียบจากสถานการณปจจุบันกับคาเปาหมายที่กําหนดข้ึนใน พ.ศ. 2565 โดย

- กรณีตัวช้ีวัดเปนสัดสวน/รอยละ/คาตัวเลขเชิงเดี่ยว อาทิ จํานวน สัดสวน อัตรา  

วิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลงระหวางขอมูล พ.ศ. 2565 (หรือปลาสุดที่มีขอมูล) กับ 

พ.ศ. 2564 (หรือปกอนหนาปลาสุดและ/หรือปฐาน) หรือการคํานวณหาคาเฉลี่ยตลอด

หวง 5 ป เพื่อนําไปสูการประมวลสถานการณการพัฒนา  

- กรณีที่ตัวชี้วัดเปนดัชนีรวม นอกจากจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาคะแนนและอันดับ

ของดัชนีรวมระหวาง พ.ศ. 2565 (หรือปลาสุดที่มีขอมูล) กับ พ.ศ. 2564 (หรือปกอน

หนาปลาสุดและ/หรือปฐาน) จําเปนตองวิเคราะหและประเมินองคประกอบ/ปจจัยยอย 

ของดัชนีเพ่ิมเติมเพ่ือประมวลหาประเด็นการพัฒนาและ/หรือปจจัยตาง ๆ ในรายละเอียด

ที่สงผลตอการปรับลด/เพ่ิมของอันดับและคาคะแนนของดัชนีรวม และนําไปสูขอสังเกต

ของประเด็นที่จําเปนตองเรงใหความสําคัญในระยะตอไป เพื่อที่จะสามารถนําไปสู 

การบรรลเุปาหมายระดับประเด็นแผนแมบทฯ ตามที่กําหนดใน พ.ศ. 2565  

- กรณีท่ีตัวช้ีวัดเปนตัวช้ีวัดระดับสากล วิเคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ 

กับตางประเทศเพ่ิมเติม ทั้งในสวนของการจัดอันดับและคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยใน

สวนของอันดับจะเปนการสะทอนใหเห็นสถานะการพัฒนาของประเทศไทยในการ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขณะที่ในสวนของคะแนนจะเปนการสะทอน

ความกาวหนาการพัฒนาของประเทศไทย เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความพรอมในการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และมาตรฐานการพัฒนาของประเทศไทยเทียบเคียงกับนานา

ประเทศ นําไปสูขอเสนอการดําเนินงานที่เก่ียวของในการยกระดับการพัฒนาของประเทศ

ใหไดตามมาตรฐานสากล  

- กรณีที่ตัวช้ีวัดที่กําหนดไมมีขอมูล หรือไมไดมีการจัดเก็บเปนรายป หรือได มี 

การยกเลิกการจัดเก็บขอมูลแลว จะดําเนินการวิเคราะหจากตัวชี้วัดหรือขอมูลเชิงสถิติอื่น

ที่สามารถสะทอนสถานการณของเปาหมายไดใกลเคียงที่สุด ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดเทียบเคียง 

(Proxy) สําหรับเปาหมายนั้น ๆ โดยตองดําเนินการหาคาฐาน (Baseline) ใน พ.ศ. 2560 

หรือปลาสุดที่มีขอมูลกอนที่จะมียุทธศาสตรชาติ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

การกําหนดคาเปาหมายที่เหมาะสมในหวง 5 ปแรก   
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 1.2 ประเด็นทา
ทายและ
ขอเสนอแนะ 

ประเด็นทาทายในการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายประเด็นแผนแมบทฯ ประมวลผล

ประเด็นทาทายที่หนวยงานที่เกี่ยวของรายงานในระบบ eMENSCR เพ่ือนําไปประมวล

เปนปญหา/อุปสรรคระดับเปาหมาย และจัดทําขอเสนอแนะที่เหมาะสมตอไป  

2. ระดับแผนแมบทยอย  

2.1 ความสอดคลองของ

เปาหมายแผน

แมบทยอยและ

เปาหมายประเด็น

แผนแมบทฯ  

แสดงความเชื่อมโยงระหวางเปาหมายแผนแมบทยอยในการสนับสนุน 
การบรรลุเปาหมายประเด็นแผนแมบทฯ รวมทั้งปจจัยแหงความสําเร็จ 
ที่สําคัญที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยไดอยางเปนรูปธรรม 

2.2 สถานการณการ

บรรลุเปาหมาย  
ประเมินผลโดยใชหลักการเดียวกันกับประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผล
ตอการบรรลุเปาหมายระดับประเด็นแผนแมบท (ขอ 1.1) 

2.3  การดําเนินการ 

ที่ผานมา 

ผลการดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่คาดวามีสวนในการ
ขับเคลื่อนเปาหมายแผนแมบทยอยไดอยางมีนัยสําคัญ โดยตองเปน 
การดําเนินงานท่ีมีความสอดคลองกับปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญที่จะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งในรอบ 
การรายงานน้ี ประกอบดวย การดําเนินการใน พ.ศ. 2565 และภาพรวม 
การดําเนินการในหวง 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ 

2.4 ประเด็นทาทายที่

สงผลตอการบรรลุ

เปาหมาย 

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย โดยอาจ
เปนปญหาอุปสรรคเชิงกระบวนการ กฎระเบียบ ศักยภาพและความพรอม
บุคลากร และ/หรือความไมครอบคลุมของการดําเนินงานตามปจจัยแหง
ความสําเร็จที่สําคัญที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยได 
อยางเปนรูปธรรม 

2.5 ขอเสนอแนะเพื่อ

การบรรลเุปาหมาย 

ขอเสนอการดําเนินการในเชิงปฏิบัติที่หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไป
แปลงสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือนําไปสูแก ไขปญหาและ 
ขจัดอุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย 
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สรุปผลการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติผานแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

จากการประเมินสถานะการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติทั้ง 23 ประเด็น ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผานขอมูลสถิติ สถานการณ งานวิจัย และดัชนีชี้วัดที่จัดทําข้ึนจากหนวยงานท้ังในและ

ตางประเทศ กับสถานการณภายในและภายนอกประเทศไทย รวมถึงการดําเนินงาน/โครงการที่หนวยงานของรัฐ 

ที่ถูกนําเขาในระบบ eMENSCR สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2565 จํานวน 177,796 โครงการ พบวา ใน พ.ศ. 2565 

สถานะการบรรลุเปาหมายแผนแมบทระดับประเด็น สวนมากมีสถานะบรรลุตามคาเปาหมายที่กําหนด 

ใ น  พ.ศ. 2565 แล ว  ( สี เ ขี ย ว ) 

จํานวน 12 เปาหมาย หรือคิดเปน

รอยละ 32.43 ของเปาหมายระดับ

ประเด็น ซึ่ ง เปนเปาหมายระดับ

ประเด็นเดิมจาก พ.ศ. 2564 จํานวน 

8 เปาหมาย และเปาหมายระดับ

ประเด็นใหมใน พ.ศ. 2565 จํานวน 4 

เปาหมาย  โดยสถานะการบรรลุ

เป าหมายประเด็น (Y2) ท้ั ง 37 

เป าหมาย  มี การพัฒนาเพิ่ มขึ้ น

เล็กนอยเม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2564 ที่มีการปรับเปลี่ยนคาสีจากสถานะการบรรลุเปาหมายระดับตํ่ากวาคา

เปาหมาย (สีเหลือง) เปน เปาหมายที่บรรลุเปาหมาย (สีเขียว) จํานวน 2 เปาหมาย จากสถานการณบรรลุ

เปาหมายระดับต่ํากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง (สีสม) เปน เปาหมายที่บรรลุเปาหมาย (สีเขียว) จํานวน 1 

เปาหมาย และจากสถานะการบรรลุเปาหมายระดับตํ่ากวาคาเปาหมายขั้นวิกฤต (แดง) เปน เปาหมายที่บรรลุ

เปาหมาย (สีเขียว) จํานวน 1 เปาหมาย และพบวาบางเปาหมายระดับประเด็นมีการพัฒนาที่ลดลง โดย

ปรับเปลี่ยนจากสถานะการบรรลุเปาหมายระดับต่ํากวาคาเปาหมาย (สีเหลือง) และจากสถานะการบรรลุ

เปาหมายระดับต่ํากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง (สีสม) มาเปน สถานะการบรรลุเปาหมายระดับต่ํากวาคา

เปาหมายขั้นวิกฤต (แดง) รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนจากเปาหมายที่บรรลุเปาหมาย (สีเขียว) มาเปนสถานะการ

บรรลุเปาหมายระดับต่ํากวาคาเปาหมาย (สีเหลือง) และจากสถานะการบรรลุเปาหมายระดับต่ํากวาคาเปาหมาย

ระดับเสี่ยง (สีสม) ประกอบดวย 
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ป 2565

ป 2564

ป 2563

ป 2562

สถานะบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ระดับเปาหมายประเด็น เปรียบเทียบระหวาง พ.ศ. 2562 - 2565

สีแดง (ต่ํากวาคาเปาหมายข้ันวิกฤต) สีสม (ต่ํากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง)

สีเหลือง (ต่ํากวาคาเปาหมาย) สีเขียว (บรรลุเปาหมาย)
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ห ม า ย เ ห ตุ              : เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ดีข้ึน โดยปรับสถานะบรรลุเปาหมาย 

          จากเดิมสีเหลือง สีสม สีแดง เปนสีเขียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ในป 2565 สถานะการบรรลุเปาหมายแผนแมบทระดับประเด็นที่มสีถานะการบรรลุเปาหมายที่ตํ่ากวา

เปาหมายที่กําหนดใน พ.ศ. 2565 (สีเหลือง) คิดเปน 9 เปาหมาย หรือรอยละ 24.32 ของเปาหมายระดับ

ประเด็น ประกอบดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ             : เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยปรับสถานะบรรลุเปาหมาย 

จากเดิม สีสม เปน สีเหลือง  

: เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ลดลง โดยปรับสถานะบรรลุเปาหมาย 

จากเดิม สีเขียว เปน สีเหลือง   
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ในขณะที่สถานะการบรรลุเปาหมายระดับตํ่ากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง (สีสม) มีจํานวน 6 เปาหมาย หรือคิด

เปนรอยละ 16.22 ของเปาหมายระดับประเด็น ไดแก  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ         : เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยปรับสถานะบรรลุเปาหมาย 

 จากเดิม สีแดง เปน สีสม 

 : เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ลดลง โดยปรับสถานะบรรลุเปาหมาย 

 จากเดิม สีเขียว สีเหลือง เปน สีสม  
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อยางไรก็ตาม สถานะการบรรลุเปาหมายในระดับต่ํากวาคาเปาหมายขั้นวิกฤต (แดง) ของเปาหมายระดับ

ประเด็นใน พ.ศ. 2565 มีจํานวน 10 เปาหมายประเด็น หรือคิดเปนรอยละ 27.03 ของเปาหมายระดับประเด็น 

ประกอบดวย 

หมายเหตุ       : เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ลดลง โดยปรับสถานะบรรลุ 

                          เปาหมายจากเดิมเดิม สีเหลือง สีสมเปนสีแดง  
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สําหรับการดําเนินการในระดับเปาหมายระดับแผนแมบทยอย (Y1) รวม 140 เปาหมาย พบวา ใน พ.ศ. 

2565 มีเปาหมายที่ บรรลุตามที่กําหนดไว 

(สีเขียว) จํานวน 57 เปาหมาย คิดเปนรอย

ละ 40.71 ของเปาหมายแผนยอยทั้งหมด 

เ พ่ิมข้ึนจํานวน 19 เปาหมาย จาก พ.ศ. 

2564 ที่มีจํานวน 38 เปาหมาย ขณะที่

เปาหมายระดับแผนแมบทยอย จํานวน 83 

เ ป า หมา ยยั ง ค ง มี ส ถ า นะก า ร บ ร ร ลุ

เปาหมายในระดับที่ ตํ่ากวาคาเปาหมาย 

ประกอบดวย เปาหมายที่ มีสถานะการ

บรรลุเปาหมายเปนสีเหลือง จํานวน 25 

เปาหมาย คิดเปนรอยละ 17.86 ของเปาหมายแผนแมบทยอย และสีสม จํานวน 24 เปาหมาย คิดเปนรอยละ 

17.14 ของเปาหมายระดับแผนแมบทยอยและยังคงเปนเปาหมายที่ตํ่ากวาคาเปาหมายในระดับวิกฤตที่มีสีแดง 

รวม 34 เปาหมาย คิดเปนรอยละ 24.29 ของเปาหมายแผนยอยทั้งหมด ซึ่งมากกวาพ.ศ. 2564 จํานวน 6 เปาหมาย 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีการปรับปรุงขอมูลตัวชี้วัดในบางเปาหมายแผนแมบทยอยจึงทําใหคาสีสถานะการบรรลุ

เปาหมายของปที่ผานมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสถาะการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระหวาง 

พ.ศ. 2564 และ 2565 พบวา เปาหมายที่บรรลุตามที่กําหนดไวในป 2565 แลว (สีเขียว) จาก 57 เปาหมาย

แผนแมบทยอย มีจํานวน 25 เปาหมายแผนแมยอยยอย จาก 11 แผนแมบทฯ ที่มีสถานการณดําเนิน

พัฒนาในทิศทางท่ีดีข้ึน ประกอบดวย  
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สถานะบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในระดับเปาหมายแผนยอย
เปรียบเทียบระหวางป 2562 - 2565

สีแดง (ต่ํากวาคาเปาหมายข้ันวิกฤต) สีสม (ต่ํากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง)

สีเหลือง (ต่ํากวาคาเปาหมาย) สีเขียว (บรรลุเปาหมาย)
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 อยางไรก็ตาม พบวา มีเปาหมายแผนแมบทยอยจํานวน 10 เปาหมายยอยที่มีการปรับคาสถานะจากเดิม

เปนสถานะการบรรลุเปาหมายในระดับวิกฤต (สีแดง) ดังนี้  

รายละเอียดของผลการเปรียบเทียบสถานะการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติทั้ง 23 

ประเด็น ในระหวางพ.ศ. 2562 – 2565 แสดงผลดังตารางนี้  
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หมายเหตุ : รหัสเปาหมายระดับประเด็นและรหัสเปาหมายระดับแผนแมบทยอยสามารถดรูายละเอยีดไดทีภ่าคผนวก 2 

แผนแมบทฯ ป

ป 2562 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ป 2563 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ป 2564 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ป 2565 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ป 2562 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป 2563 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป 2564 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป 2565 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป 2562 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ป 2563 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ป 2564 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ป 2565 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ป 2562 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ป 2563 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ป 2564 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ป 2565 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ป 2562 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ป 2563 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ป 2564 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ป 2565 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ป 2562 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป 2563 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป 2564 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป 2565 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป 2562 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ป 2563 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ป 2564 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ป 2565 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ป 2562 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป 2563 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป 2564 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป 2565 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป 2562 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ป 2563 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ป 2564 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ป 2565 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ป 2562 100001 100101 100201 100301

ป 2563 100001 100101 100201 100301

ป 2564 100001 100101 100201 100301

ป 2565 100001 100101 100201 100301

ป 2562 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป 2563 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป 2564 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป 2565 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป 2562 120001 120002 120101 120201

ป 2563 120001 120002 120101 120201

ป 2564 120001 120002 120101 120201

ป 2565 120001 120002 120101 120201

ป 2562 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป 2563 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป 2564 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป 2565 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป 2562 140001 140101 140201 140301

ป 2563 140001 140101 140201 140301

ป 2564 140001 140101 140201 140301

ป 2565 140001 140101 140201 140301

ป 2562 150001 150101 150201 150202

ป 2563 150001 150101 150201 150202

ป 2564 150001 150101 150201 150202

ป 2565 150001 150101 150201 150202

ป 2562 160001 160101 160201 160202

ป 2563 160001 160101 160201 160202

ป 2564 160001 160101 160201 160202

ป 2565 160001 160101 160201 160202

ป 2562 170001 170101 170201

ป 2563 170001 170101 170201

ป 2564 170001 170101 170201

ป 2565 170001 170101 170201

ป 2562 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป 2563 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป 2564 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป 2565 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป 2562 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ป 2563 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ป 2564 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ป 2565 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ป 2562 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ป 2563 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ป 2564 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ป 2565 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ป 2562 210001 210101 210102 210201

ป 2563 210001 210101 210102 210201

ป 2564 210001 210101 210102 210201

ป 2565 210001 210101 210102 210201

ป 2562 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป 2563 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป 2564 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป 2565 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป 2562 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ป 2563 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ป 2564 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ป 2565 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

เปาประเด็น                    เปาหมายแผนแมบทยอย

 

11. การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู

13. การเสริมสรางใหคนไทยมี

สุขภาวะท่ีดี

14. ศักยภาพการกีฬา

6. พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

7. โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ

โลจิสติกส และดิจิทัล

8. ผูประกอบการและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมยุค

ใหม

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

21. การตอตานการทุจริตและ

 ประพฤติมิชอบ

10. การปรับเปล่ียนคานิยมและ

วัฒนธรรม

15. พลังทางสังคม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาค 

และหลักประกันทางสังคม

18. การเติบโตอยางย่ังยืน

19. การบริหารจัดการนํ้าท้ัง

ระบบ

1. ความม่ันคง

2. การตางประเทศ

3. การเกษตร

4. อุตสาหกรรมและบริการแหง

อนาคต

5. การทองเท่ียว

23. การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

20. การบริการประชาชนและ

 ประสิทธิภาพภาครัฐ

22. กฎหมายและ

 กระบวนการยุติธรรม
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจํานวนโครงการที่สอดคลองกับเปาหมายระดับประเด็นและเปาหมายแผนแมบทยอย พบวา 

ตั ้งแตม ีการเป ดใช ระบบ eMENSCR ใน พ.ศ. 2562 จนถึงสิ ้นเดือนตุลาคม 2565 มีโครงการในระบบ 

eMENSCR ที ่ผ า น ก า ร อ น ุม ัต ิจ า ก

ผู บร ิหาร (M7) แลว จํานวน 177,796 

โครงการ โดยแผนแมบทฯ ประเด็นที่มี

จํานวนโครงการน อยที ่ส ุด เปนแผน

แมบทฯ เกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติ

ด านการสรางความสามารถในการ

แ ข ง ข ัน  อ า ท ิ ป ร ะ เ ด ็น  ( 9 )  เ ข ต

เศรษฐกิจพิเศษ มีจํานวนโครงการ 476 

โครงการหรือคิดเปนรอยละ 0.27 ของ

จํานวนโครงการที ่ผาน M7 ทั ้งหมดใน

ระบบ eMENSCR หร ือประเด ็น  (4) 

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ที่

มีจํานวนโครงการ 828 โครงการหรือคิด

เปนรอยละ 0.47 ของจํานวนโครงการท่ีผาน M7 ทั้งหมดในระบบระบบ eMENSCR  

ขณะที ่แผนแมบทฯ ประเด็นที่ยังคงมีจํานวนโครงการมากที ่ส ุดตอเนื ่องเปนแผนแมบทฯ เกี ่ยวของ 

กับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ไดแก แผนแมบทฯ ประเด็น 

(12) การพัฒนาการเรียนรู โดยมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 36,023 โครงการ คิดเปนรอยละ 20.26 ของจํานวน

โครงการที่ผาน M7 ท้ังหมดในระบบ eMENSCR โดยเปาหมายระดับประเด็นคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทํางานรวมกับผูอื ่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีจํานวน

โครงการทั้งสิ้น 34,273 โครงการ อยางไรก็ตาม เปาหมายระดับประเด็นดังกลาวถึงจะมีจํานวนโครงการมาก

ที่สุดในระบบ แตยังคงมีสถานะการบรรลุเปาหมายในระดับวิกฤต (สีแดง) และเปาหมายระดับประเด็น 

คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญาดีข้ึน ซึ่งมีสถานะการ

บรรลุเปาหมายในระดับตํ่ากวาคาเปาหมาย (สีเหลือง) มีโครงการจํานวน 1,752 โครงการ และเมื่อพิจารณา

ในรายเปาหมายแผนแมบทยอยจํานวน 2 เปาหมาย พบวา เปาหมายแผนแมบทยอย คนไทยไดรับการศึกษาที่

มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น มีสถานะการบรรลุเปาหมายในระดับตํ่ากวาคาเปาหมาย (สีเหลือง) โดยมี

จํานวนโครงการมากถึง 30,864 โครงการ สําหรับประเด็นท่ีมีโครงการจํานวนมากเปนอันดับที่ 2 คือ แผนแมบทฯ 

ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีโครงการภายใตแผนแมบทฯ ทั้งสิ ้น 22,351 

โครงการ โดยเปาหมายระดับประเด็น บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ
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ผูใชบริการ ซึ่งมีสถานะการบรรลุเปาหมายในระดับต่ํากวาคาเปาหมาย (สีเหลือง) มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 

16,697 โครงการ และเปาหมายประเด็น ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกตใช ซึ่งมีสถานะบรรลุเปาหมายในระดับบรรลุเปาหมาย (สีเขียว) มีจํานวนโครงการ

ทั้งสิ้น 5,668 โครงการ ซึ่งเปนแผนแมบทฯ เกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ทั้งนี้ หากพิจารณาหนวยงานระดับกระทรวงที่มีการบันทึกขอมูลโครงการ/การดําเนินการในระบบ eMENSCR 

มากที่สุด พบวา กระทรวงมหาดไทยไดนําเขาขอมูลโครงการ/การดําเนินการในระบบ eMENSCR จํานวน 

4,947 โครงการ โดยมีความเกี ่ยวของกับแผนแมบทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู  ถ ึง 15,282 

โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 16.10 ของโครงการภายใตกระทรวงมหาดไทย  

โดยโครงการทั้งหมดในระบบจํานวน 177,796 โครงการ เปนโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวนทั้งสิ้น 356 โครงการ ซึ่งแผนแมบทฯ ประเด็น 

ที่มีจํานวนโครงการเพื่อขับเคลื่อนฯ นอยที่สุด อาทิ ประเด็น (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที่มีโครงการขับเคลื่อนฯ เพียง 1 โครงการ ประเด็น (2) การตางประเทศ จํานวณ 4 โครงการ และประเด็น (22) 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จํานวณ 4 โครงการ ในขณะที่แผนแมบทฯ ประเด็นที่มีจํานวนโครงการ 

เพื่อขับเคลื่อนฯ มากที่สุด คือ ประเด็น (3) การเกษตร จํานวน 46 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.92 ของโครง 

เพื่อขับเคลื่อนฯ ทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต จํานวน 41 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 11.52 ของโครงเพ่ือขับเคลื่อนฯ ทั้งหมด  

โดยรายละเอียดจํานวนโครงการที่สอดคลองกับ 37 เปาหมายระดับประเด็น และ 140 เปาหมายแผนแมบทยอย 

สรุปไดดังนี้
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หมายเหตุ * : โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่หนวยงาน
รับผิดชอบไดม ีการปรับปรุงรายละเอียดของขอเสนอโครงการและนําเขาระบบ eMENSCR เพื ่อรายงาน
ความกาวหนา ซึ ่งอาจจะไมครบตามจํานวนโครงการเพื ่อขับเคลื ่อนฯ ที ่ผ านการคัดเลือกและไดร ับจัดสรร
งบประมาณ 

แผนแมบทฯ

โครงการเพ่ือขับเคล่ือนการ

บรรลุเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 *

1: ความม่ันคง 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 10,324 โครงการ 5,956 4,516 5,122 621 182 2,818 513 128 71 155 299 415

2: การตางประเทศ 020001 020201 020202 020301 020401 020501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 1,420 โครงการ 1,735 335 408 264 265 148

3: การเกษตร 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 4,480 โครงการ 1,256 3,224 739 955 277 229 17 538 142 949 513 121

4: อตุสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 828 โครงการ 431 400 123 157 125 39 22 41 88 17 91 125

5: การทองเท่ียว 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 3,281 โครงการ 462 1,410 1,412 1,227 613 26 359 17 93 10 19 39 7 213 120 296 242

6: พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 060001 060002 060003 060101 060201 060202

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 14,955 โครงการ 12,111 2,800 44 12,983 105 1,867

7: โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 10,426 โครงการ 10,429 903 548 33 7,094 505 78 164 790 58 253

8: ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 1,200 โครงการ 1,200 250 240 49 19 57 124 184 277

9: เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 476 โครงการ 252 227 148 113 31 6 10 54 85 29

10: การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 100001 100101 100201 100301

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 9,340 โครงการ 9,340 9,127 35 178

11: การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 12,522 โครงการ 12,552 2,328 651 6,695 2,092 144 642

12: การพัฒนาการเรียนรู 120001 120002 120101 120201

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 36,023 โครงการ 34,273 1,752 30,864 5,159

13: การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 130001 130101 130201 130301 130401 130501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 11,075 โครงการ 11,075 715 195 7,594 2,297 274

14: ศักยภาพการกีฬา 140001 140101 140201 140301

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 3,129 โครงการ 3,129 2,712 305 112

15: พลังทางสังคม 150001 150101 150201 150202

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 8,348 โครงการ 8,348 8,088 112 148

16: เศรษฐกิจฐานราก 160001 160101 160201 160202

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 2,148 โครงการ 2,155 1,443 514 191

17: ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 170001 170101 170201

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 6,514 โครงการ 6,514 815 5,699

18: การเติบโตอยางย่ังยืน 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 5,967 โครงการ 5,970 410 2,253 260 369 720 83 1,644 228

19: การบริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 4,813 โครงการ 2,800 1,256 757 1812 286 192 645 308 770 800

20: การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 22,351 โครงการ 16,697 5,668 1,369 3,966 433 120 12,861 3,602

21: การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 210001 210101 210102 210201

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 4,056 โครงการ 4,060 2,654 1,248 154

22: กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 220001 220002 220101 220102 220103 220201

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 1,404 โครงการ 438 990 190 248 74 892

23: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 2,686 โครงการ 1,857 830 402 198 476 203 546 705 156

15 โครงการ

1 โครงการ

4 โครงการ

30 โครงการ

10 โครงการ

7 โครงการ

29 โครงการ

10 โครงการ

12 โครงการ

25 โครงการ

13 โครงการ

9 โครงการ

6 โครงการ

6 โครงการ

41 โครงการ

13 โครงการ

16 โครงการ

20 โครงการ

4 โครงการ

46 โครงการ

11 โครงการ

19 โครงการ

9 โครงการ

เปาประเด็น                    เปาหมายแผนแมบทยอย
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ส่วนิท่� 2 ผลการดำำาเนิินิการ
ตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ



“ประเทศชาติิมีีความีมี่�นคงปลอดภ่ัย มีีความีสงบเรียบร้อย 
มีีความีสามี่คคีปรองดองของคนในชาติิ อย่�ร�วมีกั่นอย�างส่นติิภัายใติ้
กัารปกัครองในระบอบประชาธิิปไติยอ่นมีีพระมีหากัษ่ัติริย์
ทรงเป็นประมีุข บนพ้�นฐานของส่งคมีพหุว่ฒนธิรรมี กัารเคารพ
ความีหลากัหลาย และหล่กัธิรรมีาภัิบาล มีีความีพร้อมีเผชิญเหติุ 
และร่บมีอ้กั่บภั่ยคุกัคามีด้านความีมี่�นคงในทุกัมีิติิ ทุกัร่ปแบบ 
และทุกัระด่บความีรุนแรง เป็นภั่มีิคุ้มีกั่นให้ประชาชนอย่�ดี กัินดี 
และมีีความีสุข ส�งเสริมีกัารบริหารและกัารพ่ฒนาประเทศ
ในทุกัด้านติ�อไป”

ความม่�นคง
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
แผนแม่่บท

01



 
 

010001  
2565 เทียบ 2570 สแีดง 

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (01) ความมั่นคง มีเป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการสภาวะด้าน
ความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอ้ือต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงและด้านอ่ืน ๆ ให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดได้ ภายใต้หลักความม่ันคงแบบ
องค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และมีส่วน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 

ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 

 

ดัชนีสันติภาพของโลกเป็น 1 ใน 75 ของโลก   

•• สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมายพ.ศ. 2565 พิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก จัดท าโดยสถาบัน
เศรษฐศาสตร์และสันติภาพ โดยวัดจากปัจจัยที่ส่งผลต่อความสงบสุขของประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วยปัจจัย
หลัก 3 ประการ (1) ปัจจัยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในและระหว่างประเทศที่ยังด ารงอยู่  (2) ปัจจัยความ
ปลอดภัยและมั่นคงในสังคม และ (3) ปัจจัยการขยายอิทธิพลทางทหาร โดยในปี 2565 ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับ 103 จาก 163 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น 10 อันดับจากพ.ศ. 2564 ซึ่งเข้าใกล้ค่า
เป้าหมายมากขึ้นกว่าเดิม แต่ยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในขั้นต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต  

• สถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2561-2565 ภาพรวม
ของสถานการณ์ความม่ันคงของประเทศไทย จัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มีสันติภาพปานกลาง  โดยพิจารณาจาก
ดัชนีสันติภาพโลก พบว่า ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับ 113 ซึ่งมีคะแนน 2.259 ต่อมาปลายพ.ศ. 2562 มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่ว
โลก ส่งผลให้ประเทศไทยมีอันดับที่ลดลงจากพ.ศ. 2561 อยู่
ที่อันดับ 116 มีคะแนน 2.278 และปรับตัวดีขึ้นในพ.ศ. 2563 จนถึงพ.ศ. 2565 โดยมีอันดับ 114 113 103 
ตามล าดับ อีกทั้งคะแนนตั้งแต่พ.ศ. 2563 จนถึงพ.ศ. 2565 จาก 2.245 2.205 2.098 ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดับ ซึ่งเป็นคะแนนที่ดีที่สุดของประเทศไทยนับตั้งแต่เริ่มใช้ดัชนีสันติภาพโลก โดยมีการพัฒนาคะแนน
ดัชนีสันติภาพทั้ง 3 ปัจจัยสูงสุดเป็นอันดับสองในระดับภูมิภาครองจากฟิลิปปินส์ 

• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทประเด็น (01) ความมั่นคง (พ.ศ.
2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) มีเป้าหมายประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน โดย
ยังคงใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัดเดิม แต่เปลี่ยนค่าเป้าหมายจาก อันดับ 1 ใน 75 ของโลก เป็น ตัวชี้วัดดัชนี
สันติภาพโลก ซึ่งมีคะแนน ยิ่งน้อยยิ่งดี หากมากกว่า 5 หมายถึง ไม่สงบสุข โดยจะต้องมีคะแนนดัชนี
สันติภาพโลกมีคะแนนไม่เกิน 1.89 ภายในพ.ศ. 2570 โดยในพ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีคะแนน 2.098 ซึ่งมี
สถานะการการบรรลุเป้าหมายต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต 

 

 

 010001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 010001 
ปี 2562 สีแดง 

010001 
ปี 2563 สีแดง 

010001 
ปี 2564 สีแดง 

010001 
ปี 2565 สีแดง 

แผนแม่่บท01
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ความม่�นคง



 
 

 
 

ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น  

 

ดัชนีความสุขของประชากรไทยเป็น 1 ใน 35 ของโลก  

•• สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมายพ.ศ. 2565 พิจารณาจากดัชนีความสุขของประชากรไทย ซ่ึง
เป็นการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีความสุขของประชากรในประเทศ จาก 6 ปัจจัย ได้แก่ รายได้ต่อหัว 
การได้รับสวัสดิการและสนับสนุนจากภาครัฐ การมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี การมีสิทธิและ
เสรีภาพ ความเอ้ืออาทรต่อกัน และการอยู่ในสังคมที่ปลอดการทุจริต โดยในพ.ศ. 2565 ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 61 จากทั้งหมด 146 ประเทศ อันดับลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีความอยู่ดีมีสุขที่
ลดลงทั่วโลกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเมื่อเทียบค่าคะแนนพ.ศ. 2565 
กับปี 2561 พบว่า มีค่าคะแนนภาพรวมลดลง 0.181 คะแนน หากเปรียบเทียบกับประเทศใน
อาเซียน พบว่า ในพ.ศ. 2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่ 3 รองจากสิงคโปร์ที ่อยู่ในอันดับที ่ 27 
(6.480 คะแนน) และฟิลิปปินส์ที่อยู่ในอันดับที่ 60 (5.904 คะแนน) โดยอันดับลดลงจากพ.ศ. 2564 
ที่อยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์เพียงประเทศเดียว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่าคะแนน
ภาพรวมในพ.ศ. 2565 จะลดลงแต่กลับพบว่าคะแนนของแต่ละปัจจัย (ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ
รายงานคะแนนภาพรวม) มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกปัจจัย สะท้อนให้เห็นถึงความอยู่ดีมี
สุขของคนไทยที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีสถานะการการบรรลุเป้าหมายอยู่ในขั้นต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ
วิกฤต 

• สถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมของความสุขของประชากรไทยยังคงลดลง 
โดยพิจารณาจากดัชนีความสุขของประชากรไทยพบว่า ในพ.ศ. 2561 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 46 ซึ่งมี
คะแนนอยู่ที่ 6.072 ต่อมาในพ.ศ. 2562 ถึง 2565 ประเทศไทยมีอันดับ 52 54 54 61 ตกลงตามล าดับ 
รวมถึงคะแนนในภาพรวมของดัชนีความสุขของประชากรไทยตกลงสูงสุดในปี 2565 ถึง 5.891 ซ่ึงอาจมี
สาเหตุอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยปี 2561 นับว่าเป็นคะแนน
ที่ดีที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 ทั้งนี้ ในพ.ศ. 2562 ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่
เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต และยังคงเป็นประเด็นท้าทายและส่งผลกระทบต่อ
ความอยู่ดีมีสุข มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของประชากรคนทั่วโลก 

• สถานการณ์พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายพ.ศ. 2570 แผนแม่บทประเด็น (01) ความ
มั่นคง (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) มีเป้าหมายประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น ยังคงใช้
เป้าหมายตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเดิม โดยในปี 2565 ประเทศไทยมีอันดับ 61 ซ่ึงยังคงห่างจากค่า
เป้าหมายในปี 2570 ที่ประเทศไทยต้องไม่เกินอันดับ 30 ของโลก ท าให้มีสถานะการการบรรลุเป้าหมายต่ า
กว่าค่าเป้าหมายในระดับวิกฤต 
  

 

 

 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

010002 เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 

010002 
ปี 2562 ส้ม 

010002 
ปี 2563 ส้ม 

 

010002 
ปี 2564 ส้ม 

 

010002 
ปี 2565 แดง 

 

010002  
2565 เทียบ 2570 สีแดง 
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ทั้งนี้ ประเด็นความมั่นคง ยังคงมีปัญหาที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้เกิดการบรรลุเป้าหมายโดยเร็ว อาทิ 
ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัญหา
อาชญากรรม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับย่อย (Y1) บางเป้าหมายมีพัฒนาการดีขึ้น อาจไม่ได้
ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย ดังนี้ (1) สถานการณ์การเมืองและความม่ันคงระหว่างประเทศ สถานการณ์การเมืองโลกยังคงมีความ
ตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก ช่องแคบไต้หวัน และคาบสมุทร
เกาหลี ดังนั้น ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเมืองโลกที่เกิดขึ้น  (2) 
สถานการณ์ปัญหาทางการเมืองและการทหาร ที่ยังมีความขัดแย้งภายในประเทศ อันเน่ืองมาจากปัญหาความ
ขัดแย้งทางความคิด จากความเห็นต่างของความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ สู่การกดดันเรื่อง สถาบันฯ ซึ่งเป็น
ความท้าทายใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน (3) สถานการณ์สภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจุบันโลกได้
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดภัยจากไซเบอร์ มี การบิดเบือน
ข้อเท็จจริงและสร้างความเกลียดชังในสังคมออนไลน์ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างความรับรู้ใน
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนเพ่ิมขึ้น (4) ความพร้อมของบุคคลากรของหน่วยงานด้าน
ความม่ันคง หน่วยงานด้านความมั่นคงควรมีการร่วมมือและบูรณาการกันอย่างแท้จริง และพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง ประกอบด้วย 10 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการ
บรรลุเป้าหมาย ดังนี้  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

Y2 

Y1 

เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

010001
๖๗๖๗()

010002 

010103 

010301 

010302 

010101 

010201 

010202 

010401 

010402 

010501 

010102 

*สถานการณ์บรรลเุป้าหมายประจ าป ี2565 
**เป้าหมาย Y1 อาจไม่สง่ผลต่อ เปา้หมาย Y2 โดยตรง 
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ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 
2565 คือ ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสากล (WI2SPI) ดีขึ้น อยู่ในล าดับ 
1 ใน 55 ของโลก  

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ใน
ระดับคงที่ ซึ่งพิจารณาเทียบเคียงจากระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจไทย แนวโน้มดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปัจจัย แต่ในปี 2565 ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจไทยกลับ
ปรับระดับลดลง โดยอยู่ในระดับร้อยละ 52.67 ซ่ึงลดลงจากปี 2564 (ร้อยละ 60.0)  จากปัจจัยที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีระดับคะแนนลดลง และการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนคดีฆ่าผู้ อ่ืนโดยเจตนา และคดีปล้นทรัพย์  ท าให้สถานะการการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่า
เป้าหมายระดับเสี่ยง 

 

 

คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติสถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ทุนทางสังคม อาทิ ความเชื่อถือ 
ความไว้วางใจ การสื่อสารเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมคนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติสถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยอยู่ในระดับคงที่ ซึ่งพิจารณาเทียบเคียงจาก
ระดับทุนทางสังคม มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ความรู้ของคนไทย
เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ (ด้านศาสนา) และ (2) กิจการด้านศาสนาที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม โดยในปี 2565 ทุนทางสังคมอยู่ในระดับ 82.50 ท าให้สถานะการการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาธิบาลสูงข้ึน ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ประสิทธิผลของ
รัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ได้รับการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2564 ภาพรวมการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาธิบาลของประเทศไทย
อยู่ในระดับคงที ่อย่างไรก็ตาม พิจารณาจากประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 มีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 60.58 ลดลงจากช่วงปี 2561 – 2563  (ร้อยละ 66.83  65.87 และ 
63.46 ตามล าดับ) อยู่ในอันดับที่ 73 จาก 192 ประเทศ ลดลงจากอันดับที่ 67 ในปี 2563 ท าให้สถานะการการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง  

 010102 

 
2562 สีสม้ 

 
2563 สีสม้ 2564 สีสม้ 

010101 

2564 สีเหลือง 2563 สีเหลือง 2562 สีเหลือง 

 
2562 สีสม้ 2563 สีสม้ 2564 สีสม้ 

010103 

2565 สีสม้ 

2565 สีเหลือง 

2565 สีสม้ 
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ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ก าหนดค่าเป้าหมายต่อการบรรลุในปี 
2565 คือ ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50  

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) อยู่ในระดับคงที่ พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก (1) สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ภาพรวมการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มในระดับที่ลดลง (2) สถานการณ์ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น  
(3) สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยอยู่ในระดับ TIER 2 อย่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นท้าทาย อาทิ ปัญหาภัย
คุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังคงต่อให้ความส าคัญกับประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ท าให้สถานะการการ
บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

 

 

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ (1) จ านวนงบประมาณ 
ด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี (2) สถิติจ านวน
เหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี และ (3) ปริมาณการเข้า-ออก ของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียในภาคใต้
ยังคงมีอยู่ รวมทั้งมีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลง โดยพิจารณาจาก (1) จ านวนงบประมาณด้านความม่ันคงในการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง (2) สถิติจ านวนเหตุรุนแรงและความสูญเสีย (3) ปริมาณนักท่องเที่ยว ภาพรวมมี
สถานการณ์ที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยในปี 2565 มีเหตุรุนแรง 108 เหตุการณ์ เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 
22.0 ผู้เสียชีวิต 45 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 11.11 และผู้บาดเจ็บ 116 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.08  และ
ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 14.29  ท าให้สถานะการการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

  

 010201 

 010202 
2564 สีเหลือง 

2562 สีสม้ 2563 สีสม้ 2564 สีสม้ 

2563 สีเหลือง
lugs]nv'ส ี

2562 สีสม้ 

2565 สีสม้ 

2565 สีสม้ 

แผนแม่่บท01

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
101

ความม่�นคง



 
 

 

การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ  ก าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ร้อยละ 
85 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าวกรอง ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ โดยในปี 
2565 มีผลการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ตามเกณฑ์การพิจารณาที่
ก าหนดไว้ในแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2564 - 2565) อยู่ที่ร้อยละ 67.50 คิดเป็น
ร้อยละ 84.38 ของค่าเป้าหมาย จากการด าเนินการที่ส าคัญ อาทิ ด าเนินการตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2564 และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีสถานะการ
บรรลุเป้าหมาย            

 

 

กองทัพและหน่วยงานมีความพร้อมสูงข้ึนที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความ
รุนแรง ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความ
มั่นคง ร้อยละ 80 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมกองทัพและหน่วยงานมีความพร้อมที่จะเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรงอยู่ในระดับดีขึ้น พิจารณาจากการประเมินระดับความ
พร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง โดยในช่วงปี 2561 – 2565 มีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยพิจารณาจาก (1) ความร่วมมือด้านความม่ันคง อาทิ ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และประเทศมหาอ านาจได้มีการประชุมความร่วมมือทางทหารระหว่าง
ไทย – สหรัฐฯ (THAI-TAC) โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ในการการบรรลุข้อตกลงในการจัดนายทหารติดต่อ
ไปประจ า ณ กองก าลังสหรัฐฯ ภาคพ้ืนอินโดแปซิฟิก (2) การใช้ก าลัง การเตรียมก าลัง และการผนึกก าลัง เพื่อ
การป้องกันประเทศ อาทิ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของก าลังพลส ารอง เพ่ือให้สามารถน าก าลังพลส ารอง 
ตามบัญชีบรรจุก าลังที่มีอยู่ (3) ขีดความสามารถเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ อาทิ การพัฒนา
ระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล
ผ่านระบบ National Single Window และพิจารณาเทียบเคียงจากอันดับความแข็งแกร่งด้านการทหารโดยในปี 
2564 - 2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 จาก 140 ประเทศ และอันดับที่ 29 จาก 142 ประเทศ ตามล าดับ  
ท าให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมาย    

  

 
2564 สีเหลือง 2563 สีเหลือง 2562 สีเหลือง 
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ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 

ก าหนดค่าสถานะเป้าหมายในปี 2565 คือ ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติกลับประเทศ
มหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5-10 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท้า
ทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบอยู่ในระดับดีขึ้น พิจารณาจากระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ โดยในช่วงปี 2561 – 2565 มีสถานการณ์
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2561 – 2565 มีการเยือน/ความร่วมมือ/กิจกรรม เฉลี่ยปีละ 335.6 ครั้ง มากขึ้น
จากปี 2560 ซึ่งเป็นปีฐาน (มีกิจกรรม 161 ครั้ง) ร้อยละ 108.45 ต่อปี ท าให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมาย    

 

 

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง
เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความส าเร็จของ
บทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและสงเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 5-10 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมประเทศไทยมีบทบาทในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียอยู่ในระดับดีขึ้น พิจารณาจากระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทาง
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย อาทิ จ านวนข้อเสนอหรือข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่น
ส าคัญในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ ในช่วงปี 2561 – 2565 มีสถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
มีจ านวนข้อเสนอ/ข้อริเร่ิมมากขึ้น 18 โครงการ เฉลี่ยปีละ 3.6 โครงการ มากขึ้นจากปี 2560 ซึ่งเป็นปีฐาน (มีจ านวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม 3 โครงการ) ร้อยละ 20 ต่อปี ท าให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมาย    

 

กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ 
ระดับประสิทธิภาพการด าเนินการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงร้อยละ 80   

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมมีสถานการณ์การบริหารจัดการความม่ันคงอยู่ในระดับดี
ขึ้น พิจารณาจากระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความม่ันคง ในช่วงปี 2561 – 
2565 มีสถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก (1) แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติด้านความม่ันคง อาทิ จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ใน 2 ระดับ คือ กลไกระดับ
นโยบาย และ กลไกระดับอ านวยการขับเคลื่อน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (2) ระบบบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม อาทิ ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านความ
มั่นคง (ระดับต้น) (3) ระบบการจัดการข้อมูลด้านความม่ันคง อาทิ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูล
ด้านความมั่นคง ท าให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมาย  

 
2564 สีเหลือง 2563 สีเหลือง 2562 สีเหลือง 

010401 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การรักษาค่วามสงบภายในป้ระเทศ

ระดัับค่วามมั�นค่งป้ลุอดัภัยภายในป้ระเทศแลุะศักยภาพต้ำารวจระดัับสากลุ (WISPI)  
อย่่ในอันดัับ 1 ใน 55 ของโลุก

ป้ระชาชนม่ค่วามมั�นค่ง ป้ลุอดัภัยในช่วิต้แลุะทรัพย์สินเพิ�มข้�น

	 การเสริมสร้างความม่�นคงปลอดภั่ยในชีีวิต
และทร่พย์สินของประชีาชีน	 ม่�งเน้นให้้ประชีาชีนมี
ความม่�นใจในความปลอดภั่ย	ดำเนินชีีวิตได้อย�างเป็น
ปกติส่ข	ภัาคร่ฐสามารถบ่ังค่บัใช้ีกฎห้มายได้อย�างมี
ประสิทธิิภัาพ	 เพ่�อลดปัญห้าอาชีญากรรม	ประชีาชีน
อย่�ดีมีส่ข	 มีความเข้มแข็งท่�งกายและใจ	 และมี 
ความตระห้น่กและเต็มใจที�จะร�วมม่อในการแก้ไข
ปัญห้าของส่งคม	 ซึ่่�งต้องอาศ่ัยการมีส�วนร�วมใน 
การป้องก่นและปราบัปรามอาชีญากรรมของ 
ท่กภัาคส�วน	สภัาพส่งคมที�มีระเบัียบัและมาตรการ
ร่กษาความปลอดภั่ยในชีีวิตและทร่พย์สิน	ประชีาชีน

มีอาชีีพ	 และรายได้ในระบับัเศัรษฐกิจที�ม่�นคง	 
มีภั่มิค่้มก่นและชี่มชีนที�เข้มแข็ง	มีกลไกป้องก่นและ
ปราบัปรามอาชีญากรรม/งานย่ติธิรรม	 ส่บัสวน	 
สอบัสวน	 ที�มีประสิทธิิภัาพ	 เพ่�อลดโอกาสใน 
การตกเป็นเห้ย่�ออาชีญากรรมการลดการกระทำ 
ผิิดซึ่� ำ 	 มีสภัาพแวดล้อมที� เอ่� อต�อประชีาชีนม ี
ความม่�นคงปลอดภัย่ในชีวีติและทร่พย์สนิ	ท่�งเทคโนโลยี	 
อาว่ธิย่ทโธิปกรณ์์	 ระบับัร่บัแจ้งเห้ต่	 และระบับั 
ฐ า น ข้ อ ม่ ล ที� เ ชี่� อ ม โ ย ง ค ร อ บั ค ล่ ม ค ร บั ถ้ ว น	 
เพ่�อการสร้างความเชี่�อม่�นให้ก้่บัประชีาชีน
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	 พิจารณ์าเทียบัเคียงจากระดัับความมั�นคง
ปลอดัภััยภัายในประเทศและศักยภัาพตำรวจ
ไทย	 ซึ่่�งผิลการประเมินพบัว�าภัาพรวมสถานการณ์์
ระด่บัความม่�นคงปลอดภั่ยภัายในประเทศัในชี�วงปี	 
2561-2564	มีแนวโน้มดีข่�นอย�างต�อเน่�องในห้ลายๆ	 
ปัจจ่ย	 แต�ในปี	 2565	 ระด่บัความม่�นคงปลอดภั่ย
ภัายในประเทศัและศ่ักยภัาพตำรวจไทยกล่บัปร่บั
ระด่บัลดลง	โดยอย่�ในระด่บัร้อยละ	52.67	ซึ่่�งลดลง 
จากปี	2564	(ร้อยละ	60.0)	จากปัจจ่ยที�สำค่ญ	อาทิ	 
อ่ตราการประเมินค่ณ์ธิรรมและความโปร�งใสใน 
การดำเนินงานของสำน่กงานตำรวจแห้�งชีาติมีระด่บั
คะแนนลดลง	และการเพิ�มข่�นของจำนวนคดีฆ่�าผิ่้อ่�น 
โดยเจตนา	 และคดีปล้นทร่พย์ 	 อย�างไรก็ตาม	 
ภัาพรวมคดีอาชีญากรรมที�เกี�ยวข้องก่บัชีีวิตและ
ทร่พย์สิน	ย่งคงมีแนวโน้มเฉลี�ยที�ดีข่�น	 โดยมีจำนวน
ลดลงห้ากเปรียบัเทียบัจากปี	 2560	ทำให้้มีสถานะ
การบัรรล่เป้าห้มายอย่�ในระด่บัต�ำกว�าค�าเป้าห้มาย

ระดัับความมั�นคงปลอดัภััยของสัังคมไทย 
(Societal Safety and Security domain)

ระด่บัเสี�ยง	 นอกจากนี�	 ห้ากพิจารณ์าเพิ�มเติมจาก
ระด่บัความม่�นคงปลอดภั่ยทางส่งคม	 ภัายใต้ด่ชีนี
ส่นติภัาพโลก	 ของสถาบ่ันวิจ่ยด้านเศัรษฐศัาสตร์
และส่นติภัาพ	ได้จ่ดอ่นด่บัให้้ไทยมีระด่บัความม่�นคง
ปลอดภั่ยทางส่งคม	ประจำปี	 2565	อย่�ในอ่นด่บัที�	 
112	จาก	163	ประเทศัและเขตแดนท่�วโลก	ซึ่่�งเป็น
อ่นด่บัที�ดีข่�นจากชี�วงปี	2562	-	2564	ที�อย่�ในอ่นด่บั	 
125	 	 123	 และ	 119	 	 ตามลำด่บั	 ถ่งแม้ว�าระด่บั
ความม่�นคงปลอดภ่ัยทางส่งคมจะไม�ได้นำมาคิดเป็น
สถานะการการบัรรล่เป้าห้มาย	แต�ย่งคงสะท้อนให้้
เห้็นว�าห้น�วยงานด้านความม่�นคงได้ดำเนินการ 
เตรียมพร้อม	ป้องก่น	และปราบัปราม	เพ่�อเสริมสร้าง
ความปลอดภั่ยในส่งคมไทย	และลดผิลกระทบัจาก
เห้ต่อาชีญากรรมและเห้ต่การณ์์ร่นแรงท่�งจากภัายใน
และภัายนอกประเทศัได้อย�างมีประสิทธิิภัาพมากข่�น	

สถานการณ์์การบรรลุุเป้้าหม่าย
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	 ในปี	2565	มีการดำเนินงานของห้น�วยงาน
ที�เกี�ยวข้องเพ่�อข่บัเคล่�อนเป้าห้มายและได้ให้้ความ
สำค่ญก่บัการน้อมนำห้ล่กปร่ชีญาของเศัรษฐกิจพอ
เพียงมาเป็นห้ล่กในการพ่ฒนาห้ม่�บั้านชี่มชีน	 โดย
ได้มีการดำเนินการภัายใต้โครงการเพ่�อขับเคล่�อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสัตร์ชาติ ประจำปี 
งบประมาณ 2565	 ได้แก�	 การดำเนินโครงการ	
Smart	Safety	Zone	4.0	ที�จะยกระด่บัการป้องกน่ 
ปราบัปรามอาชีญากรรม	การสร้างพ่�นที�ปลอดภ่ัยให้้
แก�ประชีาชีน	ตลอดจนความสำเร็จในการดำเนินการ 
ที� ส ำค่ญ เพ่� อแก้ ไ ขปัญห้า ในแต� ละด้ าน 	 โดย 
การข่บัเคล่�อนงานด้วยโครงการสัร้างความมั�นคง
ดั้ านอาชีพและรายไดั้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่่�งมีข่�นตอนในการส�งเสริม
กระบัวนการเรียนร่้การสร้างการมีส�วนร�วมของ
ประชีาชีน	 ผิ�านกระบัวนการสร้างและพ่ฒนาผ้่ินำ	 
ม่�งห้ว่งให้้คร่วเร่อนที�เข้าร่บัการฝึึกอาชีีพมีความร่้และ
ปฏิิบั่ติอาชีีพได้จริง	 จนพ่ฒนาเป็นอาชีีพที�สามารถ
สร้างรายได้ให้้ก่บัคร่วเร่อน	โดยประชีาชีนในห้ม่�บั้าน
เป้าห้มายได้ร่บัการส�งเสริมอาชีีพ	 ร้อยละ	85	ของ
เป้าห้มายท่�งห้มด	 การข่บัเคล่�อนกรอบัแนวทาง
ในการป้องก่นอาชีญากรรมที�มีประสิทธิิภัาพ	 โดย
การส�งเสริมสถาบั่นครอบัคร่วให้้เป็นที�บัำบ่ัด	ฟื้้�นฟื้่	
พฤติกรรมเสี�ยง/ผิ่้กระทำความผิิด	กิจกรรมเสริมสร้าง
ภั่มิค่้มก่นทางส่งคมให้้เด็กและเยาวชีนในโรงเรียน	
การประเมินผิลสำเร็จในการป้องก่นอาชีญากรรมของ

พ่�นที�	 นอกจากน่�นการพ่ฒนาการส่บัค้นข้อม่ลที�มี 
การใชี้การส่�อสารในการกระทำผิิดด้านความม่�นคง	 
เพ่�อใชี้ในการสน่บัสน่นการวางแผินและต่ดสินใจ
สำห้ร่บัภัารกิจการป้องก่นปราบัปรามอาชีญากรรม
พิเศัษที�ท่นสม่ยและเป็นมาตรฐานสากล	 สามารถ
สน่บัสน่นงานส่บัสวนเกี�ยวก่บัความม่�นคงให้้ก่บั 
ห้น�วยงานต�าง	ๆ	 ได้อย�างมีประสิทธิิภัาพ	 โครงการ
การขับเคล่�อนนโยบายของรัฐผ่่านกลไกหม่่บ้าน  
โดยการนำระบับัอิเล็กทรอนิกส์มาจ่ดทำฐานข้อม่ล
ในการพ่ฒนาและติดตามงานความม่�นคง	 และ 
งานแผินความม่�นคงเฉพาะเร่�อง	 เพ่�อเป็นระบับั
สน่บัสน่นการวิเคราะห้์และประมวลผิลข้อม่ลเชีิงสถิติ
ของภั่ยความม่�นคงในพ่�นที�เป้าห้มาย	 เพ่�อสน่บัสน่น
การกำห้นด	แผินงาน/โครงการ/กิจกรรม	ที�เอ่�อต�อ
การทำให้้ประชีาชีนมีความม่�นคงมากข่�น	ตลอดจน
การประชีาส่มพ่นธ์ิพฤติการณ์์อาชีญากรรมให้้แก� 
ประชีาชีนร่้ เท�าท่นอาชีญากรรมท่กร่ปแบับั	 ซึ่่�ง 
การดำเนินงานด่งกล�าว	 มีความสอดคล้องก่บัปัจจ่ย
ความสำเร็จในด้านการมีส�วนร�วมป้องก่นและปราบั
ปรามอาชีญากรรม	 การมีส�วนร�วม	 ความร�วมม่อ	 
ความเป็นห้่้นส�วนและการบั่รณ์าการการสร้าง 
เคร่อข�าย	เศัรษฐกิจ	อาชีีพ	และรายได้ของประชีาชีน	 
การมีเทคโนโลยีที�ท่นสม่ยรองร่บัการปฏิิบั่ติงาน	 
ระบับัฐานข้อม่ลที�เชี่�อมโยงก่นอย�างครบัถ้วน	 และ
การสร้างความเชี่�อม่�นให้้ก่บัประชีาชีน

การดำำาเนินงานที่ผ่านม่า
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	 การดำเนินการเพ่�อส�งเสริมให้้ประเทศัไทย
มีระด่บัความม่�นคงปลอดภ่ัยภัายในประเทศัและ
ศั่กยภัาพตำรวจไทยเพิ�มข่�นในห้้วงถ่ดไป	 น่�น	 ย่งมี
ประเด็นท้าทายจากปัญห้าความม่�นคงด้านอาชีีพและ
รายได้ของประชีาชีนบัางกล่�ม	 โดยพบัว�าสถานการณ์์
ห้นี�สินคร่วเร่อน	 ในชี�วงไตรมาส	1/2565	มีจำนวน	 
14.65	 ล้านล้านบัาท	 ห้ร่อขยายต่วร้อยละ	 3.6	 
เม่�อเทียบัก่บัชี�วงเดียวก่นของไตรมาสก�อน	 โดย 
ที�ความสามารถในการชีำระห้นี�ของคร่วเร่อนย่งคง
ทรงต่ว	และผิลกระทบัจากกิจกรรมผิิดกฎห้มาย	เชี�น	 
การพน่นประเภัทต�าง	 ๆ	 อาจนำไปส่�สถานการณ์์
ความไม�ปลอดภ่ัยในชีีวิตและทร่พย์สินของประชีาชีน
อ่นเน่�องมาจากการก�ออาชีญากรรม	 นอกจากน่�น 

วิว่ฒนาการทางเทคโนโลยี	 ส�งผิลให้้การก�อเห้ต่
อาชีญากรรมในปัจจ่บ่ันมีการพ่ฒนาห้ลากห้ลาย
ร่ปแบับั	ท่�งอาชีญากรรมแบับัซ่ึ่�งห้น้า	และผิ�านทาง
เทคโนโลยีส่�อส่งคมต�าง	ๆ	มีการกระทำผิิดจากการ
ปล่กฝึังค�านิยมผิิดๆ	 ความไม�ร่้ เท�าท่น	 และจาก 
ความต้องการเอาต่วรอดในส่งคม	 อย�างไรก็ตาม	 
เพ่�อให้้การดำเนินการเกิดผิลส่มฤทธิิ�ตามเป้าห้มาย	 
จ่งควรม่�งเน้นให้้ความสำค่ญก่บัประเด็น	 เศัรษฐกิจ	 
อาชีีพ	 และรายได้ของประชีาชีน	การจ่ดผิ่งเม่องที�
เห้มาะสม	 การสร้างภั่มิค่้มก่นและชี่มชีนที�เข้มแข็ง	 
การผิลิตส่�อประชีาส่มพ่นธิ์และสร้างความเชี่�อม่�นให้้
ก่บัประชีาชีน	

	 การแก้ไขปัญห้าอาชีญากรรมในประเทศัไทย
ในห้้วงต�อไป	 ควรให้้ความสำค่ญก่บัการพ่ฒนา
เทคโนโลยีและการออกแบับัในการเฝ้ึาระว่งป้องก่น	 
ติดตาม	และส่บัสวนสอบัสวน	อย�างต�อเน่�อง	รวมท่�ง 
การมีส�วนร�วม	ความร�วมม่อ	ความเป็นห้่้นส�วนและ
การบั่รณ์าการการสร้างเคร่อข�าย	 เพ่�อให้้เท�าท่น 
การพ่ฒนาห้ร่อปร่บัเปลี�ยนร่ปแบับัการก�อเห้ต่
อาชีญากรรมต�าง	ๆ	และควรสร้างสภัาวะแวดล้อม
พ่�นที�ปลอดภั่ยในส่งคม	 เพ่�อลดโอกาสสำห้ร่บั 
การก�ออาชีญากรรม	 ควบัค่�ไปก่บัการเสริมสร้าง

โครงสร้างทางส่งคมและชี่มชีน	 เพ่�อแก้ปัญห้าที�เป็น
ปัจจ่ยส�งเสริมการประกอบัอาชีญากรรม	เชี�น	ระด่บั
การศั่กษาต�ำ		การว�างงาน	และความยากจน	เป็นต้น	 
รวมถ่งควรยกระด่บักระบัวนการย่ติธิรรมเพ่�อสร้าง
ความเชี่�อม่�นของประชีาชีน	 และดำเนินการบัำบั่ด
ฟื้้�นฟื้่แก้ไขผิ่้กระทำผิิด	 เพ่�อม่�งลดอ่ตราการกระทำ
ผิิดซึ่�ำ	 ตลอดจนการสน่บัสน่นส�งเสริมให้้ประชีาชีน	 
ชี่มชีน	และเอกชีน	 มีส�วนร�วมในการป้องก่นปราบั
อาชีญากรรมร�วมก่บัห้น�วยงานภัาคร่ฐอย�างต�อเน่�อง

ข้้อเสนอแนะเพืื่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

ป้ระเดำ็นท้าทายที�ส่งผลุต่่อการบรรลุุเป้้าหม่าย
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	 แผินแม�บัทประเด็น	 (01)	 ความม่�นคง	 
(พ.ศั.2566-2580)	 (ฉบั่บัแก้ไขเพิ�มเติม)	 เป้าห้มาย
แผินแม�บัทย�อยประชีาชีนมีความม่�นคง	 ปลอดภ่ัย
ในชีีวิตและทร่พย์สินเพิ�มข่�น	 ได้มีการเปลี�ยนแปลง	 
จาก	เดิม	ระดัับความมั�นคงปลอดัภััยภัายในประเทศ
และศักยภัาพตำรวจระดัับสัากล (WISPI)	 โดยใน 
แผินแม�บัทฯ	 เป็น	 ดััชนีสัิทธิมนุษยชนและหลัก
นิติธรรม ซึ่่�งกำห้นดค�าเป้าห้มายไว้	ไม�เกิน	6	คะแนน	
ห้ากค�ายิ�งคะแนนส่ง	ห้มายถ่ง	สิทธิิมนษ่ยชีนและห้ล่ก
นิติธิรรมได้ร่บัการค่้มครองน้อยลง	 โดยในปี	 2565	

ประเทศัไทยอย่�ที�ระด่บั	7.6	คะแนน	 เม่�อเทียบัก่บั
ปี	 2570	ส�งผิลให้้สัถานะการบรรลุเป้าหมายอย่่ใน
ระดัับต�ำกว่าค่าเป้าหมายระดัับเสัี�ยง	ท่�งนี�	ห้น�วยงาน 
ความม่�นคงที�เกี�ยวข้องควรเร�งดำเนินการป้องก่น
และปราบัปรามอาชีญากรรมควบัค่�ไปก่บัการยก
ระด่บักระบัวนการย่ติธิรรม	 โดยให้้มีการเผิยแพร�
ประชีาส่มพ่นธิ์ เพ่�อสร้างความร่้ความเข้าใจแก�
ประชีาชีนในด้านสิทธิิมน่ษยชีนและห้ล่กนิติธิรรม 
ที�ถ่กต้องอย�างต�อเน่�อง	

สถานการณ์์ป้ี 2565 เทียบกับค่่าเป้้าหม่ายป้ี 2570

010101

ดััชนีสัิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม ของประเทศไทย 
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010102

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

การรักษาค่วามสงบภายในป้ระเทศ

ต้ัวช่�วัดัระดัับทุนทางสังค่ม อาทิ ค่วาม่เชื่ื�อถือ ค่วาม่ไว้วางใจ การสื�อสาร
เผยแพืร่ค่วาม่ร้้  แลุะค่วาม่เข้้าใจที�ถ้กต่้องต่่อสถาบันหลุักข้องชื่าติ่

ค่นไทยม่ค่วามจงรักภักดั่ ซื่่�อสัต้ย์ พร้อมธำำารงรักษาไว้ซื่้�งสถาบันหลุัก
ของชาติ้ สถาบันศาสนาเป้็นท่�เค่ารพ ย้ดัเหน่�ยวจิต้ใจของค่นไทยส่งข้�น

	 ม่�งเน้นการส�งเสริมพิท่กษ์ร่กษาธิำรงไว้ซ่ึ่�ง
สถาบั่นห้ล่กของชีาติ	สร้างความสาม่คคี	ความสำน่ก
จงรก่ภ่ักดี	และความภัาคภั่มิใจในชีาติ	โดยการปลก่ฝึัง 
ค�านิยม	 อ่ดมการณ์์	 การเผิยแพร�ความร่้และ 
ความเขา้ใจที�ถ่กต้องต�อสถาบัน่ห้ล่กของชีาติและห้ล่ก
ธิรรมคำสอนทางศัาสนา	ผิ�านทางกลไกต�าง	ๆ	เพ่�อให้้
ประชีาชีนมีความเข้าใจที�ถ่กต้อง	มีความจงร่กภั่กดี 
พร้อมธิำรงร่กษาไว้ซึ่่�งสถาบ่ันห้ล่กของชีาติ	มีสถาบ่ัน
ศัาสนาเป็นที�เคารพย่ดเห้นี�ยวจิตใจ	 เพ่�อประพฤติใน
ศัีลธิรรมอ่นดี	 และย่ดถ่อผิลประโยชีน์ของประเทศั
ชีาติเป็นสำค่ญ	 เพ่�อให้้อธิิปไตยของชีาติให้้คงอย่�
อย�างมีเกียรติภั่มิ	 ซึ่่�งปัจจ่ยแห้�งความสำเร็จที�สำค่ญ 

ที�สามารถข่บัเคล่�อนเป้าห้มายด่งกล�าวให้้บัรรล่ได้
ตามที�กำห้นด	จะม่�งเน้นการตระห้น่กร่้ถ่งความสำค่ญ
ของสถาบ่ันห้ล่กของชีาติ	การเข้าถ่งข้อม่ลข�าวสาร
และร่ปแบับัการส่�อสารที� เห้มาะสม	 การบั่รณ์า 
การการทำงานอย�างมีส�วนร�วมระห้ว�างห้น�วยงาน
ที� เกี�ยวข้อง	 ท่�งการเฝ้ึาระว่งและการตรวจสอบั 
การละเมิด	 การพ่ฒนาองค์ความร่้และสมรรถนะ
ทางการศั่กษาให้้สอดคล้องก่บัการเปลี�ยนแปลงใน
ส่งคมไทย	สร้างสภัาพแวดล้อมที�เอ่�อต�อการธิำรงไว้
ซ่ึ่�งสถาบั่นห้ล่กของชีาติ	การบั่งค่บัใชี้กฎห้มายที�เป็น
ธิรรม	เห้มาะสม	และโปร�งใส	

ป้ี
2565

จ.3
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010102

	 พิจารณ์าเทียบัเคียงจากระดัับทุนทาง
สัังคมโดยในห้้วงที�ผิ�านมา	 (ปี	2561	–	2565)	ถ่งแม้
สถานการณ์์อย่�ในระด่บัต�ำกว�าค�าเป้าห้มาย	 แต�มี 
แนวโน้มดีข่�นอย�างต�อเน่�อง	ซึ่่�งในปี	 2565	สามารถ
สะท้อนได้จากท่นทางส่งคมอย่�ในระด่บั	82.50	 ดีข่�น
จากปี	2564	(80.25)	ร้อยละ	2.50	จากปัจจ่ยที�ส�งผิล 
ต�อการบัรรล่เป้าห้มาย	 ได้แก�	 (1)	 องค์ความร่้ของ
คนไทยเกี�ยวก่บัสถาบั่นห้ล่กของชีาติ	 (ด้านศัาสนา)	 
ร้อยละ	 65.0	 	 มีปัจจ่ยประกอบั	 อาทิ	 ห้น�วยงาน
ภัาคี เคร่อข� ายจ่ดกิจกรรมส� ง เสริมการเผิยแผิ�
พระพ่ทธิศัาสนา	ปี	2565	จำนวน	5,984	ห้น�วยงาน	 

	 ในปี 	 2565	 ห้น�วยงานที� เกี� ยวข้องไ ด้ 
ดำเนินงานเพ่�อเสริมสร้างความม่�นคงของสถาบั่น
ห้ล่กของชีาติ	มีการดำเนินการภัายใต้โครงการเพ่�อ
ขับเคล่�อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสัตร์
ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565	 ได้แก�	 โครงการ
สั่งเสัริมกระบวนการเรียนร่้และปล่กฝัังแนวทาง
การจัดัการความขัดัแย้งโดัยแนวทางสัันติวิธี	และ
โครงการค่ายเยาวชนร่้งานสั่บสัานพระราชดัำริ  
(RDPB Camp)	นอกจากนี�	 ได้มีการส�งเสริมให้้เกิด
ความสมานฉ่นท์และความสาม่คคีของประชีาชีน	เพ่�อ
เทิดท่นและพทิก่ษ์รก่ษาไว้ซึ่่�งสถาบัน่ชีาต	ิศัาสนา	และ
พระมห้ากษ่ตริย์	 การปล่กจิตสำน่กให้้แก�ข้าราชีการ
ตำรวจข้าราชีการอ่�น	 ๆ	 น่กเรียน	 น่กศั่กษา	 และ
ประชีาชีนในชี่มชีน	สามารถพ่ฒนาท้องถิ�นของแต�ละ
ช่ีมชีนให้้มีค่ณ์ภัาพชีีวิตและความเป็นอย่� ที�ดีข่�น	 
ตามแนวพระราชีทาน	 และแนวพระราชีดำริ	 ไปส่� 
กา รปฏิิ บั่ ติ ใ ห้้ เ กิ ด ผิล เป็ น ร่ ป ธิ ร รม 	 ก า รข่ บั
เคล่�อนกิจกรรมสภัาน่กเรียนตามโครงการสร้าง 
ความเข้มแข็งสภัาน่กเรียนย่ดม่�นธิรรมาภัิบัาล	 ส�ง
ผิลให้้น่กเรียนและคร่	มีความเข้มแข็ง	 เข้าใจบัทบัาท
ห้น้าที�	ตามวิถีชีีวิตประชีาธิิปไตย	สามารถดำเนินการ

และห้ม่�บั้านต้นแบับัเข้าร�วมการค่ดเล่อกฯ	 ปี	2565	
จำนวน	77	ห้ม่�บั้าน	 	และ	 (2)	 กิจการด้านศัาสนา
ที�สามารถส�งเสริมความเข้าใจอ่นดีและการอย่� 
ร�วมก่นของคนในส่งคม	ร้อยละ	100	มีปัจจ่ยประกอบั	 
อาทิ	 จำนวนผิ่้เข้าร�วมกิจกรรมความเข้าใจเกี�ยวก่บั 
ว่นสำค่ญทางพระพ่ทธิศัาสนา	และการนำห้ล่กธิรรม
ไปปร่บัใชี้ในชีีวิตประจำว่นได้	จำนวน	6,019,220	คน	 
จำนวนเยาวชีนที�เข้าร�วมกิจกรรมต�าง	ๆ	มีความร่ก
ความสาม่คคีและสามารถอย่�ร�วมก่นได้	 5,890	คน	 
และจำนวนผิ่้แทนองค์การศัาสนาที�เข้าร�วมกิจกรรม
ศัาสนิกสม่พน่ธิ์	545	คน	

ตามห้ล่กธิรรมาภิับัาลได้อย�างย่�งย่น	 มีความคิดใน 
การริเริ�มสร้างสรรค์	 มีโอกาสแสดงความสามารถ
ในด้านการวิเคราะห์้ปัญห้าเกี�ยวก่บัการศั่กษาและ
ส่งคม	 โดยย่ดห้ล่กนิติธิรรมที�กำห้นดได้อย�างเต็ม
ศั่กยภัาพ	การเรียนร่้และปล่กฝึังแนวทางการจ่ดการ 
ความข่ดแย้ง 	 มีแนวทางส่นติวิธิีตลอดจนเผิน
แพร�พระราชีกรณ์ียกิจและแนวทางพระราชีดำร ิ
ด้านการพ่ฒนาที�พระบัาทสมเด็จพระเจ้าอย่�ห้่วทรง
ส่บัสาน	ร่กษา	ต�อยอดไปส่�เยาวชีน	 นิสิต	น่กศั่กษา	 
ท่�วประเทศั	 เพ่�อให้้เยาวชีนได้ร่บัความร่้และม่ม
มองให้ม�	 ห้ร่อนว่ตกรรมต�าง	 ๆ	 มากข่�น	 และ
สามารถเผิยแพร�ต�อไปได้	ซึ่่�งการดำเนินงานด่งกล�าว	 
มีความสอดคล้องก่บัปัจจ่ยความสำเร็จในด้าน	 
ชี�องทางการเข้าถ่งข้อม่ลข�าวสารที�ถ่กต้อง	 ร่ปแบับั
การส่�อสารที�เห้มาะสมในแต�ละชี�วงว่ย	 ความร่้และ
ความเข้าใจที�ถ่กต้องเกี�ยวก่บัสถาบั่นห้ล่กของชีาติ 
การมีส� วนร� วมของประชีาชีน	 ความเ ข้มแข็ง
ของห้น�วยงานในการบัริห้ารจ่ดการ	 การพ่ฒนา
สมรรถนะทางการศั่กษาให้้แก�บั่คลากรทางการศั่กษา	 
การยอมร่บัและเช่ี�อม่�นในสถาบั่นห้ล่กของชีาติ	และ
การปลก่ฝัึงค�านิยมที�ดีให้้แก�เด็กและเยาวชีน

สถานการณ์์การบรรลุุุเป้้าหม่าย

การดำำาเนินงานที�ผ่านม่า
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	 การดำเนินการส�งเสริมความม่�นคงของ
สถาบ่ันห้ล่กของชีาติและสถาบ่ันศัาสนา	 ให้้เป็น 
ที�เคารพ	 ย่ดเห้นี�ยวจิตใจของคนไทยส่งข่�น	 ย่งมี 
ความท้าทายจากการเผิยแพร�ข�าวสารเท็จ	 และ 
การละเมิดสถาบั่นห้ล่ก	 โดยใช้ีชี�องทางส่�อสารต�าง	ๆ		 
ก�อให้้เกิดความแตกแยกในส่งคม	และข่ดขวางการ
สร้างศัร่ทธิาต�อสถาบ่ันห้ล่กที�เป็นสิ�งย่ดเห้นี�ยวจิตใจ
คนในชีาติ	 และการไม�เกรงกล่วต�อกฎห้มายต�าง	 ๆ	 
ซึ่่�งอาจเกิดจากผิ่้กระทำผิิด	ถ่กโน้มน้าวจากบั่คคลบัาง
กล่�ม	ห้ร่ออาจเกิดจากความต่�งใจของผิ่้กระทำผิิดเอง 

นอกจากน่�น	 พฤติกรรมของบั่คลากรทางศัาสนาที�
กระทำผิิดวิน่ยห้รอ่ศัีลธิรรมต�าง	ๆ	ที�มีจำนวนมากข่�น 
ในส่งคมปัจจ่บั่น	 และสามารถถ่กเผิยแพร�ในชี�อง
ทางส่�อสารต�าง	 ๆ	 ได้ง�ายและรวดเร็วกว�าในอดีต	 
เพ่�อให้้การดำเนินการเกิดผิลส่มฤทธิิ�ตามเป้าห้มาย	 
จ่งควรม่�งเน้นให้้ความสำค่ญก่บัประเด็นสร้างความ
เข้มแข็งของห้น�วยงานในการบัริห้ารจ่ดการ	 และ 
การบั่ งค่บัใชี้กฎห้มายที� เป็นธิรรม	 เห้มาะสม	 
และโปร�งใส		

	 ควรให้้ความสำค่ญก่บัสร้างความร่้และ
ความเข้าใจที�ถ่กต้องเกี�ยวก่บัการปกครองในระบัอบั
ประชีาธิิปไตยอ่นมีพระมห้ากษ่ตริย์เป็นประม่ขแก�
ประชีาชีน	โดยเฉพาะคนร่�นให้ม�	การจ่ดการชี�องทาง 
การเผิยแพร�ข้อม่ลข�าวสารที�เห้มาะสมและเป็นธิรรม	
เพ่�อปกป้องไว้ซึ่่�งสถาบ่ันห้ล่ก	แต�ไม�เพิ�มความข่ดแย้ง 
และเกลียดชี่งจากการกระทำที�ไม�เป็นธิรรมของผิ่้ใชี้
กฎห้มาย	ควบัค่�ไปก่บัการยอมร่บัความห้ลากห้ลาย	 
การร่บัฟัื้งความคิดต�างอย�างเข้าใจและห้าจ่ดร�วม
ของความคิดของคนในส่งคม	 ปร่บัปร่งโครงสร้าง	 

กฎ	 ระเบีัยบั	 และบ่ังค่บัใช้ีระเบีัยบัที�เกี�ยวข้องก่บั
ศัาสนาอย�างเคร�งคร่ด	 เพ่�อเป็นเคร่�องย่ดเห้นี�ยวจิตใจ	 
สร้างความสาม่คคี	และความสงบัส่ขของคนในส่งคม	 
ตลอดจนปร่บัโครงสร้างของห้ล่กส่ตรการศั่กษา	 
เพ่�อปล่กฝัึงให้้เด็กเป็นคนดี	 มีค่ณ์ธิรรม	 ร่กชีาติ	 
ศัาสนา	และพระมห้ากษ่ตริย์	 มีความร่้ความเข้าใจ
เกี�ยวก่บัประว่ติศัาสตร์ชีาติไทย	ควบัค่�ไปก่บัการเรียน
ร่้และพ่ฒนาท่กษะของเด็กและเยาวชีนให้้สามารถ 
ร่บัก่บัการเปลี�ยนแปลงของโลกในปัจจ่บั่นและ
อนาคตได้

ข้้อเสนอแนะเพืื�อการบรรลุุเป้้าหม่าย

ป้ระเดำ็นท้าทายที่ส่งผลุต่่อการบรรลุุเป้้าหม่าย
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	 แผินแม�บัทประเด็น	 (01)	 ความม่�นคง	 
(พ.ศั.2566-2580)	(ฉบั่บัแก้ไขเพิ�มเติม)	เป้าห้มายแผิน
แม�บัทย�อย	คนไทยมีความจงร่กภ่ักดี	ซึ่่�อส่ตย์	พร้อม
ธิำรงร่กษาไว้ซึ่่�งสถาบั่นห้ล่กของชีาติ	สถาบั่นศัาสนา
เป็นที� เคารพ	 ย่ดเห้นี�ยวจิตใจของคนไทยส่งข่�น 
ได้กำห้นดต่วชีี�ว่ด	จาก	เดิม	ระดัับทุนทางสัังคม	อาทิ	 
ความเช่ี�อถ่อ	 ความไว้วางใจ	 การส่�อสารเผิยแพร� 
ความร่้	 และความเข้าใจที�ถ่กต้องต�อสถาบ่ันห้ล่ก 
ของชีาติ	เป็น	ดััชนีสัถาบันหลักซึ่่�งเป็นการจ่ดทำด่ชีนี
ให้ม�ในล่กษณ์ะ	Composite	 Index	ประกอบัด้วย	 
1)	 องค์ประกอบัด้านกิจกรรมศัาสนาที�สามารถส�ง
เสริมความเข้าใจอ่นดีและการอย่�ร�วมก่นของคนใน

ส่งคม	 2)	 ร้อยละของประชีากรอาย่	 13	 ปีข่�นไป 
ที�ประกอบักิจกรรมทางศัาสนา	3)	ร้อยละของการนำ
ห้ล่กเศัรษฐกิจพอเพียงมาปร่บัใชี้ในชีีวิตประจำว่น	
และ	4)	ร้อยละของประชีากรที�ทำกิจกรรมการย่นตรง 
เคารพธิงชีาติท่กคร่�งเม่�อได้ยินเสียงเพลงชีาติในที�
สาธิารณ์ะ	โดยใชี้ข้อม่ลจาก	สำรวจสภัาวะทางส่งคม
ว่ฒนธิรรม	และส่ขภัาพจิต	โดยได้กำห้นดค�าเป้าห้มาย 
ในปี	 2570	 ไม�น้อยกว�า	 85	คะแนน	ซึ่่�งปัจจ่บั่นอย่�
ระห้ว�างจ่ดเก็บัข้อม่ล	 จ่งไม�สามารถพิจารณ์าค�าสี 
การบัรรล่เป้าห้มายได้

สถานการณ์์ป้ี 2565 เทียบกับค่่าเป้้าหม่ายป้ี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

การรักษาค่วามสงบภายในป้ระเทศ

ป้ระสิทธำิผลุของรัฐบาลุจากการป้ระเมินของธำนาค่ารโลุก 
ไม่ต้ำ�ากว่าร้อยลุะ 70

การเม่องม่เสถ่ยรภาพ แลุะธำรรมาภิบาลุส่งข้�น

	 ม่�งส�งเสริมการเม่องการปกครองที�เข้มแข็ง	 
มีเสถียรภัาพและธิรรมาภัิบัาล	 โดยประชีาชีนมีสิทธิิ
และเสรีภัาพข่�นพ่�นฐานในการมีส�วนร�วมทางการ
เม่อง	 กฎห้มายมีความชีอบัธิรรม	 ประชีาชีนม ี
ค ว า ม เ ชี่� อ ม่� น ใ น ก า รบั ริ ห้ า ร ข อ ง ร่ ฐ บั า ลที� มี
ประสิทธิิภัาพ	จริยธิรรม	 โปร�งใส	และม่�งม่�นทำงาน
เพ่�อผิลประโยชีน์ของประเทศัชีาติ	 	 มีระบับั 
การตรวจสอบั/ถ�วงด่ลอำนาจอธิิปไตยที�เข้มแข็งและ
มีประสิทธิิภัาพ	 โดยต้องอาศั่ยความร่้ความเข้าใจ 
ที�ถ่กต้องเกี�ยวก่บัการปกครองระบัอบัประชีาธิิปไตย 
และร่ปแบับัการส่�อสารที�เห้มาะสมในแต�ละชี�วงว่ย	 
พรรคการเม่อง	 และน่กการเม่องที�มีความสามารถ	 

มีค่ณ์ธิรรม	จริยธิรรม	ธิรรมาภัิบัาล	และพฤติกรรม
ที�พ่งประสงค์	 นโยบัาย/มาตรการการบัริห้ารงาน 
ที�ชี่ดเจน	ระบับัราชีการมีความโปร�งใส	การตรวจสอบั
การบัริห้ารจ่ดการ/การทำงานของพรรคการเม่องที�มี
ประสิทธิิภัาพ	และสภัาพแวดล้อมที�เอ่�อต�อการเข้ามา
มีส�วนร�วมของประชีาชีน	ความเชี่�อม่�นของประชีาชีน
ต�อระบับัการเม่อง	มีเทคโนโลยีสารสนเทศั	กฎห้มาย/ 
กฎระเบัียบัที�เป็นธิรรม	มีการติดตามและประเมินผิล
การดำเนินงานของพรรคการเม่อง	 และว่ฒนธิรรม
ความเป็นประชีาธิิปไตย		
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	 พิจารณ์าจากประสิทธิิผิลของร่ฐบัาลจาก
การประเมินของธินาคารโลก	ในชี�วงปี	2561	–	2564	
มีแนวโน้มลดลงอย�างต�อเน่�อง	 โดยด่ชีนีประสิทธิิผิล
ของร่ฐบัาล	ล�าส่ด	จากการประเมินของธินาคารโลก	 
ณ์	ปี	2564	ประเทศัไทยมีค�าประสิทธิิผิลของร่ฐบัาล
อย่�ที�ร้อยละ	60.58	ลดลงจากชี�วงปี	2561	–	2563		
(ร้อยละ	 66.83	 	 65.87	 และ	 63.46	 ตามลำด่บั)	 
โดยประเทศัไทยอย่�ในอ่นด่บัที�	73	จาก	192	ประเทศั		 
ลดลงจากอ่นด่บัที�	 67	 ในปี	 2563	 โดยสถานะของ 
การบัรรล่เป้าห้มายในปัจจ่บ่ันพบัว�า	 ย่งห้�างจาก 
เป้าห้มายที�กำห้นดไว้	 (ไม�ต�ำกว�าร้อยละ	70)	อย�างไร
ก็ตาม	 การพ่ฒนาการเม่องในรอบั	 5	 ปีที�ผิ�านมา	 
มีผิลการดำเนินงานที�ส�งผิลต�อการบัรรล่เป้าห้มาย
อย�างมีน่ยสำค่ญ	 ได้แก�	การเผิยแพร�ความร่้	 รณ์รงค์
สร้างจิตสำน่กแก�ประชีาชีนในวิถีชีีวิตประชีาธิิปไตย
อน่มพีระมห้ากษ่ตริย์ทรงเป็นประมข่	และการเลอ่กต่�ง
ท้องถิ�น	 จ่ดทำรายงานการวิจ่ย	 เกี�ยวก่บัการเสริม

ภัาพรวมดััชนีประสัิทธิผ่ลของรัฐบาล ของประเทศไทย

สรา้งความเข้มแขง็ทางด้านสทิธิแิละการมีส�วนร�วมแก�
ประชีาชีน	 เผิยแพร�ห้้องสม่ดท่�วประเทศัและเว็บัไซึ่ด์ 
สถาบ่ันพระปกเกล้า	 ตลอดจนการทำบ่ันท่ก 
ข้อตกลงความร�วมมอ่ระห้ว�างสำนก่งานคณ์ะกรรมการ
การเล่อกต่�ง	 ก่บัสถาบ่ันพระปกเกล้า	 เพ่�อเผิยแพร�
อ่ดมการณ์์และค�านิยมประชีาธิิปไตยด้วยการแสดง
แบับัอย�าง	(Archetype)	ที�ดำเนินการจด่ทำห้ล่กสต่ร	 
“พลเม่องค่ณ์ภัาพ”	 เพ่�อพ่ฒนาชี�องทางการมี 
ส�วนร�วมทางการเม่องอย�างสร้างสรรค์

สถานการณ์์การบรรลุุุเป้้าหม่าย
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ที�มา	:	https://tradingeconomics.com/thailand/government-effec-

tiveness-percentile-rank-wb

	 การดำเนินงานเพ่�อข่บัเคล่�อนเป้าห้มายใน	 ชี�วงปี	 2565	 ได้มีการดำเนินการภัายใต้โครงการเพ่�อ 
ขับเคล่�อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสัตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565	โดยมีการศึกษาวิเคราะห์และ
ประเมินสัถานการณ์เพ่�อแก้ไขปัญหาความขัดัแย้งเร่งดั่วนภัายใต้แผ่นสั่งเสัริมการอย่่ร่วมกันภัายใต้สัังคม
พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศั.2561–2564	รวมท่�งได้ให้้ความสำค่ญก่บัการเผิยแพร�และประชีาส่มพ่นธิ์
ส่�อความร่้การปกครองในระบัอบัประชีาธิิปไตยอ่นมีพระมห้ากษ่ตริย์ทรงเป็นประม่ข	ผิ�านทางชี�องทางต�าง	ๆ	 
ท่�งการผิลิตห้น่งส่อความร่้เบ่ั�องต้นการปกครองในระบัอบัประชีาธิิปไตยอ่นมีพระมห้ากษ่ตริย์ทรงเป็นประม่ข	 
จ่ดทำวดิทีศ่ัน์เผิยแพร�ความร่ท้างการเมอ่งการปกครองในระบัอบัประชีาธิปิไตยอน่มพีระมห้ากษต่รย์ิทรงเป็นประมข่	 
เผิยแพร�ใน	ส่�อออนไลน์ต�าง	ๆ	อาทิ	Webpage	 	Facebook	และ	YouTube	 โดยการขยายผิลไปย่งกล่�ม
เยาวชีน	และประชีาชีนตามกล่�มเป้าห้มายที�มีภัารกิจดำเนินงาน	การปล่กฝึังให้้ประชีาชีนมีความร่้ความเข้าใจ 
และมีส�วนร�วมอย�างถ่กต้องต�อการปกครองระบัอบัประชีาธิิปไตย	 โดยมีดำเนินการเผิยแพร�ความร่้และ 
สร้างภั่มิค่้มก่นเกี�ยวก่บัแนวคิดประชีาธิิปไตยให้้แก�ประชีาชีน	ส�งเสริมการเรียนร้่วิถีและว่ฒนธิรรมการเม่อง 
แบับัประชีาธิิปไตยในสถานศั่กษา	ระด่บัปฐมว่ยถ่งระด่บัอ่ดมศั่กษา	และกระต่้นให้้ภัาคประชีาชีนมีส�วนร�วมใน 
กระบัวนการเล่อกต่�งด้วยจิตสำน่กสาธิารณ์ะ	และมีความร่บัผิิดชีอบัต�อตนเอง	ต�อส่งคม	และประเทศัชีาติ 
ตลอดจนดำเนินการจ่ดกิจกรรมฝึึกอบัรมห้ล่กส่ตรการพ่ฒนาการเม่องและการเล่อกต่�งระด่บัภั่มิภัาค	 
จำนวน	4	ภัาค	จำนวน	5	ร่�น	ซึ่่�งการดำเนินงานด่งกล�าว	มีความสอดคล้องก่บัปัจจย่ความสำเร็จในด้านความร่้
และความเข้าใจที�ถ่กต้องเกี�ยวก่บัการปกครองระบัอบัประชีาธิิปไตย	ร่ปแบับัการส่�อสารที�เห้มาะสมแต�ละชี�วงว่ย	 
และเทคโนโลยีสารสนเทศั	

การดำำาเนินงานที่ผ่านม่า
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	 การดำเนินการเพ่�อส�งเสริมการเม่องที�มีประสิทธิิภัาพและธิรรมาภัิบัาลส่งข่�นในห้้วงถ่ดไป	 ย่งม ี
ความท้าทายจากความคิดต�างและห้ลากห้ลายของประชีาชีน	ข้าราชีการ	และนก่การเม่อง	ที�มีต�อการปกครองใน
ระบัอบัประชีาธิิปไตยอ่นมีพระมห้ากษ่ตริย์ทรงเป็นประม่ข	ซึ่่�งจะส�งผิลต�อความแตกแยกและขาดความสาม่คคี 
ของคนในชีาติ	ปัญห้าการแย�งชีิงผิลประโยชีน์ของกล่�มต�าง	ๆ 	ในส่งคม	การท่จริต	คอร่ปชี่�น		และการขาดจริยธิรรม 
ทางการเม่องของน่กการเม่องและประชีาชีนบัางกล่�ม	 รวมท่�งระบับัอ่ปถ่มภั์ในส่งคมไทย	 ที�ทำให้้การใชี้
กฎห้มายไม�เป็นธิรรม	และสภัาพทางการเม่องที�มีการแข�งข่นอย�างเข้มข้นเพ่�อชี�วงชิีงตำแห้น�งทางการเม่องและ 
ผิลประโยชีน์โดยเฉพาะการเตรียมการเล่อกต่�งคร่�งให้ม�ที�จะเกิดข่�น	ในปี	2566	นี�	จ่งควรม่�งเน้นให้้ความสำค่ญก่บั
ประเด็นห้ล่กธิรรมาภิับัาล	พฤติกรรมที�พ่งประสงค์ของน่กการเม่อง	ระบับัราชีการมีความโปร�งใส	การตรวจสอบั 
การบัริห้ารจ่ดการ/การทำงานของพรรคการเม่องที�มีประสิทธิิภัาพ	และการติดตามและประเมินผิลการดำเนิน
งานของพรรคการเม่อง	 อีกท่�งย่งคงมีสถานการณ์์ทางการเม่องที�ไม�แน�นอน	 เป็นประเด็นท้าทายที�ควรเร�ง 
ให้้ความสำค่ญ

	 เพ่�อให้้สามารถบัรรล่เป้าห้มายที�กำห้นดไว้	 
ห้น�วยงานท่กภัาคส�วนต้องให้้ความสำค่ญก่บัการ
สร้างค่ณ์ค�าและจิตสำน่ก	รวมถ่งสิทธิิมน่ษยชีน	ของ
ความเป็นคนในส่งคม	ส�งเสริมการจ่ดระบับัการอย่�
ร�วมก่นในส่งคมที�สล่บัซึ่่บัซึ่้อน	 และเปลี�ยนแปลง
อย�างรวดเร็ว	 โดยคำน่งถ่งความเป็นธิรรม	ย่ดม่�นใน
ความถ่กต้อง	 ศีัลธิรรม	จริยธิรรม	รวมท่�งสน่บัสน่น
ให้้ประชีาชีนทก่ว่ยเข้าถ่งข้อม่ลข�าวสารได้สะดวกและ
เข้าใจง�าย	และมีกระบัวนการให้้ประชีาชีนตรวจสอบั
ความถ่กต้องอย�างชี่ดเจน	ส�งเสริมและให้้โอกาสแก�

คนดีที�มีความสามารถเข้ามามีส�วนร�วมทางการเม่อง
และบัริห้ารประเทศั	 	 น่กการเม่องจะต้องกำห้นด
นโยบัายที�คำน่งถ่งประโยชีน์ต�อส่งคมส�วนรวม	ไม�ส�ง
ผิลกระทบัต�อความเป็นอย่�ประชีาชีน	ห้ร่อศัีลธิรรมอน่
ดีในภัายภัาคห้น้า	ภัาคร่ฐจะต้องสร้างกระบัวนการ
ทำงานของภัาคร่ฐ	ให้้เป็นกลไกการบัริห้ารทร่พยากร
ของส่งคมให้้โปร�งใส	 ซ่ึ่�อตรง	 เป็นธิรรม	 มีการให้้
บัริการสาธิารณ์ะที�มีค่ณ์ภัาพไปส่�ประชีาชีน	และถ่อ
ประโยชีน์ของประชีาชีนเป็นสำค่ญ	 โดยปลอดจาก
การแทรกแซึ่งทางการเม่อง

ข้้อเสนอแนะเพืื่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

ป้ระเดำ็นท้าทายที�ส่งผลุต่่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

	 แผินแม�บัทประเด็น	 (01)	ความม่�นคง	 (พ.ศั.2566-2580)	 (ฉบั่บัแก้ไขเพิ�มเติม)	 เป้าห้มายการเม่องมี
เสถียรภัาพ	และธิรรมาภิับัาลส่งข่�น	 ได้มีการปร่บัเปลี�ยนไปใช้ีต่วชีี�ว่ด	จาก	 เดิม	ประสัิทธิผ่ลของรัฐบาลจาก 
การประเมินของธนาคารโลก	 ไม�ต�ำกว�าร้อยละ	70	 เป็นดััชนีเสัถียรภัาพการเม่อง	 ไม�น้อยกว�า	 0	คะแนน	 
และด่ชีนีการมีสิทธิิ�มีเสียงของประชีาชีนและภัาระร่บัผิิดชีอบั	 พ.ศั.2566-2570	 ไม�น้อยกว�า	 0	 คะแนน	 
ซึ่่�งค�าด่ชีนีเสถียรภัาพการเม่อง	 ปี	2564	 (ปีล�าส่ด)	ประเทศัไทยมีคะแนน	-	0.55	คะแนน	และด่ชีนีการมีสิทธิิ� 
มีเสียงของประชีาชีนและภัาระร่บัผิิดชีอบั	ปี	2564	(ปีล�าสด่)	ประเทศัไทยมีคะแนน	-0.79	คะแนน	เม่�อเทียบัก่บั
ปี	2570	ซึ่่�งกำห้นดค�าเป้าห้มายไว้	ไม�น้อยกว�า	0	คำแนน	ส�งผิลให้ส้ัถานะการบรรลุเป้าหมายอย่่ในระดัับต�ำกว่า
ค่าเป้าหมายระดัับเสัี�ยง	ท่�งนี�	ในห้้วงต�อไป	ห้น�วยงานที�เกี�ยวข้องจะต้องเร�งดำเนินการส�งเสริมการมีสถาบ่ันและ
ว่ฒนธิรรมประชีาธิิปไตยที�เข้มแข็งและมีประสิทธิิภัาพ	ท่�งระบับัร่ฐสภัา	ระบับัการตรวจสอบัและถ�วงด่ลอำนาจ
อธิิปไตย	 ระบับัราชีการ	พรรคการเม่อง	 และการให้้สิทธิิเสรีภัาพในการแสดงความคิดเห้็นของประชีาชีน 
ที�เห้มาะสมมากข่�น

สถานการณ์ป์้ี 2565 เทียบกับค่่าเป้้าหม่ายป้ี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การป้้องกันแลุะแก้ป้ัญหาท่�มผ่ลุกระทบต่้อค่วามมั�นค่ง

ระดัับค่วามสำาเร็จของการแก้ไขป้ัญหาค่วามมั�นค่งในปั้จจุบันดั่ข้�น 
อย่างน้อย ร้อยลุะ 50

ป้ัญหาค่วามมั�นค่งท่�ม่อย่่ในป้ัจจุบัน (เช่น ป้ัญหายาเสพติ้ดั ค่วามมั�นค่งทาง
ไซื่เบอร์ การค่้ามนุษย์ ฯลุฯ) ไดั้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลุกระทบต้่อการบริหารแลุะ
พัฒนาป้ระเทศ

	 ม่� ง เน้นการให้้ความสำค่ญก่บัการแก้ไข
ปัญห้าด้านความม่�นคง	 โดยเฉพาะปัญห้าภ่ัย 
ยาเสพติด	ปัญห้าภั่ยค่กคามทางไซึ่เบัอร์	และปัญห้า
การค้ามน่ษย์	 โดยการพ่ฒนากลไกในการเฝึ้าระว่ง 
แจ้งเต่อนป้องก่น	และติดตามตรวจสอบั	ซึ่่�งต้องอาศั่ย 
การบั่รณ์าการท่�งด้านนโยบัาย	แผินงาน	อ่ปกรณ์์	และ
เทคโนโลยีต�างๆ	 ของท่กห้น�วยงานและระด่บัพ่�นที� 
ที� เกี�ยวข้อง	 เพ่�อแก้ ไขปัญห้าที�มีอย่� ในปัจจ่บั่น 
ให้้ห้มดไป	 และป้องก่นปัญห้าให้ม�	 ไม�ให้้เกิดข่�น	 
ซ่ึ่� งปัจจ่ยแห้�งความสำเร็จที�สำค่ญที�จะสามารถ 
ข่บัเคล่�อนเป้าห้มายด่งกล�าวให้้บัรรล่ได้ตามที�กำห้นด	 
จะม่�งเน้นกลไกการบัริห้ารจ่ดการที�มีการบ่ัรณ์าการ
ในระด่บันโยบัายและการปฏิิบั่ติ	 การบั่รณ์าการ

ฐานข้อม่ลด้านความม่�นคงและขีดความสามารถ 
ในการแลกเปลี�ยนข�าวกรอง	การมีศั่นย์ประสานงาน
และร่บัแจ้งเห้ต่ที�รวดเร็ว	 การส่�อสารโทรคมนาคม
ที�ท่นสม่ย	 ประสิทธิิภัาพของโครงสร้างพ่�นฐาน
สน่บัสน่นที�เกี�ยวข้อง	 กฎห้มายที�ไม�เป็นอ่ปสรรค
ต�อการแก้ไขปัญห้าความม่�นคง	 และการบั่งค่บั
ใชี้กฎห้มายให้้สอดคล้องก่บับั ริบัทของ ส่งคม 
ที�เปลี�ยนแปลงไป	การวิจ่ย	นว่ตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศั	 ที�ท่นสม่ย	 ความเชี่�อม่�นของประชีาชีน
ต�อห้น�วยงานร่ฐ	การส่�อสารโทรคมนาคมที�ท่นสม่ย
ระบับัฐานข้อม่ลที�มีประสิทธิิภัาพ	ประสิทธิิภัาพของ
โครงสร้างพ่�นฐานสน่บัสน่นที�เกี�ยวข้อง	

010201

ป้ี
2565

จ.3
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	 พิจารณ์าจากสถานการณ์์ระด่บัความสำเร็จ
ของการแก้ไขปัญห้าความม่�นคงในปัจจ่บั่นในชี�วงปี	 
2561	 -2565	สถานการณ์์ดีข่�นอย�างต�อเน่�อง	แต�ย่ง 
ต�ำกว�าค�าเปา้ห้มาย	ซึ่่�งห้น�วยงานความม่�นคงไดด้ำเนนิ
การการแก้ไขปัญห้าความม่�นคง	โดยสามารถควบัค่ม
สถานการณ์์	 ร่กษาระด่บั	และพ่ฒนาประสิทธิิภัาพ
การแก้ไขปัญห้า	เพ่�อจะไม�ก�อให้้เกิดผิลกระทบัต�อการ
พ่ฒนาประเทศั	 	มีผิลส่มฤทธิิ�ในประเด็นความม่�นคง 
ที�สำค่ญ	 ด่งนี�	 (1)	 สัถานการณ์ปัญหายาเสัพติดั  
ภัาพรวมการแกไ้ขปญัห้ายาเสพตดิมแีนวโนม้ในระดบ่ั
ที�ลดลง	จากปัจจ่ย	อาทิ	การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของห้ม่�บั้าน/ชี่มชีน	โดยการมีส�วนร�วมของประชีาชีน	 
ปี	 2565	 มีเป้าห้มาย	 1,179	 แห้�ง	 ดำเนินการ 
ได้	1,028	แห้�ง	คิดเป็นร้อยละ	87.19	จากเป้าห้มาย 
ห้ม่�บั้าน/ชี่มชีนท่�งห้มด	 ซึ่่�งลดลงจาก	 ปี	 2564	 
ร้อยละ	88.27		สถานะห้ม่�บั้าน/ชี่มชีนที�ไม�มีปัญห้ายา
เสพตดิ	มจีำนวน	59,910	แห้�ง	คดิเปน็รอ้ยละ	72.66	จาก
ห้ม่�บั้าน/ชี่มชีนที�สำรวจท่�งห้มด	 ซึ่่�งมีจำนวนลดลง 
จากปี	2564	ร้อยละ	75.46		(2)	สัถานการณ์ปัญหา
ความมั�นคงทางไซเบอร์	มีแนวโน้มปร่บัต่วดีข่�น	 โดย
สถิติภ่ัยค่กตามทางไซึ่เบัอร์	 ในปี	 2565	 รวมท่�งสิ�น	 

1,884	 รายการ	 ซึ่่�งมีลดลงอย�างต�อเน่�องในชี�วง
ปี	 2560	 -	 2564	 (3,237	 	2,520	 	2,470	2,250	
และ	1,336	คร่�ง	ตามลำด่บั)	 	มีการแจ้งเต่อนและ
สน่บัสน่นการแก้ไขปัญห้าภั่ยค่กคามทางไซึ่เบัอร์	 
จำนวน	299	 เห้ต่การณ์์	ซึ่่�งเพิ�มข่�นจากปี	2564	 (66	
เห้ต่การณ์์)	 รวมท่�งมีการจ่ดทำกฎห้มายลำด่บัรอง 
ภัายใตพ้ระราชีบัญ่ญต่กิารร่กษาความม่�นคงปลอดภัย่
ไซึ่เบัอร์	พ.ศั.	2562	รวมท่�งสิ�น	5	ฉบั่บั	และสามารถ
พ่ฒนาผ้่ิ เชีี� ยวชีาญและกำล่งคนด้านการร่กษา
ความม่�นคงปลอดภั่ยไซึ่เบัอร์	 จำนวน	 2,250	 คน	 
(3)	สัถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์	การจ่ดระด่บั
ประเทศัไทยในรายงานสถานการณ์์การค้ามน่ษย์	 
(Trafficking	 in	Persons	Report:	 TIP	Report)	 
ปี	 2565	 ประเทศัไทยสามารถยกระด่บัการแก้ไข
ปัญห้าการค้ามน่ษย์โดยอย่�ในระด่บั	TIER	2	จากความ
พยายามในการป้องก่นและแก้ไขปัญห้าการค้ามน่ษย์
ที�สำค่ญ	จำนวนแรงงานต�างด้าวได้ร่บัการค่้มครอง
ตามกฎห้มาย	 666,398	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 
ของเป้าห้มายจำนวนแรงงานที�กำห้นดไว้	 สำห้ร่บั
จำนวนผิ่้ เสียห้ายจากการค้ามน่ษย์ที� ได้ ร่บัการ
ค่้มครองตามกฎห้มายและพ่นธิกรณ์ีระห้ว�างประเทศั
ในปี	2565	มีจำนวน	157	คน	เพิ�มข่�นจากปี	2563	-2564 
(	 146	 คน	 และ131	 คน	 ตามลำด่บั)	 ซึ่่�งจาก 
การประเมินในภัาพรวมของสถานการณ์์ด่งกล�าว 
ข้างต้น	ถ่งแม้ปี	2565	จะปร่บัตว่ดีข่�น	แต�สถานะการ
บัรรล่เป้าห้มายย่งอย่�ในระด่บัต�ำกว�าค�าเป้าห้มาย 
ที�กำห้นดไว้

สถานการณ์์การบรรลุุเป้้าหม่าย

010201
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สัถานการณ์การค้ามนุษย์ในไทย
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	 ในปี	 2565	 ได้มีการดำเนินการภัายใต้
โครงการเพ่�อขับเคล่�อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสัตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565	ในส�วน
การแก้ไขปัญหายาเสัพติดั	 ห้น�วยงานที�เกี�ยวข้อง 
ได้ดำเนินการพ่ฒนาระบับัการตรวจสอบัเฝึ้าระว่ง 
การล่กลอบัการนำเข้าว่ตถ่เสพติดที�ด�านอาห้าร
และยาส�วนกลางและส�วนภั่มิภัาค	 การติดตามการ
เคล่�อนไห้วของต่วยา	สารต่�งต้น	และเคมีภ่ัณ์ฑ์์ที�เป็น
ว่ตถ่เสพติดที�อย่�ในความร่บัผิิดชีอบัของสำน่กงาน
คณ์ะกรรมการอาห้ารและยา	 ให้้มีประสิทธิิภัาพและ
มีมาตรฐานเดียวก่นท่�วประเทศั	 การพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายในการกำกับดั่แลตัวยา สัารตั�งต้น 
และเคมีภััณฑ์์ที�เป็นวัตถุเสัพติดัให้้สอดคล้องก่บั
ระบับัสากลและเห้มาะสมก่บัสถานการณ์์	การพ่ฒนา 
ระบับัสารสนเทศัที� เกี�ยวข้องให้้ มีความท่นสม่ย	 
มีความย่ดห้ย่�น	 และสามารถรองร่บัความต้องการ 
ข้อม่ลที�เปลี�ยนแปลงขององค์กร	และรองร่บัการแลก
เปลี�ยนและเชี่�อมโยงระห้ว�างห้น�วยงาน	การข่บัเคล่�อน
ย่ทธิศัาสตร์การป้องก่นและแก้ไขปัญห้ายาเสพติดใน
สถานศั่กษา	การจ่ดอบัรมค�ายท่กษะชีีวิต	“ปล่กพล่ง	 
KID	 พิชีิตปัญห้า”	 เพ่�อป้องก่นปัญห้ายาเสพติดและ
พฤติกรรมที�ไม�พ่งประสงค์	การข่บัเคล่�อนโครงการ
สถานศั่กษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบัายม่ข	 
ใน	31	 โรงเรียน	 อีกท่�งการแก้ไขปัญหาความมั�นคง
ทางไซเบอร์	 ดำเนินการสน่บัสน่นการแก้ไขปัญห้า
เกี�ยวก่บัเห้ต่การณ์์ภั่ยค่กคามทางไซึ่เบัอร์ที�เกิดข่�น	 
แจ้งเต่อน	และสน่บัสน่นการแก้ไขปัญห้าภั่ยค่กคาม
ทางไซึ่เบัอร์	 โดยสามารถแบั�งประเภัทภั่ยค่กคามทาง
ไซึ่เบัอร์	ที�เกิดข่�นก่บัห้น�วยงานต�าง	ๆ	จำนวน	299	
เห้ต่การณ์	์ดำเนินการตรวจสอบัท่�งห้มด	5,553	เร่�อง	 
การจ่ดทำกฎห้มายลำด่บัรองสำห้ร่บับ่ังค่บัใชี้ห้น�วย
งานของร่ฐ	ห้น�วยงานควบัค่มห้ร่อกำก่บัด่แล	และ
ห้น�วยงานโครงสร้างพ่�นฐานที�สำค่ญทางสารสนเทศั
เป็นห้ล่ก	 โดยมีกฎห้มายลำด่บัรองที�ประกาศัใน 
ราชีกิจจาน่เบักษาแล้ว	 ท่�งสิ�น	 5	 ฉบ่ับั	 ตลอดจน 
ดำ เนิ น โคร งการ เ ร่ ง รั ดัการพัฒนาบุ คลากร

การดำำาเนินงานที่ผ่านม่า

ดั้านความมั�นคงปลอดัภััยไซเบอร์	 (Intensive	 
CybersecurityCapacity	 Building	 Program) 
ระยะที�	 1	ซึ่่�งจะเร�งพ่ฒนาผิ่้เชีี�ยวชีาญและกำล่งคน 
ด้าน	Cybersecurity	จำนวน	2,250	คน	(3)	การแก้ไข 
ปัญหาการค้ามนุษย์	 มีการดำเนินการโครงการ 
ป้ อ ง กันการ ค้ าม นุษย์ ด้ั านแรงงาน ต่าง ด้ั าว  
ซึ่่�งมีแรงงานต�างด้าวได้ร่บัอน่ญาตทำงาน	 จำนวน	 
285,671	คน	แรงงานต�างด้าวที�ได้ร่บัการตรวจสอบั	 
จำนวน	313,134	คน	สถานประกอบัการได้ร่บัการ 
ตรวจสอบั	 จำนวน	 34,926	 แห้�งแรงงานที�เป็น 
กล่�มเสี�ยงได้ร่บัการส�งเสริมพ่ฒนา	 และกำก่บัด่แล 
ให้้ร่บัการค่้มครองตามกฎห้มาย	จำนวน	28,997	คน	 
และแรงงานในเร่อประมงทะเลที�ได้ร่บัการค่้มครอง
ตามกฎห้มายจำนวน	3,670	คน	รวมดำเนินการได้
ท่�งสิ�นจำนวน	666,398	คน	คิดเป็นร้อยละ	103.2		
นอกจากน่�น	 มีการยกระด่บัศั่นย์บั่ญชีาการป้องก่น
การค้ามน่ษย์ด้านแรงงานให้้เป็นห้น�วยงานมีสายการ
บั่งค่บับั่ญชีาข่�นตรงต�อปล่ดกระทรวงแรงงาน	การ
จ่ดทำมาตรฐานการปฏิิบั่ติงาน	 เพ่�อแสวงห้าข้อบั�งชีี�
สำห้ร่บับั่คคลที�มีเห้ต่อ่นควรสงส่ยได้ว�าอาจเป็นผิ่้เสีย
ห้ายจากการแสวงห้าประโยชีน์ด้านแรงงาน	แรงงาน
บั่งค่บั	ห้ร่อการค้ามน่ษย์	และการส�งเสริมและพ่ฒนา
ศั่กยภัาพสถานประกอบัการในการจ่ดทาแนวปฏิิบั่ติ
การใชี้แรงงานที�ดี	ซึ่่�งปัจจ่บั่นมีสถานประกอบัการนำ
ห้ล่กการ	GLP	มาใชี้จำนวนท่�งสิ�น	40,420	แห้�ง	เพ่�อ
ยกระด่บัค่ณ์ภัาพชีีวิตของแรงงาน	จำนวน	2,303,844	
ราย	 ซ่ึ่�งการดำเนินงานด่งกล�าว	 มีความสอดคล้อง
ก่บัปัจจ่ยความสำเร็จในด้านการพ่ฒนาสมรรถนะ
บั่คลากร	การปฏิิบ่ัติงานเชิีงร่ก	การเฝ้ึาระว่งและการ
ตรวจสอบัที�มีประสิทธิิภัาพ	ศั่นย์ประสานงานและร่บั
แจ้งเห้ต่	กฎห้มายที�ไม�เป็นอ่ปสรรคและการบั่งค่บัใชี้
กฎห้มายให้้สอดคล้องก่บับัริบัทส่งคมที�เปลี�ยนแปลง
ไป	 วิจ่ย	 นว่ตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศั	 
ระบับัฐานข้อม่ลที�มีประสิทธิิภัาพ	ประสิทธิิภัาพของ
โครงสร้างพ่�นฐานสน่บัสน่นที�เกี�ยวข้อง
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	 (1)	 ปัญห้าด้านยาเสพติดย่งมีความท้าทาย
จากกฎห้มายของไทยที�ไม�สามารถขจ่ดแห้ล�งผิลิต 
ยาเสพติดที�มีอย่� ในประเทศัอ่�นได้ 	 โดยเฉพาะ
ในประเทศัเพ่�อนบั้าน	 ซึ่่�งมีความเสี�ยงต�อการใชี้
ประเทศัไทยเป็นเส้นทางลำเลียงสิ�งเสพติดเพิ�มมาก
ข่�น	นอกจากน่�น	ราคายาเสพติดบัางชีนิดมีราคาต�ำลง	 
ส�งผิลให้้คนท่�วไป	สามารถมีอำนาจในการซึ่่�อยาเสพ
ติดเพิ�มมากข่�น	โดยเฉพาะเยาวชีนกล่�มเสี�ยง	ประกอบั
ก่บัปัญห้าเศัรษฐกิจ	การตกงาน	และขาดรายได้ของ
ครอบัคร่ว	ส�งผิลต�อการเพิ�มข่�นของปัญห้ายาเสพติด
ในระยะยาว	(2)	ด้านความม่�นคงทางไซึ่เบัอร์	ปัจจ่บั่น	 
ประเทศัไทยย่งขาดแคลนบั่คลากรด้านไซึ่เบัอร์	 
ประกอบัก่บัภั่ยค่กคามไซึ่เบัอร์ที�มีห้ลากห้ลายร่ป
แบับั	 และมีการวิว่ฒนาการอย�างต�อเน่�อง	 ท่�งเพ่�อ 
การทำลายระบับัข้อม่ล	การฉ้อโกงบั่ญชีีเงินฝึาก	และ
การสร้างความเสียห้ายต�อเว็ปไซึ่ต์	 (3)	ปัญห้าด้าน 
การค้ามน่ษย์	 เน่�องจากภ่ัมิที�ต่�งของประเทศัไทยมี
พ่�นที�ชีายแดนก่บัประเทศัเพ่�อนบั้าน	 ประกอบัก่บั 
การส่้รบัภัายในของประเทศัเพ่�อนบั้านที�ย่งเกิดข่�น

ป้ระเดำ็นท้าทายที่ส่งผลุต่่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

อย�างต�อเน่�อง	 รวมท่�งปัญห้าการพ่ฒนาเศัรษฐกิจ
และส่งคมโลกที�มีการไห้ลเวียนของเงินท่น	แรงงาน	 
และสินค้ามากข่�น	 ซึ่่�งเอ่�อต�อการโยกย้ายถิ�นฐาน
ของแรงงานเข้ามาย่งประเทศัไทย	 ส�งผิลให้้เกิด
ชี�องทางของการค้ามน่ษย์	ห้ร่อการใชี้แรงงานที�ผิิด
กฎห้มาย	ตลอดจนการพ่ฒนาเทคโนโลยีการส่�อสาร 
ที�กลายเป็นสิ� งอำนวยความสะดวกให้้ก่บักล่�ม 
ก�ออาชีญากรรมและการค้าประเวณ์ี	 และเป็นพ่�นที�
ในการค้ามน่ษย์เพิ�มมากข่�น	 จ่งควรม่�งเน้นการให้ ้
ความสำค่ญก่บัการสร้างร�วมม่อระห้ว�างประเทศั	 
ท่�งในระด่บัสากลและระด่บัภั่มิภัาค	 เพ่�อขยาย 
ความร�วมม่อไปส่�กลไกการแก้ไขปัญห้าความม่�นคง
ภัายในประเทศั	ท่�งปัญห้ายาเสพติด	ความม่�นคงทาง
ไซึ่เบัอร์	 และการค้ามน่ษย์	 รวมท่�งการแลกเปลี�ยน
ข้อม่ลข�าวสารที�เป็นข�าวกรอง	ของประเทศัต้นทาง	 
ระห้ว�างทางและปลายทาง	 โดยมีการสร้างเคร่อข�าย
และทิศัทางความร�วมม่อให้้เกิดข่�น	 เพ่�อความรวดเร็ว
ในการแก้ไขปัญห้าร�วมก่น	
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	 ย่งคงต้องม่�งเน้นการแก้ไขปัญห้าความม่�นคง	 
ที�มีอย่� ในปัจจ่ บ่ันซึ่่� งส�งผิลกระทบัต�อการพ่ฒนา
ประเทศั	 ได้แก�	 การควบัค่มสถานการณ์์ปัญห้า 
ยาเสพติด	 โดยให้้ความสำค่ญก่บัการดำเนินการ
ต�อเคร่อข�ายการค้ายาเสพติดรายสำค่ญ	 การเสริม 
ขีดความสามารถและพ่ฒนาบ่ัคลากรในการร่กษา
ความม่�นคงปลอดภั่ยไซึ่เบัอร์	 ควบัค่� ไปก่บัการ
พ่ฒนาและปร่บัปร่งประสิทธิิภัาพในการร่บัม่อภั่ย
ค่กคามไซึ่เบัอร์	และการลดความเสียห้ายที�อาจเกิด
ข่�นในอนาคต	การดำเนินการตามข้อเสนอแนะตาม

ข้้อเสนอแนะเพืื่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

รายงานสถานการณ์์การค้ามน่ษย์	 โดยร่กษาระด่บั
ของประเทศัไทยให้้อย่�ให้้ในระด่บั	TIER	2	และม่�งส่� 
การยกระด่บัไปส่�ระด่บั	TIER	1	รวมท่�งให้้ความสำค่ญ
ก่บัการพ่ฒนากลไกในการเฝึ้าระว่ง	แจ้งเต่อน	ป้องก่น	 
และแก้ไขโดยปร่บันโยบัายการแก้ไขปัญห้าการค้า
มน่ษย์	ที�ม่�งเน้นการแก้ไขปัญห้าเชีิง	“รก่”	มากกว�าเชีิง	
“ร่บั”	คอ่	ให้้ความสำค่ญต�อการลดความเสี�ยงของการ
ตกเป็นเห้ย่�อค้ามน่ษย์	การค่้มครองและปกป้องเห้ย่�อ	 
และการบั่รณ์าการการดำเนินการในท่กมิติ	

	 แผินแม�บัทประเด็น	 (01)	 ความม่�นคง	 (พ.ศั.2566-2580)	 (ฉบั่บัแก้ไขเพิ�มเติม)	 เป้าห้มายปัญห้า 
ความม่�นคงที�มีอย่�ในปัจจ่บ่ัน	 ได้ร่บัการแก้ไขจนไม�ส�งผิลกระทบัต�อการบัริห้ารและพ่ฒนาประเทศั	 ได้ม ี
การปร่บัเปลี�ยนไปต่วชีี�ว่ด	 จาก	 เดิม	 ระดัับความสัำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั�นคงในปัจจุบัน 
ดีข่�นอย�างน้อยร้อยละ	50	 เป็นดััชนีความปลอดัภััยจากภััยคุกคาม ไม�เกิน	6	ซึ่่�งในปี	 2565	ประเทศัไทย 
อย่�ที� ระด่บั	 8.3	 คะแนน	 เม่�อเทียบัก่บัปี 	 2570	 ซึ่่� งกำห้นดค�าเป้าห้มายไว้ 	 ไม� เกิน	 6	 คะแนน	 
(ยิ�งคะแนนส่ง	ค�ายิ�งน้อยลง)	ด่งน่�น	ส�งผิลให้้มีสถานะการการบัรรล่เป้าห้มายต�ำกว�าค�าเป้าห้มายระด่บัวิกฤต 
โดยในห้้วงต�อไป	ห้น�วยงานความม่�นคงที�เกี�ยวข้อง	ควรเร�งให้้ความสำค่ญก่บัการแก้ปัญห้าความม่�นคงปลอดภ่ัย
ในภัาพรวม	ท่�งระบับับัริห้ารจ่ดการ	การพ่ฒนาเทคโนโลยี	รวมท่�งการสร้างการร่บัร่้และมีส�วนร�วมของประชีาชีน	
เพ่�อให้้ปัญห้าความม่�นคงที�มีอย่�ในปัจจ่บ่ันได้ร่บัการแก้ไขจนไม�ส�งผิลต�อการบัริห้ารและพ่ฒนาประเทศั

สถานการณ์์ปี้ 2565 เทียบกับค่่าเป้้าหม่ายป้ี 2570

คะแนนดััชนีความปลอดัภััยจากภััยคุกคาม 
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010202

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

การป้้องกันแลุะแก้ไขป้ัญหาท่�ม่ผลุกระทบต้่อค่วามมั�นค่ง

ได้ัแก่ (1) จำานวนงบป้ระมาณด้ัานค่วามมั�นค่งในการแก้ไขป้ัญหาค่วาม
รุนแรงในพ่� นท่�จังหวัดัชายแดันใต้้ลุดัลุงร้อยลุะ 10 ต้่อปี้ 
(2) สถิต้ิจำานวนเหตุ้รุนแรง/ส่ญเส่ย ลุดัลุงร้อยลุะ 20 ต่้อปี้ แลุะ 
(3) ป้ริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเท่�ยว แลุะม่ลุค่่าการลุงทุน
ในพ่� นท่�จังหวัดัชายแดันใต้้ เพิ� มข้�นร้อยลุะ 10 ต่้อปี้

ภาค่ใต้้ม่ค่วามสงบสุขร่มเย็น

	 ม่� งการแก้ไขปัญห้าชีายแดนภัาคใต้โดย
น้อมนำห้ล่กปร่ชีญาของเศัรษฐกิจพอเพียงและ
ศัาสตร์พระราชีา	 “เข้าใจ	 เข้าถ่ง	พ่ฒนา”	มาเป็น 
กรอบัแนวทางในการดำเนินงานอย�างต�อเน่�อง	 เพ่�อ
ให้้เป็นพ่�นที�ที�มีความปลอดภ่ัยในชีีวิตและทร่พย์สิน	 
ประชีาชีนในพ่�นที�มีค่ณ์ภัาพชีีวิตที�ดี	 และมีส�วนร�วม
ในกระบัวนการเสริมสร้างส่นติส่ข	 บันพ่�นฐานของ
ส่งคมพห่้ว่ฒนธิรรม	ตลอดจนศัรษฐกิจในพ่�นที�ได้ร่บั 
การพ่ฒนาอย�างย่�งย่น	 ซึ่่�งต้องอาศั่ยปัจจ่ยแห้�ง 
ความสำเร็จที�สำค่ญ	อาทิ	การบั่รณ์าการฐานข้อม่ล 
ด้านความม่�นคงของท่กภัาคส�วนเพ่�อร�วมก่นแก้ไข
ปัญห้า	 แผินร่กษาความปลอดภ่ัยในชีีวิตและ
ทร่พย์สิน	 มีการบั่งค่บัใชี้กฎห้มายอย�างเป็นธิรรม	 

พร้อมการเยียวยาผิ่้ได้ร่บัผิลกระทบั	การมีเทคโนโลยี
สน่บัสน่นการเฝ้ึาระว่งพ่�นที�	 การสร้างความเข้าใจ	 
ท่�งจากภัายในพ่�นที�	 จากนอกพ่�นที�	 และจากต�าง
ประเทศั	การบัริห้ารจ่ดการและแนวทางแก้ไขปัญห้า
ที�มีการบั่รณ์าการการทำงานของภัาคร่ฐและภัาคี
เคร่อข�าย	การแสวงห้าทางออกจากความข่ดแย้งด้วย
แนวทางส่นติวิธิี	คนในชี่มชีนมีส�วนร�วมในการบัริห้าร
จ่ดการทร่พยากร	 มีความสามารถในการแข�งข่น	 
การลดความเห้ล่�อมล�ำ	การเรียนร่้ว่ฒนธิรรมและวิถี
ชีีวิตของชี่มชีนที�มีความห้ลากห้ลาย	 มีการปล่กจิต
สำน่กและยอมร่บัความแตกต�าง	 ซึ่่�งจะเป็นปัจจ่ย
สำค่ญที�จะส�งผิลต�อการบัรรล่เป้าห้มายด่งกล�าว 
ได้อย�างเป็นร่ปธิรรม	

ปี้
2565
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	 พิจารณ์าจาก	 (1)	 จำนวนงบประมาณ
ดั้านความมั�นคงในการแก้ไขปัญห้าลดลงจำนวน	 
6,912.0660	 ล้านบัาท	 ห้ร่อลดลงจากปี	 2564	
(9,563.3387	ล้านบัาท)	ร้อยละ	27.72	ซึ่่�งบัรรล่ตามค�า
เป้าห้มายที�กำห้นดไว้	(ลดลงร้อยละ	10	ต�อปี)	สอดร่บั 
ก่บัทิศัทางแก้ปัญห้าโดยการจ่ดสรรงบัประมาณ์ 
เป็นไปโดยสอดคล้องก่บัน�ำห้น่กก่บัภัารกิจงาน 
ความม่�นคงและงานด้านการพ่ฒนา	 (2)	สัถิติจำนวน
เหตุรุนแรงและความสั่ญเสีัย	ปี	2565	มีเห้ต่ร่นแรง	
108	เห้ต่การณ์์	เพิ�มข่�นจากปี	2564	ร้อยละ	22.0	ผิ่้เสีย
ชีีวิต	45	คน	เพิ�มข่�นจากปี	2564	ร้อยละ	11.11	และ
ผิ่้บัาดเจ็บั	116	คน	เพิ�มข่�นร้อยละ	26.08	ซึ่่�งต�ำกว�า
ค�าเป้าห้มายที�กำห้นดไว้	(ลดลงร้อยละ	20	ต�อปี)	ท่�งนี�	 
สาเห้ต่ไม�สามารถบัรรล่ได้ตามเป้าห้มาย	 เน่�องจาก
ห้้วงปีงบัประมาณ์	2561-2565	สถานการณ์์ค�อนข้าง 
มีความผิ่นผิวน	 โดยสถานการณ์์ความร่นแรงลดลง
อย�างมีน่ยสำค่ญ	 แต�เม่�อมีการผิ�อนปรนมาตรการ
จำก่ดการเดินทางลง	 และมีการบ่ังค่บัใช้ีกฎห้มาย
อย�างต�อเน่�อง	 ได้ส�งผิลต�อการเพิ�มข่�นและลดลงของ

	 ในปี 	 2565	 มีการดำเ นินการภัายใ ต้ 
โครงการเพ่�อขับเคล่�อนการบรรลุเป้าหมายตาม 
ยุทธศาสัตร์ชาติ	ประจำปีงบัประมาณ์	2565	ได้แก�	 
โครงการศั่นย์บั่รณ์าการฐานข้อม่ลด้านการต�อต้าน
การท่จริตในจ่งห้ว่ดชีายแดนใต้	อีกท่�งย่งมีการดำเนิน
การที�สำค่ญ	 ด่งนี�	 1)	 งานด้านการข�าว	 ได้จ่ดต่�ง
ข�ายงานข�าวในพ่�นที�และเพิ�มขีดความสามารถให้้ก่บั
ข�ายงานข�าว	และสน่บัสน่นเคร่�องม่อพิเศัษ	รวบัรวม
ข�าวสาร	กำห้นดห้่วข้อข�าวสารสำค่ญ	และผิลิตข�าว
กรอง/แจ้งเต่อน	446	ฉบ่ับั	สร่ปข�าวกรอง	579	ฉบั่บั	 
ข�าวกรองนำส่�การปฏิิบ่ัติ	 4,599	 ฉบ่ับั	 โดยนำไป 
ส่�การติดตามจ่บัก่ม/เชีิญต่วผิ่้ก�อเห้ต่ร่นแรง	 ในพ่�นที�

จำนวนเห้ต่การณ์์และความส่ญเสีย	 อย�างไรก็ตาม	 
ห้ากพิจารณ์าโดยกำห้นดค�าเป้าห้มายให้้ต�ำลง	 
เม่�อเทียบัก่บัปีงบัประมาณ์	2560	ตามที�ว่ดผิลสม่ฤทธิิ�
ในแผินระด่บัที�	3	จะพบัว�า	ในภัาพรวม	สามารถบัรรล่
ผิลส่มฤทธิิ�ได้ตามเป้าห้มาย	(3)	ปริมาณนักท่องเที�ยว
ปี	2565	จำนวน	1.2	ล้านคน	ลดลงจากปี	2564	ร้อยละ 
14.29	ซึ่่�งต�ำกว�าเป้าห้มายที�กำห้นดไว้	(เพิ�มข่�นร้อยละ 
10	 ต�อปี)	 สำห้ร่บัม่ลค�าการลงท่นในพ่�นที�จ่งห้ว่ด
ชีายแดนภัาคใต้ในปี	 2565	 (โครงการที�ได้ร่บัอน่ม่ติ
ให้้การส�งเสริมการลงท่น	ม.ค.-	ก.ย.	2564)	มีม่ลค�า
รวม	848.50	 ล้านบัาท	 โดยลดลงจากปี	 2564	 ใน
ชี�วงเวลาเดียวก่น	 (9,830	 ล้านบัาท)	 ร้อยละ	91.36		 
ซึ่่�งต�ำกว�าค�าเป้าห้มายที�กำห้นดไว้	 (เพิ�มข่�นร้อยละ	 
10	ต�อปี)	ท่�งนี�	ด้วยข้อจำก่ดของต่วชีี�ว่ดซึ่่�งไม�สามารถ
สะท้อนระด่บัการพ่ฒนาของพ่�นที�ได้อย�างชี่ดเจน	 
โดยเฉพาะในภัาวะที�การท�องเที�ยวและการลงท่นใน
พ่�นที�ได้ร่บัผิลกระทบัมาจากการแพร�ระบัาดของ 
เชี่�อโควิด-19	อย�างมีน่ยสำค่ญ	

ได้แล้ว	9	ราย	รวมถ่งได้ผิลิตข�าววิเคราะห้์เฉพาะกรณ์ี	 
จำนวน	 144	 ฉบั่บั	 	 2)	 งานอำนวยความย่ติธิรรม	 
ส�งเสริมการอำนวยความย่ติธิรรมของศั่นย์ย่ติธิรรม
ชี่มชีน	 สร้างความร่บัร่้ความเข้าใจเร่�องกฎห้มายที�
จำเป็นก่บักล่�มเป้าห้มายในพ่�นที�	 จ่ดกิจกรรมเดินเท้า
เพ่�อสำรวจปัญห้าคร่วเร่อนในชี่มชีน	และนำปัญห้า
ที�ได้เป็นประเด็นเพ่�อชี�วยก่นแก้ไขพ่ฒนาระบับัและ
เพิ�มศ่ักยภัาพการไกล�เกลี�ยข้อพิพาทครอบัคร่วและ
มรดกตามบัทบ่ัญญ่ติแห้�งศัาสนาอิสลามในพ่�นที�	 
เพิ�มประสิทธิภิัาพการตรวจพิสจ่น์ทางนิติวทิยาศัาสตร์
เพ่� อขยายงานการข� าวคดีอาชีญากรรม	 และ 
การให้้บัริการนิติวิทยาศัาสตร์ส่�ประชีาชีนในจ่งห้ว่ด

สถานการณ์์การบรรลุุุเป้้าหม่าย
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ชีายแดนภัาคใต้	 3)	 งานการบ่ังค่บัใช้ีกฎห้มาย	 
รวบัรวมวิ เคราะห้์ข้อม่ลด้ านความม่�นคงและ
อาชีญากรรมภ่ัยแทรกซึ่้อน	591	 เร่�อง	 โดยสามารถ
นำไปจ่ดทำรายงานผิลการวิเคราะห้์พฤติกรรมบั่คคล
ร่ปแบับั	ห้ร่อล่กษณ์ะการก�อเห้ต่พร้อมจ่ดทำผิ่งเชี่�อม
โยงข้อม่ลได้	25	 เร่�อง	และสน่บัสน่นข้อม่ลต�อห้น�วย
งานที�เกี�ยวข้องเพ่�อเป็นการอำนวยความย่ติธิรรม	 
7	 เร่�อง	ประชี่มเร�งร่ดติดตามคดีสำค่ญ	4)	งานร่กษา
ความปลอดภ่ัยในชีีวิตและทร่พย์สิน	อาทิ	ตรวจการณ์์	 
ลาดตระเวน	 เฝึ้าระว่ง	ติดต่�งกล้องโทรท่ศัน์วงจรปิด	 
ในเขต	 6	 เม่องห้ล่ก	 1,835	กล้อง	 เข้าดำเนินงาน
ในห้ม่�บั้านเสริมสร้างความม่�นคง	76	ห้ม่�บั้าน	 ให้้มี
ความปลอดภั่ย	 โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส�วนร�วมของประชีาชีน	ด้วยการฝึึกท่กษะ
ผิ่้นำห้ม่�บั้าน	 48	 ห้ม่�บ้ัาน	 โดยผิลการดำเนินงานที�
สำค่ญอ่�น	ๆ	พบัว�าประชีาชีนกล่�มเป้าห้มายได้เข้ามา
มีส�วนร�วมก่บัภัาคร่ฐในการแก้ไขปัญห้าความไม�สงบั
ในจ่งห้ว่ดชีายแดนภัาคใต้เพิ�มมากข่�น	 มีกิจกรรมที�

สน่บัสน่นการอย่�ร�วมก่นในส่งคมที�มีความห้ลากห้ลาย
ในระด่บัตำบัลมากข่�น	และในระด่บันานาชีาติได้ให้ ้
การสน่บัสน่นการแก้ไขปัญห้าและพ่ฒนาพ่�นที�จ่งห้ว่ด
ชีายแดนภัาคใต้ดีข่�น	 ซึ่่�งย่งไม�ปรากฏิข้อร้องเรียน
ต�อแนวทางการแก้ไขปัญห้าความไม�สงบัในจ่งห้ว่ด
ชีายแดนภัาคใต้	ในเวทีระด่บันานาชีาติ	ซึ่่�งการดำเนิน
งานด่งกล�าว	มีความสอดคล้องก่บัปัจจ่ยความสำเร็จ
ในด้านการบั่รณ์าการฐานข้อม่ลด้านความม่�นคง	 
แผินร่กษาความปลอดภ่ัยในชีี วิตและทร่พย์สิน	 
ความเข้มแข็งของการร่กษา	ความปลอดภั่ยห้ม่�บ้ัาน
และชี่มชีนตนเองและพ่�นที�ปลอดภ่ัยระด่บัอำเภัอ	 
การบั่งค่บัใชี้กฎห้มายอย�างเป็นธิรรม	การบั่รณ์าการ
การทำงานภัาคร่ฐและภัาคีเคร่อข�าย	 การแสวงห้า
ทางออกจากความข่ดแย้งด้วยแนวทางส่นติวิธิี	 
การมีส�วนร�วมของชี่มชีน	 ในการบัริห้ารจ่ดการ
ทร่พยากร	 ซ่ึ่�งการดำเนินการที�ป่านมาส�งผิลให้้
สถานะการการบัรรล่เป้าห้มายอย่�ในระด่บัต�ำกว�า 
ค�าเป้าห้มายระด่บัเสี�ยง

	 การสร้างสถาณ์การณ์์ความไม�สงบัในจ่งห้ว่ดชีายแดนภัาคใต้	 ย่งเป็นประเด็นสำค่ญที�ส�งผิลกระทบั
ต�อชีีวิตและทร่พย์สินของราษฎรและเจ้าห้น้าที�ร่ฐ	 โดยฝ่ึายผ้่ิเห็้นต�างย่งพยายามใช้ีประเด็นด้านความแตกต�าง
ทางว่ฒนธิรรม	ความเห้ล่�อมล�ำทางส่งคม	รวมท่�งสภัาพเศัรษฐกิจในพ่�นที�มาเป็นเง่�อนไขในการก�อความร่นแรง	 
นอกจากนี�	 ย่งมีการสร้างสถานการณ์์เพ่�อประโยชีน์ในด้านอาชีญากรรมภ่ัยแทรกซ้ึ่อน	 เชี�น	ยาเสพติดและ 
สิ�งผิิดกฎห้มายต�าง	ๆ	ที�ใชี้โอกาสจากความไม�สงบัในพ่�นที�

ป้ระเดำ็นท้าทายที่ส่งผลุต่่อการบรรลุุเป้้าหม่าย
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	 ห้น� วยงานท่ กภัาคส� วนควร ม่� ง เ น้น ให้ ้
ความสำค่ญก่บัประเด็นการร่กษาความปลอดภั่ย
ห้ม่�บั้านและชี่มชีน	 ประสิทธิิภัาพเจ้าห้น้าที� ร่ฐ	 
การบั่รณ์าการการทำงานของภัาคร่ฐและภัาคี 
เคร่อข�าย	การปล่กฝัึงจิตสำน่ก	และท่ศันคติที�ดีต�อ 
การยอมร่บัความแตกต�าง	 และอย่�ร�วมก่นภัายใต้
ส่งคมพห้่ว่ฒนธิรรม	ตลอดจนการเร�งประชีาส่มพ่นธิ์
การท�องเที�ยวในพ่�นที�	 เพ่�อกระต่้นเศัรษฐกิจในพ่�นที�
และสร้างรายได้แก�ช่ีมชีน	รวมท่�งควรให้้ความสำค่ญ

ข้้อเสนอแนะเพืื่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

ก่บัการเร�งพ่ฒนาเศัรษฐกิจในพ่�นที�	ท่�งภัาคการท�อง
เที�ยว	และการลงท่น	ซึ่่�งปร่บัต่วลดลงอ่นเน่�องมาจาก
การแพร�ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	 ควบัค่�ไปก่บัการ
เฝ้ึาระว่งพ่�นที�	 เพ่�อลดเห้ต่การณ์์ความร่นแรงในพ่�นที�	 
ด้วยการพ่ฒนาเคร่�องม่อเทคโนโลยีค่ณ์ภัาพส่ง	และ
การบั่รณ์าการฐานข้อม่ลความม่�นคงของท่กภัาคส�วน	
ตลอดจนเสริมสร้างสภัาพแวดล้อมที�ปลอดภั่ย		
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	 แผินแม�บัทประเด็น	 (01)	 ความม่�นคง	 
(พ.ศั.2566-2580)	 (ฉบั่บัแก้ไขเพิ�มเติม)	 เป้าห้มาย
แผินแม�บัทย�อย	ภัาคใต้มีความสงบัส่ขร�มเย็น	 ได้มี 
การปร่บัเปลี�ยนไปใชี้ต่วชีี�ว่ด	จาก	 เดิม	1) จำนวน 
งบประมาณดั้านความมั�นคงในการแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงในพ่�นที�จังหวัดัชายแดันใต้ลดัลง  
2) วัดัสัถิติจำนวนเหตุรุนแรง/ส่ัญเสีัย 3) ปริมาณ
การเข้า-ออกของนักท่องเที�ยว และม่ลค�าการลงท่น
ในพ่�นที�จ่งห้ว่ดชีายแดนใต้	 เป็น	ดััชนีความสังบสัุข
ภัาคใต้	 ไม�น้อยกว�า	80	ซึ่่�งสถานการณ์์	 ในปี	2565	
เม่�อเทียบัก่บัปี	 2570	 ซึ่่�งกำห้นดค�าเป้าห้มายไว้	 
ไม�น้อยกว�า	80	คะแนน	ซึ่่�งเป็นค�าเป้าห้มายที�ท้าทาย
มาก	ส�งผิลให้้สถานะการการบัรรล่เป้าห้มายอย่�ใน
ระด่บัต�ำกว�าค�าเป้าห้มายระด่บัเสี�ยง	 เน่�องจากห้้วง
ปีงบัประมาณ์	2561	 -2565	สถานการณ์์ค�อนข้างมี

สถานการณ์ป์้ี 2565 เทียบกับค่่าเป้้าหม่ายป้ี 2570

ความผิ่นผิวน	 ส�งผิลต�อการเพิ�มข่�นและลดลงของ
จำนวนเห้ต่การณ์์และความส่ญเสีย	ประกอบัก่บัด้วย
ข้อจำก่ดของต่วชีี�ว่ดซ่ึ่�งไม�สามารถสะท้อนระด่บั 
การพ่ฒนาของพ่�นที�ได้อย�างชี่ดเจน	 โดยเฉพาะใน
ภัาวะที�การท�องเที�ยวและการลงท่นในพ่�นที�ได้ร่บั 
ผิลกระทบัมาจากการแพร�ระบัาดของเชี่�อโควิด-19 
อย�างมีน่ยสำค่ญ	 ท่�งนี�	 ในห้้วงต�อไป	 ห้น�วยงานที�
เกี�ยวข้องในพ่�นที�ควรเร�งพ่ฒนาเศัรษฐกิจ	ส่งคม	และ
เฝึ้าระว่งเห้ต่การณ์์ต�าง	 ๆ	 เพ่�อความปลอดภั่ยใน
พ่�นที�	ควบัค่�ไปก่บัการสร้างความเข้าใจก่บันานาชีาติ	 
และการปล่กฝัึงจิตสำน่กในความเป็นพลเม่องและ
ท่ศันคติที� ดีต�อการยอมร่บัความแตกต�าง	 และ 
อย่�ร�วมก่นภัายใต้ส่งคมพห้่ว่ฒนธิรรมของประชีาชีน
ในพ่�นที�จ่งห้ว่ดชีายแดนภัาคใต้ต�อไป
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาศักยภาพของป้ระเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุ่กค่ามท่�กระทบ
ต้่อค่วามมั�นค่งของชาต้ิ

ป้ระสิทธำิภาพของหน่วยงานดั้านการข่าวแลุะป้ระชาค่ม
ข่าวกรอง ร้อยลุะ 80

หน่วยงานดั้านการข่าวแลุะป้ระชาค่มข่าวกรองทำางานอย่างม่ป้ระสิทธิำภาพ
เพิ�มข้�นแลุะแผนเต้ร่ยมพร้อมแห่งชาต้ิม่ค่วามทันสมัยแลุะป้ฏิิบัติ้ไดั้จริง

	 ม่�งพ่ฒนาศั่กยภัาพของประเทศัให้้พร้อม
เผิชีิญภั่ยค่กคามที�กระทบัต�อความม่�นคงของชีาติ	 
โดยพ่ฒนาระบับังานข�าวกรองแบับับั่รณ์าการ	 
ให้้สามารถนำผิลผิลิตด้านข�าวกรองไปใชี้ในการ
บัริห้ารจ่ดการปัญห้าและความม่�นคงของชีาติได้ใน
ท่กมิติ	 เพ่�อให้้มีความพร้อมร่บัม่อภ่ัยค่กคามด้วย 
ข�าวกรองที�มีความถ่กต้อง	 ท่นเวลา	 เชี่�อมโยงก่บั 
การแจ้ ง เต่ อนและกระจายข� าวสารสำค่ญแก�
ประชีาชีน	 พร้อมก่บัการเตรียมพร้อมแห้�งชีาติ	 
ในการเผิชิีญความเสี�ยงและเห้ต่การณ์์ในภัาวะ 
ไม�ปกติที�มีการบั่รณ์าการ	 ผิน่กกำล่ง	 ทร่พยากร	 

และขีดความสามารถจากท่กภัาคส�วนในท่กระด่บั	 
ให้้สามารถร่บัม่อก่บัภ่ัยค่กคามได้ท่กมิติ	ท่กร่ปแบับั	 
และท่กระด่บัความร่นแรง	โดยมีการพ่ฒนาศ่ักยภัาพ
บั่คลากร	 การรวบัรวม	 แลกเปลี�ยนและแจ้งเต่อน
ข้อม่ลข�าวสาร	 การบัริห้ารจ่ดการกลไกการส่�งการ	 
การบั่รณ์าการ	การประสานความร�วมม่อ	การกระจาย 
ข้อม่ลข�าวสาร	 และการพ่ฒนาเคร่อข�ายข�าวภัาค
ประชีาชีน	รวมท่�งการสร้างสภัาพแวดล้อมที�เอ่�อต�อ
ห้น�วยงานด้านการข�าวและประชีาคมข�าวกรองให้้
ทำงานอย�างมีประสิทธิิภัาพ	

ป้ี
2565

จ.3
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	 พิจารณ์าจากประสัิทธิภัาพของหน่วยงาน 
ดั้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง	 พบัว�า 
มีสถานการณ์์ดีข่�นอย�างต�อเน่�อง	 ตามความสำเร็จ 
ของการดำเนินแผินงาน/โครงการซึ่่�งห้น�วยงาน 
ที�เกี�ยวข้องได้จ่ดทำข่�นเพ่�อรองร่บัการข่บัเคล่�อน 
แผินแม�บัทฯ	 โดยมีการดำเนินการที�สำค่ญ	 อาทิ	 
การตราพระราชีบั่ญญ่ติข�าวกรองแห้�งชีาติ	พ.ศั.	2562	
เพ่�อเสริมสร้างสภัาวะแวดล้อมให้้เอ่�อต�อการปฏิิบั่ติ
การข�าวกรองของเจ้าห้น้าที�อย�างมีประสิทธิิภัาพ
และสอดคล้องก่บัสถานการณ์์ภั่ยค่กคามด้านความ
ม่�นคงที�เปลี�ยนแปลงไป	 และการดำเนินงานตาม
แผินเตรียมพร้อมแห้�งชีาติ	พ.ศั.	2560	–	2564	และ
แผินความม่�นคงเฉพาะเร่�อง	 ในการควบัค่มการแพร�
ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	ได้อย�างมีประสิทธิิภัาพ	โดย
ประเทศัไทยได้ร่บัการจ่ดอ่นด่บัจากด่ชีนี	 Global 
COVID-19	 Index	 (GCI)	 ในด้านการฟื้้�นต่วของ
ประเทศัจากสถานการณ์์ของการแพร�ระบัาดของ
เชี่�อโควิด-19	ให้้อย่�ในอ่นด่บัที�	1	จาก	184	ประเทศั	 
(ณ์	ว่นที�	 29	กรกฎาคม	2563)	และแม้ว�าการแพร�
ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	 จะทวีความร่นแรงข่�น
ในปี	 2564	 แต�ด้วยความร�วมม่อของท่กภัาคส�วน
จ่งสามารถควบัค่มการแพร�ระบัาดที�ได้	 และได้ร่บั
การจ่ดอ่นด่บัจากด่ชีนี	 GCI	 ในด้านการฟื้้�นต่วของ

ประเทศัจากสถานการณ์์การแพร�ระบัาดของเช่ี�อ
โควิด-19	 ให้้อย่�ในอ่นด่บัที�	 52	จาก	180	ประเทศั	 
(ณ์	 ว่นที�	 15	 พฤศัจิกายน	 2564)	 และมีผิลการ
ประเมินประสิทธิิภัาพของห้น�วยงานด้านการข�าวและ
ประชีาคมข�าวกรอง	ตามเกณ์ฑ์์การพิจารณ์าที�กำห้นด
ไว้ในแผินบั่รณ์าการข่บัเคล่�อนย่ทธิศัาสตร์ชีาติด้าน
ความม่�นคง	 (พ.ศั.	 2564	 -	 2565)	 อย่�ที�ร้อยละ 
67.50	คิดเป็นร้อยละ	84.38	ของค�าเป้าห้มาย	ร้อยละ 
80	ที�ต้องบัรรล่ในปี	2565	โดยในปี	2565	ห้น�วยงาน
ที�เกี�ยวข้องได้ดำเนินการตามปัจจ่ยสำค่ญที�ส�งผิลต�อ
การบัรรล่เป้าห้มาย	พร้อมท่�งเร�งร่ดการดำเนินการ
แผินงาน/โครงการที�มีความล�าชี้าจากการแพร�ระบัาด
ของเชี่�อโควิด-19	 ให้้แล้วเสร็จ	ทำให้้ประเทศัไทยได้
ร่บัการจ่ดอ่นด่บัจากด่ชีนี	GCI	 ในด้านการฟ้ื้�นต่วของ
ประเทศัจากสถานการณ์์ของเชี่�อโควิด-19	 ให้้อย่�ใน
อ่นด่บัที�	2	จาก	184	ประเทศั	(ณ์	ว่นที�	11	ธิ่นวาคม	 
2565)	และมีผิลการประเมินประสิทธิิภัาพของห้น�วย
งานด้านการข�าวและประชีาคมข�าวกรอง	อย่�ที�ร้อยละ	 
86	สามารถบัรรล่ค�าเป้าห้มาย	 ร้อยละ	80	ที�กำห้นด
ไว้ในปี	2565	ได้	อย�างไรก็ตาม	การดำเนินการที�ผิ�าน
มาย่งคงส�งผิลให้้มีสถานะการการบัรรล่เป้าห้มายอย่�
ในระด่บัต�ำกว�าค�าเป้าห้มาย

สถานการณ์์การบรรลุุุเป้้าหม่าย

อันดัับการฟื้้�นตัวจากสัถานการณ์การแพร่ระบาดัของเช่�อโควิดั-19

ที�มา	:	https://covid19.pemandu.org/
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	 ในปี 	 2565	 มีการดำเ นินการภัายใ ต้
โครงการเพ่�อขับเคล่�อนการบรรลุเป้าหมายตาม 
ยุทธศาสัตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565  
เพ่�อยกระด่บัขีดความสามารถของงานข�าวกรองและ
ต�อต้านข�าวกรอง	ต�อเน่�องจากปีงบัประมาณ์	พ.ศั.	
2564	โดยสำนก่งานสภัาความม่�นคงแห้�งชีาติ	ในฐานะ
ห้น�วยงานเจ้าภัาพข่บัเคล่�อนประเด็นแผินแม�บัท 
(จ.1)	 และห้น�วยงานเจ้าภัาพข่บัเคล่�อนเป้าห้มาย
ประเด็นแผินแม�บัท	 (จ.2)	ร�วมก่บัห้น�วยงานเจ้าภัาพ
ข่บัเคล่�อนเป้าห้มายระด่บัแผินย�อย	(จ.3)	ได้ถ�ายทอด
เป้าห้มายและต่วชีี�ว่ดของแผินแม�บัทย�อยฯ	 นำไป
กำห้นดปัจจ่ยชีี�ว่ดความสำเร็จ	 ซึ่่�งมีองค์ประกอบั
สอดคล้องก่บัห้�วงโซึ่�ค่ณ์ค�าของประเทศัไทย	พร้อมท่�ง 
กำห้นดเกณ์ฑ์์การพิจารณ์าที�ชี่ดเจน	 ไว้ในแผิน 
บั่รณ์าการข่บัเคล่�อนย่ทธิศัาสตร์ชีาติด้านความม่�นคง	 
(พ.ศั.	 2564	 -	 2565)	 ซึ่่�งห้น�วยงานที�เกี�ยวข้องได้
ร่บัไปดำเนินการตามแผินอย�างต�อเน่�อง	จ่งสามารถ
บัรรล่ตามเป้าห้มายที�กำห้นดไว้ในปี	 2565	 ได้	 
โดยมีการดำเนินการที�สำค่ญ	 อาทิ	 การขยาย 
ความเชี่�อมโยงระบับัฐานข้อม่ลด้านการข�าวใน
ประชีาคมข�าวกรอง	 6	 ห้น�วยงาน	 การจ่ดทำ 
แผินรวบัรวมข�าวกรองระด่บัส่ง	พ.ศั.	2564	 -	2565	
และการพ่ฒนาบั่คลากรด้านการข�าวในประชีาคม

ข�าวกรองให้้ มีความร่้และท่กษะในการบัริห้าร 
ความม่�นคงแห้�งชีาติ	 และเพิ�มขีดความสามารถ 
ด้านการวิเคราะห์้และประมาณ์การ	พร้อมท่�งทบัทวน
แผินเตรียมพร้อมแห้�งชีาติ	(พ.ศั.	2562	-	2565)	และ
ร�วมม่อก่บัส�วนราชีการจ่ดทำแผินรองร่บัโดยให้้ 
ความสำค่ญก่บัประเด็นด้านสาธิารณ์ภั่ย	 ภั่ยจาก 
การส่้ รบั 	 และ วิกฤตการณ์์ ด้ านความ ม่� นคง	 
ซึ่่�งจากรายงานการพ่ฒนาที�ย่�งย่นของประเทศัไทย	 
พ.ศั.	 2565	 (Sustainable	 Development	 Re-
port	 2022)	 พบัว�าสถานะการบัรรล่เป้าห้มาย	 
SDG13	 การร่บัม่อก่บัการเปลี�ยนแปลงสภัาพภั่มิ
อากาศัของประเทศัไทยย่งอย่�สถานะที�มีความ
ท้าทาย	และอย่�ในระด่บัต�ำกว�าภั่มิภัาคเอเชีียตะว่น
ออกและเอเชีียใต้ที�ย่งมีความท้าทายบัางส�วน	การ
จ่ดทำแผินเตรียมพร้อมรองร่บัโดยเฉพาะอย�างยิ�ง
ในประเด็นด้านสาธิารณ์ภ่ัยด่งกล�าว	จะชี�วยพ่ฒนา
ศั่กยภัาพของประเทศัให้้มีความพร้อม	 สามารถ
ร่บัม่อก่บัสาธิารณ์ภั่ยที�อาจเกิดข่�นจากเปลี�ยนแปลง
ของสภัาพภั่มิอากาศัได้อย�างมีประสิทธิิภัาพเพิ�มข่�น	 
และเป็นประโยชีน์ต�อการบัรรล่เป้าห้มาย	 SDG13	
การร่บัม่อก่บัการเปลี�ยนแปลงสภัาพภั่มิอากาศัของ
ไทยในอนาคต

การดำำาเนินงานที่ผ่านม่า

สัถานการณ์ SDGs ตามภั่มิภัาค

ที�มา:	https://www.sdgmove.com/2022/06/02/sdg-updates-sustainable-development-report-sdg-index-2022/
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	 ภ่ัยค่กคามด้านความม่�นคงที�ร่นแรงข่�นจาก
ความก้าวห้น้าทางเทคโนโลยี	อาทิ	ภั่ยค่กคามทาง
ไซึ่เบัอร์	และภั่ยจากการก�อการร้าย	ที�ม่�งกระทำต�อ
ห้น�วยงานด้านความม่�นคง	 ห้น�วยงานด้านการข�าว	
และประชีาคมข�าวกรอง	อาจก�อให้้เกิดความเสียห้าย 
อย�างร้ายแรงต�อข้อม่ลที�มีชี่�นความล่บัและเกี�ยวเน่�อง
ก่บัผิลประโยชีน์ของชีาติ	ประกอบัก่บัการแพร�ระบัาด
ของโควิด-19	ที�ย่งไม�มีแนวโน้มว�าจะสิ�นส่ดลงเม่�อไร	 

ป้ระเดำ็นท้าทายที่ส่งผลุต่่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

ส�งผิลให้้การดำเนินการในด้านต�าง	 ๆ	 เป็นไปด้วย
ความล�าช้ีา	 จะเป็นอ่ปสรรคและประเด็นท้าทายที�
ส�งผิลต�อการบัรรล่เป้าห้มายในห้้วงต�อไป	ห้น�วยงาน
ด้านการข�าวและประชีาคมข�าวกรอง	จ่งควรเฝ้ึาระว่ง
อย�างใกล้ชีิดร�วมก่บัการดำรงขีดความสามารถของ
ระบับัแจ้งเต่อนป้องก่นเห้ต่	 ให้้สามารถปฏิิบ่ัติการได้
อย�างมีประสิทธิิภัาพและทน่ต�อเห้ต่การณ์์

	 เพ่�อให้้บัรรล่เป้าห้มายที�กำห้นดไว้ในห้้วง
ถ่ดไป	 ควรให้้ความสำค่ญก่บัการดำเนินการอย�าง
สอดคล้องก่บัห้�วงโซึ่�ค่ณ์ของประเทศัไทยอย�าง
ต�อเน่�อง	 ท่�งในด้านการพ่ฒนาศ่ักยภัาพบั่คลากร	 
การรวบัรวม	 แลกเปลี�ยน	 แจ้งเต่อนข้อม่ลข�าวสาร	
การบัริห้ารจ่ดการ	และสภัาพแวดล้อมที�เอ่�อต�อห้น�วย
งานด้านการข�าวและประชีาคมข�าวกรองทำงานอย�าง

ข้้อเสนอแนะเพืื่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

มีประสิทธิิภัาพ	เพ่�อพ่ฒนาและดำรงขีดความสามารถ
ของห้น�วยงานด้านการข�าวและประชีาคมข�าวกรอง
ให้้มีความพร้อมร่บัม่อภั่ยค่กคาม	 ด้วยข�าวกรองที�
มีความถ่กต้อง	ท่นเวลา	พร้อมท่�งกำก่บัการดำเนิน
การโครงการเพ่�อข่บัเคล่�อนการบัรรล่เป้าห้มายตาม
ย่ทธิศัาสตร์ชีาติให้้เป็นไปตามแผินและบัรรล่ตาม
ว่ตถ่ประสงค์ที�กำห้นดไว้

	 แผินแม�บัทประเด็น	 (01)	 ความม่�นคง
	 (พ.ศั.2566-2580)	 (ฉบั่บัแก้ไขเพิ�มเติม)	 เป้าห้มาย
ระด่บัแผินแม�บัทย�อย	 ห้น�วยงานด้านการข�าวและ
ประชีาคมข�าวกรองทำงานอย�างมีประสิทธิิภัาพ 
เพิ�มข่�นและแผินเตรียมพร้อมแห้�งชีาติมีความ 
ท่นสม่ยและปฏิิบั่ติได้จริง	 โดยได้นำแผินเตรียมพร้อม 
แห้�งชีาติไปดำเนินการในเป้าห้มาย	010302	กองท่พ
และห้น�วยงานด้านความม่�นคงมีความพร้อมส่งข่�นที�
จะเผิชิีญภ่ัยค่กคามท่กร่ปแบับัท่กมิติและท่กระด่บั
ความร่นแรง	พร้อมท่�งปร่บัปร่งเกณ์ฑ์์การพิจารณ์า
ให้้สอดคล้องก่น	 และได้เปลี�ยนแปลงห้น�วยของ 
ต่วชีี�ว่ดประสิทธิิภัาพของห้น�วยงานด้านการข�าวและ

สถานการณ์ป์้ี 2565 เทียบกับค่่าเป้้าหม่ายป้ี 2570

ประชีาคมข�าวกรอง	จาก ร้อยละ	เป็น	คะแนน โดยในปี	 
2565	มีประสิทธิิภัาพของห้น�วยงานด้านการข�าวและ
ประชีาคมข�าวกรอง	อย่�ที�ร้อยละ	86	ห้ร่อ	86	คะแนน	 
คิดเป็นร้อยละ	95.56	ของค�าเป้าห้มาย	90	คะแนน	 
ที�กำห้นดไว้ในปี	 2570	 จ่งมีสัถานะการการบรรลุ 
เป้ าหมายอย่่ ใ น ร ะดัั บต� ำ กว่ า ค่ า เป้ าหมาย  
ซึ่่�งการดำเนินการตามห้�วงโซึ่�ค่ณ์ค�าของประเทศัไทย 
อย� างต�อ เ น่� อง 	 จะชี�วยเพิ� มประสิทธิิภัาพของ
ห้น�วยงานด้านการข�าวและประชีาคมข�าวกรองได้	 
จ่งมีความเป็นไปได้สง่ที�จะบัรรล่เป้าห้มายที�กำห้นดไว้
ในปี	2570	
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาศักยภาพของป้ระเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุ่กค่ามท่�กระทบ
ต้่อค่วามมั�นค่งของชาต้ิ

วัดัระดัับค่วามพร้อมของกองทัพแลุะหน่วยงานด้ัานค่วามมั�นค่ง  
ร้อยลุะ 80

กองทัพแลุะหน่วยงานดั้านค่วามมั�นค่ง ม่ค่วามพร้อมส่งข้�นท่�จะเผชิญภัย
คุ่กค่ามทุกร่ป้แบบ ทุกมิต้ิ แลุะทุกระดัับค่วามรุนแรง

	 ม่� ง พ่ฒนาศั่ กยภัาพของประ เทศัด้ าน 
ความม่�นคง	 โดยจ่ดทำแผินพ่ฒนาและผิน่กกำล่ง
ทร่พยากรและขีดความสามารถของกองท่พที�มี
ประสิทธิิภัาพ	 เป็นร่ปธิรรม	ชี่ดเจน	สามารถร่บัม่อ
ก่บัภ่ัยค่กคามได้ท่กมิติ	 ท่กร่ปแบับั	 และท่กระด่บั
ความร่นแรง	 โดยการเตรียมกำล่งและใชี้กำล่งเพ่�อ
การป้องปราม	 แก้ไข	 และย่ติความข่ดแย้งด้วย 
การปฏิิบ่ัติการร�วมเป็นห้ล่ก	พฒ่นาปฏิิบ่ัติการไซึ่เบัอร์
เพ่�อความม่�นคง	ส�งเสริมการวิจ่ยพ่ฒนาวิทยาศัาสตร์
และเทคโนโลยีป้องก่นประเทศั	 และมาตรฐาน 
ทางทห้าร	พ่ฒนาระบับัระดมสรรพกำล่ง	ระบับักำลง่
สำรอง	และระบับัทห้ารกองประจำการอาสาสม่คร
อย�างเห้มาะสมและสอดคล้องก่บัสภัาพแวดล้อม 

ที�เปลี�ยนแปลงไป	โดยมีความร�วมม่อด้านความม่�นคง
ก่บันานาประเทศั	องค์กรระห้ว�างประเทศั	 รวมท่�ง 
องค์กรภัาคร่ฐและที�มิ ใชี�ภัาคร่ฐ	 การใชี้กำล่ง	 
การเตรียมกำล่ง	การผิน่กกำล่งเพ่�อป้องก่นประเทศั	 
และการพ่ฒนาขีดความสามารถเพ่�อร่กษาอธิิปไตย
และผิลประโยชีน์ของชีาติ	 เป็นปัจจ่ยสำค่ญส่�ความ
สำเร็จ	 มีภั่ยค่กคามที�เปลี�ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว	
ห้ลากห้ลายมิติ	มีความร่นแรงเพิ�มข่�น	การแพร�ระบัาด
ของเชี่�อโรคโควิด-19	ที�ย่งไม�มีแนวโน้มว�าจะสิ�นส่ด
ลงเม่�อไร	และสถานการณ์์ด้านความม่�นคงระด่บัโลก
และระด่บัภั่มิภัาคที�ส�งผิลกระทบัต�อความม่�นคงของ
ประเทศั	 เป็นประเด็นท้าทายที�ส�งผิลต�อการบัรรล ่
เป้าห้มายในปี	พ.ศั.	2565

010302

ป้ี
2565
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	 พิ จ า ร ณ์ า เ ที ย บั เ คี ย ง จ า ก อ่ น ด่ บั	 
ความแข็งแกร�งด้านการทห้าร	 จ่ดทำโดย	 Global	 
F i repower	 ซึ่่� ง ใชี้ เกณ์ฑ์์การพิจารณ์า	 อาทิ	 
ความพร้อมและความสามารถในการรบัเม่�อต้อง 
ทำสงครามตามแบับัท่�งภัาคพ่�นดิน	 ทะเล	 และ 
อากาศั	 ความสามารถในการส�งกำล่งบัำร่ง	 และ 
งบัประมาณ์	โดยในปี	2564	-	2565	ประเทศัไทยอย่�ใน 
อ่นด่บัที�	 26	 จาก	 140	ประเทศั	และอ่นด่บัที�	 29	 
จาก	 142	 ประเทศั	 ตามลำด่บั	 ซึ่่�งลดลงจากปี	 
2561	-	2564	อีกท่�งปี	2561	-	2563	อย่�ในอ่นด่บัที� 
27	อน่ด่บัที�	26	และอ่นด่บัที�	23	จาก	138	ประเทศั	 
ตามลำด่บั	 แสดงถ่งระด่บัความพร้อมของกอง
ท่พที� เพิ�มข่�นและเป็นไปในทิศัทางที�สอดคล้อง
ก่บันานาประเทศั	 อย�างไรก็ตาม	 เม่�อการเกิด 
การแพร�ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	 กองท่พและ
ห้น�วยงานด้านความม่�นคงจ่งได้ระดมสรรพกำล่ง
และผิน่กกำล่งทร่พยากรจากท่กภัาคส�วน	ปร่บัลด 
งบัประมาณ์อย�างต�อเน่�อง	 ในปี	 2563	 –	 2565	 
มาสน่บัสน่นภัารกิจในการป้องก่นการแพร�ระบัาด
ของเชี่�อโควิด-19	และชี�วยเห้ล่อเยียวยาประชีาชีน
ที�ได้ร่บัผิลกระทบั	ผิลการจ่ดอ่นด่บัความแข็งแกร�ง
ด้านการทห้ารของประเทศัไทย	 โดยกองท่พและ
ห้น�วยงานด้านความม่�นคงได้ข่บัเคล่�อนการดำเนิน
งานตามปัจจ่ยสำค่ญส่�ความสำเร็จ	 เพ่�อเสริมสร้าง

ความพร้อมในด้านต�าง	ๆ	อย�างต�อเน่�อง	ซึ่่�งเป็นไป
โดยสอดคล้องก่บัเกณ์ฑ์์การพิจารณ์าที�กำห้นดไว้
ในแผินบั่รณ์าการข่บัเคล่�อนย่ทธิศัาสตร์ชีาติด้าน
ความม่�นคง	 (พ.ศั.	 2564	 -	2565)	 โดยในปี	 2565	
มีผิลการประเมินระด่บัความพร้อมของกองท่พและ 
ห้น�วยงานด้านความม่�นคง	อย่�ที�ร้อยละ	89.33	เพิ�มข่�น 
จากปี2564	 ซ่ึ่�งอย่�ที�ร้อยละ	 63.33	 สามารถบัรรล่ 
ค�าเป้าห้มายที�กำห้นดไว้ร้อยละ	80	ในปี	2565	ได้	

สถานการณ์์การบรรลุุเป้้าหม่าย การจัดัอันดัับความแข็งแกร่งดั้านการทหาร ปี 2565
(2022 Military Strength Ranking)

ที�มา	:	https://globalfirepower.com/countries+listing.php

ที�มา	:	https://globalfirepower.com/countries-military-strength-detail.php?country_id=thailand
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010302

	 ในปี	 2565	 กองท่พและห้น�วยงานด้าน 
ความม่�นคง	 ได้ดำเนินความร่วมม่อด้ัานความมั�นคง 
โดยเสริมสร้างความส่มพ่นธิ์และความร�วมม่อก่บั 
นานาประเทศัผิ�านการประชี่มต�างๆ	อาทิ	การประชี่ม 
ผิ่้บ่ัญชีาการทห้ารส่งส่ดอาเซึ่ียน	 (ACDFM)	 เพ่�อสร้าง 
ความร�วมม่อในการการต�อต้านการก�อการร้าย	 
สร้างขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์-ชีีวะ-เคมี	 และ
กำห้นดมาตรการเสริมสร้างความไว้เน่�อเชี่�อใจเพ่�อ
ความม่�นคงที�ย่� งย่น	 การประช่ีมคณ์ะกรรมการ
อำนวยการและประสานงานความร�วมม่อด้านความ
ม่�นคงระห้ว�างกระทรวงกลาโห้มไทยก่บัออสเตรเลีย	 
(JATDCC)	 เพ่�อข่บัเคล่�อนความร�วมม่อด้านการฝึึก
ผิสม	 การศ่ักษาและพ่ฒนาขีดความสามารถ	 การ
ส�งกำล่งบัำร่งร�วม	 และการฝึึกร�วมผิสมก่บักองท่พ
มิตรประเทศั	อาทิ	การฝึึกร�วม/ผิสม	Cobra	Gold	 
การฝึึกร�วมผิสมก่บักองท่พสห้ร่ฐอเมริกา	 และการ
ฝึึกร�วมผิสมก่บักองท่พอ่งกฤษ	 ในด้านการใช้กำลัง
การเตรียมกำลัง การผ่นึกกำลัง เพ่�อป้องกันประเทศ  
ได้ยกระด่บัและเพิ�มขีดความสามารถกำล่งพลสำรอง	 
พ่ฒนาศ่ักยภัาพกำล่งพลผิ�านการฝึึกตามวงรอบั
ประจำปีของห้น�วย	 เพิ�มขีดความสามารถกองพ่น
ปฏิิบ่ัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์	 และร�วมก่บั 

ห้น� ว ย ง านที� เ กี� ย ว ข้ อ ง ในการฝึึ กก า รบั ริห้ า ร
วิกฤตการณ์์ระด่บัชีาติ	 ในสถานการณ์์การฝึึกที�เป็น
ภั่ยค่กคามสำค่ญของประเทศั	อาทิ	การแพร�ระบัาด
ของโรคติดต�ออ่บ่ัติให้ม�	 การต�อต้านการก�อการร้าย	 
การบัริห้ารจ่ดการภั่ยความม่�นคงไซึ่เบัอร์	 และ
การร่กษาผิลประโยชีน์ของชีาติทางทะเล	 และใน
ด้านขีดความสัามารถเพ่�อ รักษาอธิปไตยและ 
ผิลประโยชีน์แห้�งชีาติ	 ได้ส�งเสริมการวิจ่ยและพ่ฒนา
เพ่�อการป้องก่นประเทศั	อาทิ	 เพิ�มประสิทธิิภัาพการ
ผิลิตอ่ตสาห้กรรมป้องก่นประเทศัและพล่งงานทห้าร	 
พ่ฒนาระบับัการควบัค่มอาว่ธิย่ทธิภั่ณ์ฑ์์	 และการ
ออกใบัอน่ญาตด้วยระบับัอิเล็กทรอนิกส์สำห้ร่บั
การเช่ี�อมโยงข้อม่ลผิ�านระบับั	 National	 Single 
Window	 เพิ�มประสิทธิิภัาพโรงงานแบัตเตอรี�
ทห้าร	 เพิ�มขีดความสามารถในการผิลิตกระส่นป้น
รถถ่งเพ่�อสน่บัสน่นเห้ล�าท่พและเพ่�อการส�งออก 
ต�างประเทศั	 และการเพิ�มประสิทธิิภัาพระบับั
เทคโนโลยีสารสนเทศั	ทำให้้กองท่พและห้น�วยงาน
ด้านความม่�นคงมีความพร้อมส่งข่�นที�จะเผิชีิญภั่ย
ค่กคามท่กร่ปแบับั	ท่กมิติ	และท่กระด่บัความร่นแรง	 
ซึ่่� งการดำเนินการที�ผิ� านมาในระด่บัต�ำกว�าค�า 
เป้าห้มาย		

การดำำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 การแพร�ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	ที�ย่งไม�มีแนวโน้มว�าจะสิ�นส่ดลงเม่�อไร	 เป็นความท้าทายสำค่ญที� 
จะส�งผิลกระทบัต�อการบัรรล่เป้าห้มายในห้�วงต�อไป	 เน่�องจากความร่นแรงของการแพร�ระบัาดจะบัดบั่ง 
ความสำค่ญและความร่นแรงของภั่ยค่กคามความม่�นคงอ่�น	 ๆ	 ในขณ์ะที�ท่กภัาคส�วนต้องระดมสรรพกำล่ง
และทร่พยากรมาใช้ีมาป้องก่นการแพร�ระบัาด	ฟื้้�นฟื้่ประเทศั	และเยียวยาประชีาชีนที�ได้ร่บัผิลกระทบั	ทำให้้ 
การเสริมสร้างขีดความสามารถของกองท่พและห้น�วยงานด้านความม่�นคง	 ให้้มีความพร้อมเผิชีิญภั่ยค่กคาม
ที�เปลี�ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วภัายใต้ข้อจำก่ดของทร่พยากร	อาจไม�สามารถดำเนินการได้อย�างครอบัคล่ม 
ท่กร่ปแบับั	ท่กมิติ	 และท่กระด่บัความร่นแรง	จ่งควรประเมินความเสี�ยง	 ระด่บัความร่นแรง	และจ่ดลำด่บั 
ความสำค่ญภั่ยค่กคามที�อาจเกิดข่�น	 เพ่�อให้้สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถของกองท่พและห้น�วยงาน 
ด้านความม่�นคงได้อย�างเห้มาะสม	และสามารถบัรรล่เป้าห้มายที�กำห้นดไว้ในห้้วงถด่ไปได้

ป้ระเดำ็นท้าทายที่ส่งผลุต่่อการบรรลุุเป้้าหม่าย
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	 การดำเนินการตามห้�วงโซึ่�ค่ณ์ค�าของประเทศัไทย	 เป็นปัจจ่ยส่�ความสำเร็จของกองท่พและห้น�วยงาน
ด้านความม่�นคงในการบัรรล่เป้าห้มายที�กำห้นดไว้ในปี	2565	ด่งน่�น	 ในห้้วงที�	 2	ของย่ทธิศัาสตร์ชีาติ	จ่งควร
ให้้ความสำค่ญก่บัการดำเนินการให้้สอดคล้องก่บัห้�วงโซึ่�ค่ณ์ค�าประเทศัไทยด่งกล�าวอย�างต�อเน่�อง	ท่�งในด้าน 
ความร�วมม่อด้านความม่�นคง	การใชี้กำล่งการเตรียมกำล่ง	การผิน่กกำล่งเพ่�อป้องก่นประเทศั	และการพ่ฒนา 
ขดีความสามารถเพ่�อรก่ษาอธิปิไตยและผิลประโยชีน์แห้�งชีาติ	โดยให้ค้วามสำคญ่กบ่ัการพ่ฒนาศ่ักยภัาพกำลง่พล 
ระบับักำล่งสำรอง	และย่ทโธิปกรณ์์	เพ่�อดำรงศ่ักยภัาพของกองทพ่และห้น�วยงานด้านความม่�นคงให้้พร้อมเผิชิีญ
ภั่ยค่กคาม	การกำห้นดประเด็นในการฝึึกการบัริห้ารวิกฤตการณ์์ระด่บัชีาติที�มีความสอดคล้องก่บัภั่ยค่กคามที�
เปลี�ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วและมีความร่นแรงเพิ�มข่�น	การจ่ดการก่บัภ่ัยค่กคามด้านความม่�นคงด้วยแนวคิด 
เชีิงป้องก่นและป้องปราม	และการเสริมสร้างความร�วมม่อของท่กภัาคส�วนเพ่�อเตรียมพร้อมเผิชีิญสถานการณ์์

ข้้อเสนอแนะเพืื่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

	 แผินแม�บัทประเด็น	 (01)	 ความม่�นคง	 
(พ.ศั.2566-2580)	(ฉบั่บัแก้ไขเพิ�มเติม)	เป้าห้มายแผิน
แม�บัทย�อย	 กองท่พและห้น�วยงานด้านความม่�นคง 
มีความพร้อมส่งข่�นที�จะเผิชิีญภ่ัยค่กคามท่กร่ปแบับั	
ท่กมิติ	และท่กระด่บัความร่นแรง	ได้มีการปร่บัเปลี�ยน 
ต่วชีี�ว่ด	จาก	 เดิม	ว่ดระด่บัความพร้อมของกองทัพ 
และหน่วยงานดั้านความมั�นคง เป็น  ดััชนี 
ความแข็งแกร่งทางกำลังทหาร	 ซึ่่� งจ่ดทำโดย	 
Global	 Firepower	 เป็นต่วชีี�ว่ดความสำเร็จ 
ของเป้าห้มายระด่บัแผินแม�บัทย�อยฯ	 แทนระด่บั
ความพร้ อมของกองท่ พและห้น� ว ย ง านด้ าน 
ความม่�นคง	 โดยในปี	 2565	 ด่ชีนีความแข็งแกร�ง
ท า งก ำล่ ง ทห้า ร ไ ด้ จ่ ด ใ ห้้ ป ร ะ เทศั ไทยอย่� ใ น 
อ่นด่บัที�	 29	จาก	142	ประเทศั	 คิดเป็นร้อยละ	84	 
ของค�าเป้าห้มายที�กำห้นดไว้	 ไม�ต�ำกว�าอ่นด่บัที�	 25	 

สถานการณ์ป์้ี 2565 เทียบกับค่่าเป้้าหม่ายป้ี 2570

ของโลกในปี	2570	จ่งมีสถานะการการบัรรลเ่ป้าห้มาย
อย่�ในระด่บัต�ำกว�าค�าเป้าห้มาย	 และเม่�อพิจารณ์า
จากอ่นด่บัของประเทศัไทยในชี�วงปี	2561	–	2563 
พบัว�าอย่�ในอ่นด่บัที�	 27	 อ่นด่บัที�	 26	 อ่นด่บัที�	 23	 
ของโลก	 ดีข่�นตามลำด่บั	 เน่�องจากมีทิศัทางใน 
การเสริมสร้างความพร้อมของกองท่พและห้น�วย
งานด้านความม่�นคงที�สอดคล้องก่บันานาประเทศั	 
ซึ่่� งผิลการพิจารณ์าตามเกณ์ฑ์์ในแต�ละด้านย่ง
เป็นประโยชีน์นำประกอบัการพิจารณ์าจ่ดลำด่บั 
ความสำคญ่และความจำเป็นเร�งด�วนในการดำเนินการ	 
ให้้ เ ป็ น ไปอย� า ง เห้มาะสมและสอดคล้ อ ง ก่บั
สถานการณ์์ความม่�นคงในระด่บัโลกและระด่บั
ภั่มิภัาค	 จ่งมีความเป็นไปได้ส่งที�จะสามารถบัรรล่ 
ค�าเป้าห้มายที�กำห้นดไว้ในปี	2570	ได้	

แผนแม่่บท01
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การบ่รณาการค่วามร่วมม่อดั้านค่วามมั�นค่งกับอาเซื่่ยนแลุะนานาชาต้ิ 
รวมทั�งองค่์กรภาค่รัฐแลุะมิใช่ภาค่รัฐ

ระดัับค่วามสัมพันธำ์แลุะค่วามร่วมม่อดั้านค่วามมั�นค่งในทุกมิติ้ 
กับป้ระเทศมหาอำานาจแลุะป้ระเทศท่�ม่ค่วามสำาคั่ญทางยุทธำศาสต้ร์  
(อาทิ จำานวนการเย่อน จำานวนค่วามร่วมม่อ ระดัับค่วามสัมพันธำ์) 
มากข้�น/ดั่ข้�นจากเดัิม ร้อยลุะ 5 - 10

ป้ระเทศไทยม่ค่วามมั�นค่งแลุะสามารถรับม่อกับค่วามท้าทายจากภายนอก
ได้ัทุกร่ป้แบบส่งข้�น

	 ม่�งส�งเสริมความร�วมม่อระห้ว�างประเทศัใน
ท่กระด่บัก่บัอาเซึ่ียน	นานาชีาติ	และองค์กรภัาคร่ฐ
และมิใชี�ภัาคร่ฐ	เพ่�อเตรียมความพร้อมของไทยในการ
ร่บัม่อก่บัความท้าทายด้านความม่�นคงและธิำรงไว ้
ซึ่่�งส่นติภัาพและความม่�นคงของภั่มิภัาค	โดยส�งเสริม 
และร่กษาด่ลยภัาพสภัาวะแวดล้อมระห้ว�างประเทศั	 
ดำเนินความร�วมม่อก่บัต�างประเทศัอย�างสมด่ล
โดยเฉพาะประเทศัมห้าอำนาจและประเทศัที�ม ี
ความสำค่ญทางย่ทธิศัาสตร์	 เชีี�อมโยงก่นท่�งในมิติ
ด้านความม่�นคง	 เศัรษฐกิจ	 และส่งคม	 เสริมสร้าง
ความไว้เน่�อเชี่�อใจก่บัประเทศัรอบับั้านเพ่�อร่กษา
ผิลประโยชีน์ร�วมก่นในท่กมิติ	 ส�งเสริมความม่�นคง
แบับัองค์รวมให้้สามารถป้องก่นและร่บัม่อก่บัภั่ย
ความม่�นคงท่กร่ปแบับั	พร้อมท่�งดำเนินการเชีิงร่ก
ในการเสริมสร้างความม่�นคงและความปลอดภ่ัยใน

ภั่มิภัาคเพ่�อม่�งลดความเสี�ยงห้ร่อป้องก่นปัญห้าที�
อาจส�งผิลกระทบัต�อประเทศัไทยในอนาคต	 โดยม ี
ความพร้อมของไทยด้านการต�างประเทศั	ชี�องทาง 
การแลกเปลี�ยนข้อม่ลข�าวสารผิ�านความร�วมม่อ 
ด้านการข�าวและความม่�นคง	ด้วยแนวทางการตกลง 
ร�วมก่นผิ�านการประชี่ม	พน่ธิกรณ์ี	ข้อตกลง	กฎห้มาย	 
ระเบัียบั	 และบั่นท่กความเข้าใจระห้ว�างประเทศั 
รวมท่�งความพร้อมของห้น�วยงานในการนำข้อตกลง
ระห้ว�างประเทศัไปปฏิิบ่ัติ	 เป็นปัจจ่ยความสำเร็จ
ที�สำค่ญ	 โดยมีการกำห้นดท�าทีของไทยได้อย�าง 
เห้มาะสมก่บัสภัาวะแวดล้อมระห้ว�างประเทศั
ที�มีความซ่ึ่บัซึ่้อนมากข่�น	 จากการแข�งข่นทาง
ภั่มิ ร่ฐศัาสตร์ของประเทศัมห้าอำนาจ	 และภั่ย 
ความม่�นคงที�ห้ลากห้ลายร่ปแบับัและเช่ี�อมโยง 
ห้ลายมิติ	
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	 พิจารณ์าจากระดัับความสััมพันธ์และ
ความร่วมม่อดั้านความมั�นคงในทุกมิติกับประเทศ
มหาอำนาจและประเทศที�มีความสัำคัญทาง
ยุทธศาสัตร์ โดัยในปี 2565	ในชี�วงปี	2561	–	2565 
ประเทศัไทยได้ ให้้ความสำค่ญในการส� ง เสริม 
ความส่มพ่นธิ์และความร�วมม่อด้านความม่�นคง
ในท่กมิติ	 ก่บัประเทศัมห้าอำนาจและประเทศัที�มี
ความสำค่ญทางย่ทธิศัาสตร์	 ท�ามกลางการแข�งข่น
ทางภ่ัมิร่ฐศัาสตร์ของประเทศัมห้าอำนาจและ 
ภั่ยความม่�นคงที�ซึ่่บัซ้ึ่อนและเช่ี�อมโยง	 โดยส�งเสริม 
การยกระด่บัความส่มพ่นธ์ิด้านความม่�นคงที�มี
ว่ตถ่ประสงค์	 สาร่ตถะ	 ค่�เจรจา	 ภัาคีที�เกี�ยวข้อง	 
และร่ปแบับัของความร�วมม่อที�ห้ลากห้ลาย	 อาทิ	 
การเย่อน	 ความร�วมม่อ	 และกิจกรรมที�สะท้อน 
การยกระด่บัความส่มพ่นธิ์	ซึ่่�งในชี�วงปี	2561	–	2565 
มีการเย่อน/ความร�วมม่อ/กิจกรรม	 เฉลี�ยปีละ	 
335.6	 คร่�ง	 มากข่�นจากปี	 2560	 ซึ่่�งเป็นปีฐาน	 
(มีกิจกรรม	 161	 คร่�ง)	 ร้อยละ	 108.45	 ต�อปี	 
บัรรล่ตามค�าเป้าห้มายที�กำห้นดให้้ระด่บัความ
ส่มพ่นธิ์และความร�วมม่อด้านความม่�นคงในท่กมิติ	 

ก่บัประเทศัมห้าอำนาจและประเทศัที�มีความสำค่ญ
ทางย่ทธิศัาสตร์	มากข่�น/ดีข่�นจากเดิม	ร้อยละ	5-10	
ในปี	 2570	ซึ่่�งสอดคล้องก่บัผิลคะแนนของด่ชีนีร่ฐ
เปราะบัาง	จ่ดทำโดย	Fund	for	Peace	ที�พิจารณ์า
จากใน	 4	 มิติ	 ได้แก�	 การสอดประสาน	 เศัรษฐกิจ	 
การเม่อง	 และส่งคม	 โดยคะแนนของประเทศัไทย 
ในภัาพรวม	ชี�วงปี	2561	 -	2565	 มี	แนวโน้มดีข่�น 
ต�อเน่�อง	 อย่�ที�	 75.0	 คะแนน	 73.1	 คะแนน	 70.8	 
คะแนน	70.9	คะแนน	และ	70.0	คะแนน	ตามลำด่บั	
สะท้อนว�าประเทศัไทยมีความเปราะบัางลดลงและมี 
ความย่�งย่นสง่ข่�น	

สถานการณ์์การบรรลุุเป้้าหม่าย
Fragility in the World 2022

ดััชนีรัฐเปราะบาง พ.ศ. 2565 (The Fragile States Index 2022)

ที�มา	:	https://fragilestatesindex.org

ที�มา	:	https://fragilestatesindex.org/country-data
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	 ในปี 	 2565	 ห้น�วยงานที� เกี� ยวข้องไ ด้ 
ดำเนินการเพ่�อให้้ประเทศัไทยมีความม่�นคงและ
สามารถร่บัม่อก่บัความท้าทายจากภัายนอกได้ 
ท่กร่ปแบับัมากข่�น	 ผิ�านการดำเนินการภัายใต้
โครงการเพ่�อขับเคล่�อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสัตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565	 ซึ่่�ง
ทำการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสัถานการณ์
ความมั�นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	 และ 
นำข้อม่ลมาประกอบัการพิจารณ์ากำห้นดท�าที	 
ย่ทธิศัาสตร์	และแนวทางการดำเนินการของไทยต�อ
ประเทศัรอบับั้านได้อย�างเห้มาะสม	 สามารถสร้าง
ความเข้าใจ	ความร�วมม่อ	บัรรยากาศั	และสภัาวะ
แวดล้อมที�เก่�อก่ลต�อการแก้ไขปัญห้าด้านความม่�นคง
ร�วมก่น	ซึ่่�งดำเนินการพร้อมก่บัการบั่รณ์าการความ
ร�วมม่อด้านความม่�นคงก่บัอาเซึ่ียนและนานาชีาติ	 
รวมท่�งองค์กรภัาคร่ฐและมิใชี�ภัาคร่ฐ	 โดยมีผิล
ส่มฤทธิิ�การดำเนินงานที�สำค่ญ	อาทิ	การเจรจาก่บั

ประเทศัรอบับั้านเพ่�อกำห้นดแนวทางแก้ไขปัญห้า
เขตแดนและกำห้นดมาตรการเพ่�อป้องก่นไม�ให้้
ปัญห้าความไม�ชี่ดเจนของเขตแดนเป็นอ่ปสรรคต�อ
การพ่ฒนา	การฟ้ื้�นฟ่ื้ความส่มพ่นธิ์ก่บัซึ่าอ่ดีอาระเบัีย
ที�นำมาซึ่่�งความร�วมม่อด้านความม่�นคงทางพล่งงาน
และอาห้าร	 การแลกเปลี�ยนข้อคิดเห้็นก่บัองค์การ
ระห้ว�างประเทศัเกี�ยวก่บัแนวโน้มสถานการณ์์ 
โยกย้ ายถิ� นฐานในภั่มิภัาคและท่� ว โลกที� ได้ ร่บั 
ผิลกระทบัจากปัจจ่ยต�าง	 ๆ	 อาทิ	 การแพร�ระบัาด 
ของเชี่�อโควิด-19	สภัาวะเศัรษฐกิจ	และความข่ดแย้ง 
การดำเนินความร�วมม่อด้านความม่�นคงระห้ว�าง
ประเทศั	 (JWG	ไทย	 -	อินเดีย	 )	 ในด้านความม่�นคง
ทางทะเล	การผิล่กด่นประเด็นด้านอาชีญากรรมทาง
ไซึ่เบัอร์และอ่�น	ๆ	ให้้ครอบัคล่มประเด็นที�สอดคล้อง
ก่บัผิลประโยชีน์ของไทยและขยายเคร่อข�ายพ่นธิมิตร	 
การซ้ึ่อมรบัและฝึึกภัาคสนามก่บัมิตรประเทศั	และ
การซึ่้อมเพ่�อเตรียมความพร้อมกรณ์ีเกิดภั่ยพิบั่ติ

การดำำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 การกำห้นดท�าทีของไทยได้อย�างเห้มาะสมก่บัสภัาวะแวดล้อมระห้ว�างประเทศัที�มีความซ่ึ่บัซึ่้อน 
มากข่�น	จากการแข�งขน่ทางภั่มิร่ฐศัาสตร์ของประเทศัมห้าอำนาจ	ย่งคงเป็นประเด็นท้าทายที�ส�งผิลต�อการบัรรล ่
เป้าห้มายในห้้วงถ่ดไป	โดยการแข�งข่นทางภ่ัมิร่ฐศัาสตร์ของประเทศัมห้าอำนาจภัายใต้ความร�วมม่อก่บัประเทศั
ที�มีความสำค่ญทางย่ทธิศัาสตร์	 ได้นำมาซึ่่�งการแข�งข่นในการสร้างศ่ักยภัาพทางทห้ารในภั่มิภัาค	เพ่�อป้องปราม	 
เป็นเคร่�องม่อในการสร้างด่ลอำนาจ	และต�อรองเพ่�อผิลประโยชีน์ของชีาติ	ด่งน่�น	จ่งควรให้้ความสำค่ญก่บั 
การดำรงความส่มพ่นธิ์อ่นดีและความร�วมม่อด้านความม่�นคงในท่กมิติก่บัประเทศัมห้าอำนาจและประเทศั 
ที�มีความสำค่ญทางย่ทธิศัาสตร์อย�างต�อเน่�อง	ร�วมก่บัการสร้างเคร่�องม่อในการวิเคราะห์้ประเมินสถานการณ์์
ระห้ว�างประเทศัที�มีความแม�นยำ	เพ่�อให้้สามารถกำห้นดท�าที	ย่ทธิศัาสตร์	และแนวทางการดำเนินการของไทย
ได้อย�างเห้มาะสมต�อไป

ป้ระเดำ็นท้าทายที่ส่งผลุต่่อการบรรลุุเป้้าหม่าย
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	 ควรให้้ความสำค่ญก่บัการเสริมสร้างให้้เกิดความมีเสถียรภัาพของการเม่องภัายในประเทศั	 
เพ่�อเป็นพ่�นฐานที�ม่�นคงในการป้องก่นภ่ัยค่กคามอ่�น	ๆ	ที�อาจแทรกแซึ่งและส�งผิลกระทบัต�อความม่�นคงของชีาต ิ
ร�วมก่บัการดำเนินร�วมม่อด้านการข�าวและความม่�นคง	การห้าร่อ	พ่นธิกรณี์	และข้อตกลงระห้ว�างประเทศั 
เพ่�อป้องก่นและแก้ไขปัญห้าร�วมก่น	และการดำเนินการมาตรการภัายในประเทศัให้้สอดคล้องก่บัความร�วมม่อ
ระห้ว�างประเทศั	ซึ่่�งจะเป็นปัจจ่ยสำค่ญส่�ความสำเร็จในการบัรรล่เป้าห้มายที�กำห้นดไว้ในห้้วงถ่ดไปได้

ข้้อเสนอแนะเพืื่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

	 แผินแม�บัทประเด็น	 (01)	 ความม่�นคง	 
(พ.ศั.2566-2580)	 (ฉบั่บัแก้ไขเพิ�มเติม)	 เป้าห้มาย
แผินแม�บัทย�อยประเทศัไทยมีความม่�นคงและ
สามารถร่บัม่อก่บัความท้าทายจากภัายนอกได้ 
ท่กร่ปแบับัส่งข่�น	 ได้มีการปร่บัเปลี�ยนไปใชี้ต่วชีี�ว่ด 
จาก	 เดิม	 ระดัับความสััมพันธ์และความร่วมม่อ 
ดั้านความมั�นคงในทุกมิติ กับประเทศมหาอำนาจ
และประเทศที�มีความสัำคัญทางยุทธศาสัตร์ (อาทิ 
จำนวนการเย่อน จำนวนความร่วมม่อ ระดัับความ
สััมพันธ์)	 (เฉลี�ยร้อยละ)	 เป็น	 ดััชนีรัฐเปราะบาง  
จ่ดทำโดย	Fund	 for	Peace	ในการว่ดความสำเร็จ 
ของเป้าห้มายระด่บัแผินแม�บัทย�อย	 ประเทศัไทย 
มีความม่�นคงและสามารถร่บัม่อก่บัความท้าทายจาก
ภัายนอกได้ท่กร่ปแบับัส่งข่�น	แทนระด่บัความส่มพ่นธิ์ 
และความร�วมม่อด้านความม่�นคงในท่กมิ ติก่บั

สถานการณ์ป์้ี 2565 เทียบกับค่่าเป้้าหม่ายป้ี 2570

ประเทศัมห้าอำนาจและประเทศัที�มีความสำค่ญทาง
ย่ทธิศัาสตร์	โดยในปี	2565	ประเทศัไทยมีคะแนนตาม
ด่ชีนีร่ฐเปราะบัาง	อย่�ที�	70.0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	 
83.33	ของเป้าห้มายที�กำห้นดไว้	60.0	คะแนน	ในปี	 
2570	และเม่�อพิจารณ์าจากข้อม่ลคะแนนของไทย
ในชี�วงปี	2561	–	2565	พบัว�ามีแนวโน้มในภัาพรวม
ดีข่�นอย�างต�อเน่�อง	 ซึ่่�งการคงระด่บัความส่มพ่นธิ์
อ่นดีและความร�วมม่อด้านความม่�นคงในท่กมิติก่บั
ประเทศัมห้าอำนาจและประเทศัที�มีความสำค่ญทาง
ย่ทธิศัาสตร์	จะส�งเสริมให้้ประเทศัไทยมีความม่�นคง
และสามารถร่บัม่อก่บัความท้าทายจากภัายนอก
ได้ท่กร่ปแบับัได้อย�างมีประสิทธิิภัาพยิ�งข่�น	 ด่งน่�น	 
ส�งผิลให้้มีสถานะการการบัรรล่เป้าห้มายต�ำกว�า 
ค�าเป้าห้มาย
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การบ่รณาการค่วามร่วมม่อดั้านค่วามมั�นค่งกับอาเซื่่ยนแลุะนานาชาต้ิ 
รวมทั�งองค่์กรภาค่รัฐแลุะมิใช่ภาค่รัฐ

ระดัับค่วามสำาเร็จของบทบาทไทยในการกำาหนดัทิศทางแลุะส่งเสริม
เสถ่ยรภาพของภ่มิภาค่เอเช่ย มากข้�น/ดั่ข้�นจากเดิัม ร้อยลุะ 5-10  
(อาทิ จำานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ�มของไทยท่� ได้ัรับการยอมรับ การเป็้นผ่้ เลุ่น 
ท่�สำาค่ัญในกรอบอนุภ่มิภาค่แลุะภ่มิภาค่กับต่้างป้ระเทศ) 

ป้ระเทศไทยม่บทบาทมากข้�นในการกำาหนดัทิศทางแลุะส่งเสริมเสถ่ยรภาพของ
ภ่มิภาค่เอเช่ย รวมทั�งเป้็นป้ระเทศแนวหน้าในภ่มิภาค่อาเซื่่ยน

	 ม่� ง เสริมสร้างเกียรติภั่ มิของไทยในเวที
ระห้ว�างประเทศั	 สร้างอำนาจต�อรองเพ่�อร่กษา 
ผิลประโยชีน์ของประเทศั	 ส�งเสริมเสถียรภัาพ
ของภ่ัมิภัาคเอเชีีย	 ดำเนินการทางการท่ตและ 
ความร�วมม่อในสาขาด้านความม่�นคงภัายใต้กรอบั
ความร�วมม่อพห้่ภัาคีและในภั่มิภัาค	 เพ่�อเป็นฐาน
ต�อยอดพ่ฒนาให้้ไทยมีบัทบัาทแนวห้น้าในภั่มิภัาค
ในการกำห้นดทิศัทางด้านความม่�นคง	รวมถ่งปฏิิบั่ติ
ตามกฎห้มายและพ่นธิกรณี์ระห้ว�างประเทศั	 โดยมี

ปัจจ่ยจากห้�วงโซึ่�ค่ณ์ค�าที�ชี�วยข่บัเคล่�อนการบัรรล่
เป้าห้มาย	 อาทิ	 การบั่รณ์าการการทำงานอย�างมี
ประสิทธิิภัาพระห้ว�างห้น�วยงานด้านความม่�นคง	 
การศั่กษาวิเคราะห้์และรวบัรวมข้อม่ล	ความส่มพ่นธิ์ 
เชีิ งบัวกก่บัต� างประเทศัเ พ่� อ เพิ� มบัทบัาทของ
ประเทศัไทยในภั่มิภัาค	การข่บัเคล่�อนประเด็นที�เป็น
ประโยชีน์ต�อไทย	และมาตรการร่บัม่อภั่ยค่กคามได้
อย�างมีประสิทธิิภัาพ	
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	 พจิารณ์าจากระดับัความสัำเรจ็ของบทบาท
ไทยในการกำหนดัทิศทางและส่ังเสัริมเสัถียรภัาพ
ของภั่มิภัาคเอเชีย อาทิ จำนวนข้อเสันอหร่อข้อริเริ�ม
ของไทยที�ไดั้รับการยอมรับ การเป็นผ่่้เล่นสัำคัญ
ในกรอบอนุภั่มิภัาคและภั่มิภัาคกับต่างประเทศ  
พบัว�า	 ในชี�วงแรกของการดำเนินการตามย่ทธิศัาสตร์
ชีาติ	 ปี	 2561	 -	 2565	ประเทศัไทยได้ดำเนินการ
อย�างต�อเน่�องเพ่�อบัรรล่เป้าห้มายระด่บัแผินแม�บัท
ย�อย	 ผิ�านการบั่รณ์าการร�วมก่นระห้ว�างกระทรวง 
การต�างประเทศัและห้น�วยงานต�าง	ๆ	 เพ่�อผิล่กด่น 
การมีบัทบัาทนำในการเสริมสร้างความร�วมม่อ
ระห้ว�างประเทศั	 และข่บัเคล่�อนข้อริเริ�มต�าง	 ๆ	 
ในชี�วงที�ไทยเป็นประธิานอาเซึ่ียน	ในระห้ว�างการแพร�
ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	และในบัริบัทสถานการณ์์
ความข่ดแย้ งระห้ว� างประเทศัที�ผิ� านมา	 อาทิ	 

กองท่นอาเซึ่ียนเพ่�อร่บัม่อการแพร�ระบัาดของ 
เชี่�อโควิด-19	 และการผิล่กด่นให้้ไทยเป็นที�ต่� ง
ของสำน่กงานเลขาธิิการของศั่นย์อาเซึ่ียนด้าน
ภัาวะฉ่กเฉินทางสาธิารณ์ส่ขและโรคอ่บั่ติให้ม�	 โดย
ในปีชี�วงปี	 2561-2565	 มีจำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ�ม 
มากข่�น	18	โครงการ	เฉลี�ยปีละ	3.6	โครงการ	มากข่�น 
จากปี	 2560	 ซึ่่�งเป็นปีฐาน	 (มีจำนวนข้อเสนอ/ 
ข้อริเริ�ม	3	โครงการ)	ร้อยละ	20	ต�อปี	ซึ่่�งสัามารถบรรลุ 
ค่าเป้าหมายที�กำหนดั	 โดยให้้มากข่�น/ดีข่�นจากเดิม	 
ร้อยละ	5-10

สถานการณ์์การบรรลุุุเป้้าหม่าย
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	 การดำเนินงานที�สำค่ญของไทย	 ในปี	2565 
ประกอบัด้วย	 (1)	 การฟื้้�นฟื้่ความส่มพ่นธิ์ก่บัราชี
อาณ์าจก่รซึ่าอ่ดอีาระเบีัย	โดยปรบ่ัระดบ่ัความสม่พน่ธ์ิ
ระห้ว�างก่นให้้กล่บัเป็นปกติโดยสมบั่รณ์์	 และร�วม
ก่นผิล่กด่นความส่มพ่นธิ์ให้้มีความก้าวห้น้า	 อาทิ	 
การแต�งต่�งเอกอ่ครราชีท่ตของท่�งสองฝ่ึาย	การจ่ดต่�ง 
กลไกการห้าร่อทวิภัาคีเพ่�อส�งเสริมความร�วมม่อ 
ท่� งในกรอบัทวิภัาคีและพห้่ภัาคี ในด้านต�าง	 ๆ	 
การจ่ดทำแผินการข่บัเคล่�อนและส�งเสริมความ
ส่มพ่นธิ์ทวิภัาคีและการจ่ดต่�งสภัาความร�วมม่อไทย-
ซึ่าอ่ดีอาระเบีัย	การเปิดเส้นทางการบิันตรงระห้ว�าง
ก่นของสายการบิันแห้�งชีาติของซึ่าอ่ดีอาระเบัีย	 
การประกาศัยกเลิกการห้้ามชีาวซึ่าอ่ดีอาระเบีัย
เดินทางมาย่งประเทศัไทยของฝึ่ายซึ่าอ่ดีอาระเบัีย	 
และการอน่ญาต ให้้ คน ไทยสามารถ เ ดินทาง
เข้าซึ่าอ่ดีอาระเบีัยได้สะดวกยิ�งข่�น	 การลงนาม
เอกสารความร�วมม่อด้านแรงงานระห้ว�างไทยก่บั
ซึ่าอ่ดีอาระเบัีย	 และการแลกเปลี�ยนการเย่อน
ระห้ว�างก่น	 (2)	 ความสำเร็จในการผิล่กด่นให้้ไทย
ได้ร่บัการสน่บัสน่นจากประเทศัสมาชีิกอาเซึ่ียนให้้
เป็นที�ต่�งของสำน่กงานเลขาธิิการของศั่นย์อาเซึ่ียน 
ด้านภัาวะฉ่กเฉินทางสาธิารณ์ส่ขและโรคอ่บั่ติให้ม�	 
เพ่�อชี�วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียม
ความพร้อม	 ป้องก่น	 และร่บัม่อก่บัภัาวะฉ่กเฉิน

ทางสาธิารณ์ส่ขและโรคอ่บ่ัติให้ม�	 และความม่�นคง 
ด้านสาธิารณ์ส่ขของไทยและภั่มิภัาคในอนาคต	และ	 
(3)	 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการร่บัม่อ
ภั่ยค่กคามความม่�นคงร่ปแบับัให้ม�	 โดยเฉพาะภั่ย
ค่กคามไซึ่เบัอร์และขบัวนการห้ลอกลวงเห้ย่�อทาง
โทรศั่พท์	ผิ�านการจ่ดทำความตกลงและการประสาน 
ความร�วมม่อก่บันานาประเทศั	อาทิ	การจ่ดประชี่ม
ห้าร่อทวิภัาคีว�าด้วยความม่�นคงทางไซึ่เบัอร์ระห้ว�าง
ไทยก่บัสาธิารณ์ร่ฐเกาห้ลี	การลงนามในบ่ันท่กความ
เข้าใจว�าด้วยความร�วมม่อด้านความปลอดภ่ัยทาง
ไซึ่เบัอร์ระห้ว�างไทยก่บัอิสราเอล	การลงนามบั่นท่ก
ความเข้าใจว�าด้วยความร�วมม่อด้านการปราบัปราม 
ขบัวนการห้ลอกลวงเห้ย่�อทางโทรศ่ัพท์	และไฮบัรดิสแกม 
ระห้ว�างกระทรวงดิจิท่ลเพ่�อเศัรษฐกิจและส่งคม
และกระทรวงการไปรษณ์ีย์และโทรคมนาคมแห้�ง
ราชีอาณ์าจ่กรก่มพ่ชีา	 การจ่ดประชี่มทวิภัาคีไทย	 
-	 ฟื้ิลิปปินส์	 ว�าด้วยความร�วมม่อในการส่บัสวน
สอบัสวนอาชีญากรรมข้ามชีาติคดีค้ามน่ษย์	 และ 
การห้ยิบัยกประเด็นการปราบัปรามการฉ้อโกงผิ�าน
ทางโทรคมนาคมในท่กร่ปแบับัข่�นห้าร่อก่นระห้ว�าง
ผิ่้แทนระด่บัส่งของไทยก่บัสาธิารณ์ร่ฐประชีาชีน
จีน	 รวมถ่งการบัรรจ่ประเด็นนี�ในแผินปฏิิบั่ติการ 
ร�วมว�าด้วยความร�วมม่อเชิีงย่ทธิศัาสตร์ไทย	 -	 จีน	 
ฉบั่บัที�	4	(พ.ศั.	2565	-	2569)	

การดำำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ถ่งแม้ว�าไทยจะสามารถบัรรล่เป้าห้มายระด่บัแผินแม�บัทย�อย	 ในชี�วงปี	 2561-2565	 ได้สำเร็จ	 
อย�างไรก็ตาม	 ไทยย่งคงต้องเผิชีิญก่บัความท้าทายในปัจจ่บั่น	อาทิ	สถานการณ์์ความข่ดแย้งระห้ว�างประเทศั 
ในภั่มิภัาคย่โรป	การขยายอิทธิิพลของประเทศัมห้าอำนาจในภั่มิภัาคเอเชีียตะว่นออก	ความกดดน่จากนานาชีาติ
ในประเด็นการแก้ไขปัญห้าความม่�นคงภัายในของประเทศัเพ่�อนบั้าน	 และความท้าทายแบับัด่�งเดิมและ 
ร่ปแบับัให้ม�อ่�น	ๆ	ตลอดจนประเด็นความท้าทายที�ระบั่ในรายงาน	Our	Common	Agenda	ของสห้ประชีาชีาติ	 
อาทิ	 การแพร�ระบัาดของโรคโควิด-19	 การเปลี�ยนแปลงทางสภัาพภั่มิอากาศั	 และปัญห้าสิทธิิมน่ษยชีน	 
ซึ่่�งส�งผิลกระทบัด้านความม่�นคงท่�งทางตรงและทางอ้อมต�อไทยอย�างห้ลีกเลี�ยงไม�ได้เน่�องจากปัจจ่ยทาง 
ด้านภั่มิร่ฐศัาสตร์และการเช่ี�อมโยงก่นอย�างซึ่่บัซ้ึ่อนในบัริบัทของโลกาภิัว่ตน์	 รวมถ่งส�งผิลต�อการปร่บัต่ว
และการมีบัทบัาทนำของไทยในการดำเนินนโยบัายให้้เป็นที�ยอมร่บัในเวทีระห้ว�างประเทศัและสอดคล้อง 
ก่บัการเปลี�ยนแปลงของโลก

ป้ระเดำ็นท้าทายที่ส่งผลุต่่อการบรรลุุเป้้าหม่าย
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	 ประเทศัไทยควรมีบัทบัาทนำและข้อริเริ�มอย�างสร้างสรรค์มากยิ�งข่�นต�อประเด็นปัญห้าระห้ว�างเทศั 
ที�เป็นที�สนใจร�วมก่นให้้สอดคล้องก่บัทิศัทางของประชีาคมโลก	 ในขณ์ะที�คำน่งผิลประโยชีน์ของไทย 
อย�างรอบัด้านและร่กษาสมด่ลในการดำเนินความส่มพ่นธิ์	 โดยเฉพาะอย�างยิ�ง	 ควรให้้ความสำค่ญก่บัการ
ยกระด่บัการมีบัทบัาทนำในระด่บัภั่มิภัาคไปส่�ระด่บัโลกโดยสน่บัสน่นเป้าห้มายการพ่ฒนาที�ย่�งย่นของ
สห้ประชีาชีาติ	ซึ่่�งเป็นเป้าห้มายการวางฐานการเสริมสร้างเสถียรภัาพและความม่�นคงอย�างครอบัคล่ม	และ
เป็นที�ยอมร่บัในเวทีระห้ว�างประเทศั	ด่งน่�น	 ในการดำเนินการระยะต�อไป	 ไทยจะต้องเน้นย�ำความสำค่ญ 
ก่บัการออกแบับันโยบัายต�างประเทศัให้้สอดคล้องก่บัเป้าห้มายการพ่ฒนาที�ย่�งย่น	 และปัจจ่ยจากห้�วงโซึ่�
ค่ณ์ค�า	 อาทิ	 การบ่ัรณ์าการการทำงานอย�างมีประสิทธิิภัาพระห้ว�างห้น�วยงานด้านความม่�นคง	การศั่กษา
วิเคราะห้์และรวบัรวมข้อม่ล	 ความส่มพ่นธิ์เชีิงบัวกก่บัต�างประเทศัเพ่�อเพิ�มบัทบัาทของไทยในภั่มิภัาค	 
การข่บัเคล่�อนประเด็นที�เป็นประโยชีน์ต�อไทย	และมาตรการร่บัม่อภั่ยค่กคาม	 เพ่�อข่บัเคล่�อนการบัรรล่ค�า 
เป้าห้มายปี	2570	ต�อไป

ข้้อเสนอแนะเพืื่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

รองนายกอนุทินฯ พร้อมรัฐมนตรีสัาธารณสัุขและเลขาธิการอาเซียน
ร่วมเปิดัตัวสัำนักงานเลขาธิการ ACPHEED

ที�มา:	สำน่กเลขาธิิการนายกร่ฐมนตรี
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	 แผินแม�บัทประเด็น	 (01)	 ความม่�นคง	 
(พ.ศั.2566-2580)	 (ฉบั่บัแก้ไขเพิ�มเติม)	 เป้าห้มาย
แผินแม�บัทย�อยประเทศัไทยมีความม่�นคงและ
สามารถร่บัม่อก่บัความท้าทายจากภัายนอกได้ท่ก
ร่ปแบับัส่งข่�น	 ได้มีการปร่บัเปลี�ยนไปใชี้ต่วชีี�ว่ด 
จาก	เดิม	ระดัับความสััมพันธ์และความร่วมม่อดั้าน 
ความมั�นคงในทุกมิติ กับประเทศมหาอำนาจ
และประเทศที�มีความสัำคัญทางยุทธศาสัตร์  
(อาทิ จำนวนการเย่อน จำนวนความร่วมม่อ 
ระดัับความสััมพันธ์)	 (เฉลี�ยร้อยละ)	 เป็น	ดััชนีรัฐ 
เปราะบาง	 ซึ่่�งจ่ดทำโดย	 Fund	 for	 Peace	 ใน 
การว่ดความสำเร็จของเป้าห้มายระด่บัแผินแม�บัท 
ย�อย	ประเทศัไทยมีความม่�นคงและสามารถร่บัม่อ
ก่บัความท้าทายจากภัายนอกได้ท่กร่ปแบับัส่งข่�น 
แทนระด่บัความส่มพ่นธิ์และความร�วมม่อด้านความ

สถานการณ์์ปี้ 2565 เทียบกับค่่าเป้้าหม่ายป้ี 2570

ม่�นคงในท่กมิติก่บัประเทศัมห้าอำนาจและประเทศั
ที�มีความสำค่ญทางย่ทธิศัาสตร์	 โดยในปี	 2565	
ประเทศัไทยมีคะแนนตามด่ชีนีร่ฐเปราะบัาง	 อย่�ที�	
70.0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	83.33	ของเป้าห้มายที� 
กำห้นดไว้	60.0	คะแนน	ในปี	2570	และเม่�อพิจารณ์า
จากข้อม่ลคะแนนของไทยในชี�วงปี	 2561	–	2565 
พบัว�ามีแนวโน้มในภัาพรวมดีข่�นอย�างต�อเน่�อง	 
ซึ่่�งการคงระด่บัความส่มพ่นธ์ิอ่นดีและความร�วมม่อ
ด้านความม่�นคงในท่กมิติก่บัประเทศัมห้าอำนาจและ
ประเทศัที�มีความสำค่ญทางย่ทธิศัาสตร์	 จะส�งเสริม
ให้้ประเทศัไทยมีความม่�นคงและสามารถร่บัม่อ 
ก่บัความท้าทายจากภัายนอกได้ท่กร่ปแบับัได้อย�าง 
มีประสิทธิิภัาพยิ�งข่�น	 ด่งน่�น	 ส�งผิลให้้มีสถานะการ 
การบัรรลเ่ป้าห้มายต�ำกว�าค�าเป้าห้มาย

010402
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

แผนย่อยการพัฒนากลุไกการบริหารจัดัการค่วามมั�นค่งแบบองค์่รวม

ระดัับป้ระสิทธำิภาพการดัำาเนินงานของหน่วยงาน
ดั้านการจัดัการค่วามมั�นค่ง ร้อยลุะ 80

กลุไกการบริหารจัดัการค่วามมั�นค่งม่ป้ระสิทธำิภาพส่งข้�น

	 ม่�งพ่ฒนากลไกการบัริห้ารจ่ดการความ
ม่�นคงแบับัองค์รวม	โดยส�งเสริมให้้ห้น�วยงานห้ล่กด้าน
ความม่�นคงมีความพร้อมในการแก้ไขปัญห้าความ
ม่�นคงได้อย�างมีประสิทธิิภัาพ	สอดคล้องก่บัภั่ยค่กคาม
ความม่�นคงในท่กมิติและท่กระด่บัความร่นแรง 
โดยบั่รณ์าการกลไกการบัริห้ารจ่ดการความม่�นคง	 
เสริมความพร้อมและยกระด่บักลไกห้น�วยงานด้าน
ความม่�นคง	 ปร่บัปร่งกฎห้มาย	 และบั่รณ์าการ 
ความร�วมม่อและการปฏิิ บ่ัติก่บัท่กภัาคส�วนใน 
ท่กมิติ	 กำห้นดให้้มีการตรวจสอบัและประเมิน 
ผิลอย�างต�อเน่�องตามห้ล่กธิรรมาภัิบัาล	ที�สอดคล้อง
ก่บับัริบัทและความก้าวห้น้าของย่คสม่ย	 และ 

เชี่�อมโยงก่บัท่กภัาคีเคร่อข�ายที�เกี�ยวข้อง	 โดยให้้ 
ความสำค่ญก่บัการมีส�วนร�วมของท่กภัาคส�วน 
อย�างจริงจ่งและมีประสิทธิิภัาพ	 พร้อมท่�งส�งเสริม 
การวางแผินค่�ขนานแบับับั่รณ์าการให้้สอดคล้อง
รองร่บัย่ทธิศัาสตร์ชีาติในท่กด้าน	 โดยมีการพ่ฒนา
สมรรถนะบั่คลากร	การปร่บัปร่งโครงสร้างห้น�วยงาน 
ให้้เห้มาะสม	การบั่รณ์าการข้อม่ลระห้ว�างห้น�วยงาน 
และการใช้ีเทคโนโลยีสน่บัสน่น	 และการเพิ�ม
ประสิทธิิภัาพการบัริห้ารข่บัเคล่�อนจากภัาคเอกชีน	 
เป็นปัจจ่ยสำค่ญส่�ความสำเร็จ	 และมีความล�าช้ีา 
ในการบั่รณ์าการและเชี่� อมโยงข้อม่ลระห้ว�าง 
ห้น�วยงานความม่�นคง	

ปี้
2565

จ.3
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	 พิจารณ์าจากระดัับประสัิทธิภัาพการ
ดัำ เนิ น งานของหน่ วยงานดั้ านการจั ดัการ
ความมั�นคง	 	 ในชี�วงปี	 2561	–	2565	การพ่ฒนา
กลไกการบัริห้ารจ่ดการความม่�นคงแบับัองค์
รวมได้มีการปร่บัสภัาพแวดล้อมการทำงานด้าน
ความม่�นคงมาอย�างต�อเน่�อง	 ปร่บัปร่งและจ่ด
ทำกฎห้มายที� เกี�ยวข้องด้านความม่�นคง	 จ่ดต่�ง 
ห้น�วยงานรองร่บัภัารกิจงานความม่�นคง	 แบั�งมอบั
ความร่บัผิิดชีอบั	และวางแนวทางข่บัเคล่�อนในระด่บั
ภัาพรวมที�เห้็นผิลอย�างช่ีดเจน	โดยจ่ดต่�งกลไกภัายใต้ 
สำน่กงานสภัาความม่�นคงแห้�งชีาติ	 (สมชี.)	 ในการ 
ข่บัเคล่�อนย่ทธิศัาสตร์ชีาติด้านความม่�นคง	 ได้แก�	 
คณ์ะกรรมการบ่ัรณ์าการข่บัเคล่�อนย่ทธิศัาสตร์

	 เพ่�อพ่ฒนากลไกข่บัเคล่�อนการบั่รณ์าการ
ข้อม่ลด้านความม่�นคงให้้มีเอกภัาพ	 สามารถใช้ี
ประกอบัการวิเคราะห์้	คาดการณ์์	วางแผินย่ทธิศัาสตร์	 
และสน่บัสน่นการกำห้นดนโยบัาย	 วางแผิน	 
และต่ดสินใจในการแก้ ไขปัญห้าที�มีผิลกระทบั 
ต�อความม่�นคงได้อย�างมีประสิทธิิภัาพ	 พร้อมท่�ง
ดำเนินการตามแผินบั่รณ์าการข่บัเคล่�อนย่ทธิศัาสตร์
ชีาติด้านความม่�นคง	 (พ.ศั.	2563	 -	2565)	ซึ่่�งเป็น 
กรอบัแนวทางในการข่บัเคล่�อนย่ทธิศัาสตร์ชีาติ
ด้านความม่�นคงในภัาพรวม	 ภัายใต้กลไกท่�งระด่บั
นโยบัายและระด่บัอำนวยการข่บัเคล่�อน	 เป็นไป
ตามกรอบัการดำเนินงานที�กำห้นดไว้	 พร้อมท่�ง
ปร่บัปร่งโครงสร้าง	พ่ฒนากฎห้มายและระเบีัยบัของ 
ห้น�วยงานห้ล่กด้านความม่�นคง	 ได้แก� 	 สมชี.	 
กองอำนวยการร่กษาความม่�นคงภัายในราชี
อาณ์าจ่กร	 (กอ.รมน.)	 และศั่นย์อำนวยการร่กษา 
ผิลประโยชีน์ของชีาติทางทะเล	 (ศัรชีล.)	พร้อมท่�ง 

ชีาติด้านความม่�นคง	 เป็นกลไกระด่บันโยบัายซ่ึ่�งมี 
รองนายกรฐ่มนตรเีป็นประธิาน	และคณ์ะอนก่รรมการ	
จำนวน	5	คณ์ะ	เป็นกลไกระด่บัอำนวยการข่บัเคล่�อน	 
ซึ่่�งมีห้่วห้น้าห้น�วยงานเจ้าภัาพข่บัเคล่�อนเป้าห้มาย
ระด่บัแผินย�อย	 (จ.3)	 เป็นประธิาน	ส�งผิลให้้ระด่บั
ประสิทธิิภัาพการดำเนินงานของห้น�วยงานด้าน 
การจ่ดการความม่�นคง	 ตามเกณ์ฑ์์การพิจารณ์า 
ที�กำห้นดไว้ในแผินบั่รณ์าการข่บัเคล่�อนย่ทธิศัาสตร์
ชีาติด้านความม่�นคง	 (พ.ศั.	2564	 -	2565)	 เพิ�มข่�น
อย�างต�อเน่�อง	 ในชี�วงปี	2563	–	2565	อย่�ที�ร้อยละ	 
60.56	ร้อยละ	67.78	และร้อยละ	81.67	ตามลำด่บั	 
สามารถบัรรล่เป้าห้มายร้อยละ	 80	 ที�กำห้นดไว ้
ในปี	2565	ได้	

พ่ฒนาบั่คลากรด้านความม่�นคง	 ผิ�านห้ล่กส่ตร
ความม่�นคงศั่กษา	 (ระด่บัต้น)	 และพ่ฒนาบัิ�กดาต้า
แพลตฟื้อร์มด้านความม่�นคง	 เชี่�อมโยงฐานข้อม่ลซ่ึ่�ง
กำห้นดประเด็นการบัริห้ารจ่ดการผ้่ิห้ลบัห้นีเข้าเม่อง
เป็นประเด็นสำค่ญเร�งด�วน	และเป็นจ่ดเริ�มต้นที�สำค่ญ
ในการดำเนินงานผิ�านการวิเคราะห์้และส่งเคราะห์้
ข้อม่ลต�อไป

สถานการณ์์การบรรลุุเป้้าหม่าย

หลักสั่ตรความมั�นคงศึกษา (ระดัับต้น)

การดำำาเนินงานที่ผ่านม่า
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	 การเร�งร่ดการบั่รณ์าการและเชี่�อมโยงข้อม่ล
ระห้ว�างห้น�วยงานความม่�นคงเพ่�อให้้มีแพลตฟื้อร์ม
ด้านความม่�นคงรองร่บัการเชี่�อมโยงแลกเปลี�ยนและ
ใช้ีในการวิเคราะห้์ข้อม่ลเชีิงล่ก	 ซึ่่�งต้องดำเนินการ 
เพิ�ม เ ติมต�อเ น่�องจากปี	 2565	 ในขณ์ะที�ย่ ง มี 
บัางกิจกรรมที�ได้ร่บัผิลกระทบัจากการแพร�ระบัาด
ของเช่ี�อโควิด-19	ทำให้้ไม�สามารถดำเนินการและ
เบัิกจ�ายงบัประมาณ์ได้ตามแผิน	เป็นประเด็นท้าทาย

ต�อการบัรรล่เป้าห้มายของแผินแม�บัทย�อย	 ซึ่่�ง 
ห้น�วยงานที� เกี�ยวข้องควรเร�งร่ดการดำเนินงาน 
ในส�วนที�มีความล�าช้ีาให้้เสร็จสิ�นโดยเร็ว	 เน่�องจาก 
การบั่รณ์าการและเช่ี�อมโยงข้อม่ลด่งกล�าวจะเป็น
กลไกสำค่ญในการสร้างสภัาวะแวดล้อมที� เ อ่�อ 
ต�อความเป็นเอกภัาพในการบัริห้ารจ่ดการความ
ม่�นคงแบับัองค์รวม	 และจะส�งผิลต�อการบัรรล่ 
เป้าห้มายในห้้วงถ่ดไปได้

ป้ระเดำ็นท้าทายที่ส่งผลุต่่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

	 ควรให้้ความสำค่ญก่บัการพ่ฒนากลไกการบัริห้ารจด่การความม่�นคงอย�างต�อเน่�อง	ท่�งด้านการปร่บัปร่ง
กลไกการข่บัเคล่�อนย่ทธิศัาสตร์ชีาติด้านความม่�นคงให้้มีประสิทธิิภัาพยิ�งข่�น	การทบัทวนแนวทางการข่บัเคล่�อน
ให้้สอดร่บับัริบัทที�เปลี�ยนแปลงไป	การนำเทคโนโลยีมาชี�วยเสริมประสิทธิิภัาพการข่บัเคล่�อนภัารกิจและติดตาม
ผิลการดำเนินงาน	การกำห้นดแนวทางการบั่รณ์าการการทำงานร�วมก่บัห้น�วยงานที�เกี�ยวข้องเพ่�อสร้างระบับัการ
อำนวยการข่บัเคล่�อนร�วมก่น	การเสริมสร้างประสิทธิิภัาพการบัริห้ารข่บัเคล่�อนจากภัาคเอกชีนท่�งด้านเคร่อข�าย 
ความม่�นคงและภัาคประชีาส่งคม	 การประชีาส่มพ่นธิ์เพ่�อสร้างความเข้าใจด้านความม่�นคงก่บัประชีาชีน	 
รวมท่�งการค้นคว้า	วิจ่ย	และพ่ฒนาองค์ความร่้ด้านความม่�นคงอย�างต�อเน่�อง	ซึ่่�งจะส�งผิลให้้สามารถข่บัเคล่�อน
การบัรรล่เป้าห้มายในห้้วงถ่ดไปได้อย�างมีประสิทธิิภัาพ

ข้้อเสนอแนะเพืื่อการบรรลุุเป้้าหม่าย

	 แผินแม�บัทประเด็น	 (01)	 ความม่�นคง	 
(พ.ศั.2566-2580)	 (ฉบั่บัแก้ไขเพิ�มเติม)	 ย่งคงใชี้ 
ต่ ว ชีี� ว่ ด เ ดิ ม แต� มี ก า รป ร่ บั เ ปลี� ย นห้น� ว ย ขอ ง 
ต่วชีี�ว่ดจาก	 เดิม	 ร้อยละ	 เป็น	 คะแนน	 โดยในปี	 
2565	ห้น�วยงานด้านการจ่ดการความม่�นคงมีระด่บั
ประสิทธิิภัาพการดำเนินงาน	อย่�ที�	 81.67	คะแนน
ค�าเป้าห้มายที�กำห้นดไว้	100	คะแนน	ในปี	2570	มี
สถานะการการบัรรล่เป้าห้มายอย่�ในระด่บัต�ำกว�า
ค�าเป้าห้มาย	 ซึ่่�งแม้จะมีความท้าทายที� ต้องเพิ�ม 
ระด่บัประสิทธิิภัาพการดำเนินงานของห้น�วยงานด้าน

สถานการณ์ป์้ี 2565 เทียบกับค่่าเป้้าหม่ายป้ี 2570

การจ่ดการความม่�นคง	ให้อ้ย่�ในระดบ่ัที�สง่ที�สด่	ค่อ	100	
คะแนน	แต�การมีแนวทางการข่บัเคล่�อนย่ทธิศัาสตร์
ชีาติด้านความม่�นคงที�มีประสิทธิิภัาพและสอดร่บั
บัริบัทที�เปลี�ยนแปลงไป	 จะเป็นกรอบัทิศัทางห้ล่ก 
ให้้ท่กห้น�วยงานสามารถข่บัเคล่�อนการดำเนินการใน
ห้้วงต�อไปได้อย�างประสานสอดคล้องและเป็นทิศัทาง
เดียวก่น	จ่งมีความเป็นไปได้ที�จะสามารถดำเนินการ
ให้บ้ัรรล่ตามเป้าห้มายที�กำห้นดไว้ในปี	2570	ได้

แผนแม่่บท01
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ความม่�นคง



 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (02) การต่างประเทศ 

 
ที่มา : https://drive.google.com/file/d/1iNFGaibifyWTDDAL7fYIl1UOUIU3FyBL/view?usp=share_link 

 
 

 “พัฒนาต่อยอดการต่างประเทศเพื่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
มีความั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  

“พััฒนาต่่อยอดการต่่างประเทศเพ่ั�อให้้ไทยเป็นประเทศพััฒนาแล้้ว
มีีความีมีั�นคง มีั�งคั�ง แล้ะยั�งย่น”

การต่่างประเทศ
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดานแผนแม่่บท

02



 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (02) การต่างประเทศ 

 
ที่มา : https://drive.google.com/file/d/1iNFGaibifyWTDDAL7fYIl1UOUIU3FyBL/view?usp=share_link 

 
 

 “พัฒนาต่อยอดการต่างประเทศเพื่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
มีความั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  

 
 

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (02) การต่างประเทศ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (02) การต่างประเทศ มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการด าเนินงานด้านการต่างประเทศเพื่อให้ไทยมีความพร้อมและบทบาท
เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้เล่นส าคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุน
ต่อความก้าวหน้าในทุกๆ ด้านของไทย อาทิ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคม
โลก โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นคือ การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (02) 
การต่างประเทศ เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นยุทธศาสชาติทั้ง 6 ด้าน   

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  

 

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี
เกียรติภูมิในประชาคมโลก 

 

ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย มากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 - 10 

• สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย เมื่อพิจารณาเทียบเคียง
สถานะการบรรลุ เป้าหมายของ 5 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (02)  
การต่างประเทศ พบว่า ใน พ.ศ. 2565 มีการด าเนินการคิดเป็นลดลงร้อยละ 95 โดยเมื่อพิจารณาเทียบเคียง
ระดับสถานะการบรรลุเป้าหมายของ 5 แผนย่อย ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 พบว่า ตัวชี้วัดการต่างประเทศ
ไทย มีการด าเนินการปรับตัวดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 50.94 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ส่งผลให้สถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (02) การต่างประเทศ 
ประกอบด้วยเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 5 แผนย่อย (การต่างประเทศ 5 มี) โดยมีรายละเอียดสถานะการบรรลุ
เป้าหมาย ดังนี้  (1) ความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) ใน พ.ศ. 2565  
มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 45.98 (2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน) ใน พ.ศ. 2565 มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายอยู่ที่
เฉลี่ยร้อยละ 46.98 (3) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
(มีมาตรฐานสากล) ใน พ.ศ. 2565 มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 22.01 (4) การส่งเสริม
สถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและเกียรติภูมิ) ใน พ.ศ. 2565 มีสถานะการ
บรรลุค่าเป้าหมายอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 11.76 และ (5) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง)  
ใน พ.ศ. 2565 มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายอยู่ทีเ่ฉลี่ยร้อยละ 27.04  

• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการต่างประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น พิจารณาจาก
ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย  โดยเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 5 แผนย่อย (การต่างประเทศ 5 มี )  
มีการด าเนินการปรับตัวดีขึ้น ดังนี้ (1) ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฎในแผนแม่บทประเด็น ความมั่นคง แผนย่อยที่ 4 ด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ มีการด าเนินการปรับตัวดีขึ้นเฉลี่ยร้อย
ละ 64.22 (2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความมั่งคั่ง 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  020001 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 

020001  
ปี 2562 ส้ม 

 020001 
ปี 2563 เขียว 

 020001 
ปี 2564 เขียว 

 020001 
ปี 2565 เขียว 

แผนแม่่บท02การต่่างประเทศ
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ยั่งยืน) มีการด าเนินการปรับตัวดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13.99 (3) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ (มีมาตรฐานสากล) ซึ่งใน พ.ศ.2565 มีการด าเนินการปรับตัวดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
17.61 (4) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและเกียรติภูม)ิ มีการ
ด าเนินการปรับตัวดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 81.71 และ (5) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง)  
มีการด าเนินการปรับตัวดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 77.14 โดยการด าเนินการที่ปรับตัวขึ้นสะท้อนได้จากการที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด าเนินการพัฒนาหลายมิติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบทบาทของไทยในเวทีโลก 
ประกอบด้วย มิติด้านความมั่นคง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎในแผนแม่บทประเด็น ความมั่นคง แผนย่อยที่ 4 
ด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่
ภาครัฐ มิติด้านความมั่งคั่ง หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการเพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการ
ไทยในตลาดโลก ผ่านการประชุมเจรจาความตกลงด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับ  
พหุภาคี อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ 
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก และ
ในระดับทวิภาคีผ่านการเจรจาเปิดการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ อาทิ ปากีสถาน ศรีลังกา สหภาพยุโรป และ
ตุรกี รวมถึงเร่งรัดขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย และ
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุน การขยายตลาด
ของสินค้าไทยสู่ตลาดโลกในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีความคลีคลายความรุนแรงลง 
รวมถึงเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม สะท้อนได้จากมูลค่า
การค้าของไทย ณ เดือนตุลาคม 2565 ที่มีมูลค่า 17.24 ล้านล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าการค้าของไทยรวมทั้ง
ปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 17.09 ล้านล้านบาท แม้ว่ามูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยจะลดลงจาก 
452,402 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2564 เป็น 257,651 ล้านบาท ณ เดือนกันยายน 2565 หรือลดลงร้อยละ 39.07 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการลงทุน ของไทยไปยังต่างประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565 ที่ลดลงจาก 
1,813,063 ล้านบาทใน พ.ศ. 2564 เป็น 917,385 ล้านบาท ในปี 2565 หรือลดลงร้อยละ 49.4 สอดคล้องกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
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มูลค่าทางการค้าของไทยระหว่างปี 2561 - 2565

ล้านบาท
ที่มา: ส านักงานงานปลัดประทรวงพาณชิย์

หน่วย: ล้านบาท 
ท่ีมา: BOI และ ธปท.
       ธนาคารแห่งประเทศไทย
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มิติด้านความยั่งยืน การด าเนินการที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาคมโลกเห็นถึงความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นของ
ไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก และจากการมีบทบาทเชิงรุกด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ วาระ พ.ศ. 2563 – 2565 นอกจากนี ้รายงาน Sustainable Development Report 2022 – 
From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond ซึ่งจัดท า
โดยเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network: 
SDSN) และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์ ร่วมกับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้รายงานผลความก้าวหน้า 
การด าเนินงานเพื่อบรรลุ  SDGs ของแต่ละ
ประเทศ ใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน
อันดับที่  44 จาก  163 ประเทศ และมีดัชนี
คะแนนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Index) 74.1 
คะแนน ซ่ึงแม้จะลดลงเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2564 
(อันดับที่ 43 จาก 165 ประเทศ มีคะแนน 74.2 
คะแนน) แต่ยังคงเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย
และอันดับ 1 ในประชาคมอาเซียน  

 มิติการมีมาตรฐานสากล ไทยได้ด าเนินการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลหลายด้าน อาทิ ด้านสิทธิมนุษยชน ที่ได้มีการน าเสนอ
รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย รอบที่ 3 ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) 
ซึ่งได้รับความชื่นชมจากหลายประเทศต่อการด าเนินงานของไทยในการส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง และ
หยิบยกนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ซึ่งมีความส าคัญยิ่งในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 และด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ที่ไทยได้แสดงความพยายามใน
การปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น สะท้อนได้จากรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2565 จาก 
2022 TIP Report ที่ได้จัดให้ไทยอยู่ในระดับ Tier 2 ซึ่งยกระดับขึ้นจากระดับ Tier 2 Watch List ใน  
พ.ศ. 2564  

มิติการมีเกียรติภูมิในประชาคนโลก การขับเคลื่อนการต่างประเทศด้วยอ านาจแบบนุ่มนวล และส่งเสริม
ทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศไทย ส่งผลให้ประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก สมัยที่ 41 ประกาศให้จังหวัด
เพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร และมีมติรับรอง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา 
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นบุคคลส าคัญ
ของโลกของยูเนสโก รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 16 มีมติให้ขึ้นทะเบียน “โนรา” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ต่อจากโขนที่ขึ้น

ที่มา: รายงาน Sustainable Development Report 2022 

ระดับการค้ามนุษย์ของไทยตามรายงาน 2022 TIP Report 

ที่มา: TIP Report 
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ทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2561 และนวดไทยที่ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2562 ประเทศไทยและคนไทยได้รับการ
เลือกตั้ ง/ยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ และการมีบทบาทในการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ ไ ท ย ใ ห้
ความส าคัญในกรอบพหุภาคี โดย
ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้
เ ป็ น สม าชิ ก คณะกร รมา ธิ ก า ร
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
แห่งสหประชาชาติ วาระ พ.ศ. 2565 
- 2571 ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่าง
ประเทศ วาระ พ.ศ. 2566 – 2570 นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองประธาน
ในการประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 55 สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมี
ความสามารถและศักยภาพของคนไทยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ องค์ความรู้ของประเทศไทยเป็นที่ชื่นชม 
และโอกาสของประเทศไทยในการก าหนดบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนผลักดันและ
ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ 

และมิติการมีเอกภาพ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมมือกับกงสุล
กิตติมศักดิ์ของไทยในต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง คนไทย นักศึกษาไทย นักท่องเที่ยว 
และแรงงานไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ ในต่างประเทศ ตลอดจนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กว่า 7 แสนคน ยกระดับการพัฒนาการบริการด้านการกงสุล โดย
พัฒนาระบบ Certificate of Entry (COE) online และระบบ Thailand Pass เพื่อการลงทะเบียนเดินทางเข้า
ประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเปิดให้บริการระบบ Stickerless e-Visa ในสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกแล้ว 29 แห่ง ใน 15 ประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติ
สามารถยื่นค าร้องขอรับการตรวจลงตราและติดตามการด าเนินการตรวจลงตราได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
รวมทั้งเปิดให้บริการ “เครื่องรับค าร้องขอท าหนังสือเดินทางด้วยตนเอง” เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขอรับบริการ
ท าหนังสือเดินทางของประชาชน รวมถึงลดการติดต่อสัมผัสในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้
หน่วยงานของไทยยังได้ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและข้อริเริ่มของไทยในเวทีการประชุมระดับโลก วาระการพัฒนาที่ส าคัญ และความเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศอันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยในลักษณะการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ตลอดจนขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และพัฒนาบทบาทอย่าง
สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่ง
ส่งผลให้การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท า
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี
มาตรฐานสากล และมี เกี ยร ติภู มิ ใน
ประชาคมโลก โดยสะท้อนเทียบเคียงได้
จ า กดั ช นี ก า ร ทู ต ร ะ ดั บ โ ลก  (Global 
Diplomacy Index: GDI) ซึ่งจัดเก็บข้อมูล
โดย สถาบันโลวี สถาบันวิจัยประเทศ

ที่มา: UNESCO Intangible Cultural Heritage 

ที่มา: Lowy Institution 

ดัชนีการทูตระดับโลก (Global Diplomacy Index: GDI) 
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ออสเตรเลีย โดยวัดระดับความเข้มข้นของเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการทูตจากจ านวนสถานทูต สถานกงสุล
ใหญ่ คณะผู้แทนถาวร และการมีตัวแทนในรูปแบบอื่นของประเทศน้ัน ๆ พบว่า แม้ว่าในปี 2564 ประเทศไทย
จะอยู่ในอันดับที่ 39 จาก 65 ประเทศ ลดลงจาก พ.ศ. 2562 ที่ยู่ในอันดับที่ 37 จาก 61 ประเทศ แต่ยังคงอยู่
ในอันดับที่ 9 ของเอเชีย และอันดับที่ 3 ของอาเซียน 

•• สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (02) การต่างประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายเพ่ือให้สะท้อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น จาก เดิม ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย เป็น คะแนนตัวชี้วัดการ
ต่างประเทศไทย (คะแนนต่อปี) ซึ่งมีค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน โดยมีการจัดท าดัชนีใหม่ใน
ลักษณะดัชนีรวม โดยค านวณจากสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ ทั้ง 5 แผนย่อย (การต่างประเทศ 5 มี) ประกอบด้วย (1) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและการด าเนินการเชิงรุกในการสร้างเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค (มีความมั่นคง) มีคะแนนเต็ม 20 
คะแนน (2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน) 
มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน (3) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
(มีมาตรฐานสากล) มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน (4) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคม
โลก (มีสถานะและเกียรติภูมิ) มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน และ (5) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ  
(มีพลัง) มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน เมื่อพิจารณาสถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่า
เป้าหมาย พ.ศ. 2570 มีคะแนนตัวชี้วัดการต่างประเทศไทยอยู่ที่ 47.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.63 ของ
ค่าเป้าหมาย ท าให้อยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  

 

 

ทั้งนี้ การด าเนินการด้านการต่างประเทศของไทยยังเป็นการด าเนินการที่ยังคงมีข้อจ ากัดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการต่างประเทศ  ท าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดยืนในการ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศขาดเอกภาพ ภาคส่วนต่าง ๆ ยังขาดความตะหนักรู้และองค์ความรู้ด้านการ
ต่างประเทศ ส่งผลให้มองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว รวมถึงมุมมองที่มองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่อง
ของหน่วยงานเดียว จึงท าให้ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงความท้าทายภายนอกประเทศอัน
เกิดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และข้อพิพาทระหว่างประเทศมหาอ านาจของโลก  
ที่ส่งผลให้การด าเนินการต่างประเทศด้วยอ านาจละมุมของไทยมีข้อจ ากัดมากกว่าท่ีผ่านมา ดั้งน้ัน เพื่อให้การ
ด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การต่างประเทศ จ าเป็นต้องมีการเร่งรัดและ
แก้ไขประเด็นที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) ควรเร่งขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกแผนย่อยไป
พร้อม ๆ กัน เพื่อให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ โดยต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(2) การสร้างความตระหนักรู้และสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีความ
ตระหนักรู้ว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัว และภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนได้ 
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสื่อสารผลลัพธ์การด าเนินงานด้านการต่างประเทศใหส้าธารณชนและทุกภาค

020001 
ปี 66-70 สีแดง 
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ส่วนได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงจะได้รับ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 
เกี่ยวกับประเทศไทย (4) มีระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินการของประเทศไทยโดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการยกระดับมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถานะและบทบาทน าของไทยในเวทีโลก 
และ (5) มีระบบฐานข้อมูลกลางแบบดิจิทัลเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า สามารถใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับต่อยอดการพัฒนาและประเมินผลการด าเนินการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินบทบาทเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการต่างประเทศในสภาวะโลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายในห้วงถัดไปที่มี
ความท้าทายมากยิ่งขึ้นได ้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ ประกอบด้วย 5 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมี
สถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่องโยงที่ส าคัญใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 
ได้แก่ ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคีมากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5-10  

 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 
พิจารณาจากจ านวนโครงการ/ความร่วมมือ/ความตกลงระหว่างประเทศ โดยใน พ.ศ. 2561 - 2565 มีจ านวน 
404 343 230 254 และ 388 โครงการ/ความร่วมมือ/ความตกลง ตามล าดับ และเมื่อเทียบสถานะการบรรลุ
เป้าหมายใน พ.ศ. 2565 พบว่า ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และ
นวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีมากขึ้น/ดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.66 ดังนั้น จึงอยู่ในระดับบรรลุ
เป้าหมาย 

 

 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กบัเป้าประเด็น (Y2) 

020301 สเีขียว 020202 สเีขียว 
 

020201 สเีขียว 
 

010501 สเีขียว 020401 สเีขียว 

*สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 

020001 สเีขียว เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

Y2 

Y1 

 020201 
2562 สีเหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สีเหลือง 

 
2565 สีเขียว 

 

แผนแม่่บท02 การต่่างประเทศ

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการต่ามยุทธศาสต่ร์ชาต่ิ ประจำำาปี 2565
152



 
 

 

 

 

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 ได้แก่ ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยใน
การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศมากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5-10 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น พิจารณาจากจ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม
ของไทยที่ได้รับการยอมรับการเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง ๆ โครงการท่ีไทยด าเนินกับต่างประเทศ โดยใน 
พ.ศ. 2561 - 2565 มีจ านวน 117 126 92 127 และ 172 เรื่อง ตามล าดับ และเมื่อเทียบสถานะการบรรลุ
เป้าหมายใน พ.ศ. 2565 พบว่า ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
ต่างประเทศมากขึ้น/ดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 16.33 ดังนั้น จึงอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 

 

 

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกใน
การร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 ได้แก่ (1) ระดับ
ความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ (2) ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทัด
ฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ และ (3) อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยส าคัญ
ต่อผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น พิจารณา
จาก 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ (1) ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ มีการด าเนินการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15.47 (2) 
ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ มีจ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม
ของไทยที่ได้รับการยอมรับ ในการก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศเฉลี่ยปีละ 7 ข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม 
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 36.00 (3) อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์ของ
ชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Index) จาก Sustainable 
Development Report 2022 คิดเป็นเฉลี่ย 74.00 คะแนน และเมื่อเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 
2565 พบว่า ภาพรวมของ 3 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 17.61 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากทั้ง 3 ตัวชี้วัด จึงท าให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 

 

 020202 
2562 สีสม้ 2563 สีเหลือง 2564 สีเหลือง 

 
2565 สีเขียว 
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ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมาย
ที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 ได้แก่ (1) ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับ
ภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย (2) ระดับความส าเร็จของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ และ (3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคน
ไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิมากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และ
ได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น พิจารณาจาก 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ (1) ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้าง
ความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย คิดเป็นเฉลี่ย
ร้อยละ 9.14 (2) ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 56 และ (3) ระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความ
เข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 180 และเมื่อเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 
พบว่า ภาพรวมของ 3 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.71 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากทั้ง 3 ตัวชี้วัด จึงท าให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 

 

 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 ได้แก่ (1) ระดับ
ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคลือ่นการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ (2) ระดับความส าเร็จในการสร้าง
ความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (3) ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศ
และด้านการกงสุล และ (4) ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับ
ประเทศไทยในต่างประเทศ มากขึ้น/ดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5-10 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น  พิจารณาจาก 4 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ (1) ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคล่ือนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 123.08 (2) 
ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 42.31 (3) ระดับ
การพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 64.44 และ (4) ระดับความส าเร็จใน
การเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ  คิดเป็นเฉล่ียร้อยละ 78.75 และ
เมื่อเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 พบว่า ภาพรวมของ 4 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
77.14 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากทั้ง 4 ตัวชี้วัด จึงท าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 
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ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมาย
ที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 ได้แก่ (1) ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับ
ภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย (2) ระดับความส าเร็จของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ และ (3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคน
ไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิมากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และ
ได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น พิจารณาจาก 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ (1) ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้าง
ความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย คิดเป็นเฉลี่ย
ร้อยละ 9.14 (2) ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 56 และ (3) ระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความ
เข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 180 และเมื่อเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 
พบว่า ภาพรวมของ 3 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.71 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากทั้ง 3 ตัวชี้วัด จึงท าให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 

 

 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 ได้แก่ (1) ระดับ
ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคลือ่นการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ (2) ระดับความส าเร็จในการสร้าง
ความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (3) ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศ
และด้านการกงสุล และ (4) ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับ
ประเทศไทยในต่างประเทศ มากขึ้น/ดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5-10 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น  พิจารณาจาก 4 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ (1) ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคล่ือนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 123.08 (2) 
ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 42.31 (3) ระดับ
การพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 64.44 และ (4) ระดับความส าเร็จใน
การเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ  คิดเป็นเฉล่ียร้อยละ 78.75 และ
เมื่อเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 พบว่า ภาพรวมของ 4 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
77.14 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากทั้ง 4 ตัวชี้วัด จึงท าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 
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2562 สีสม้ 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

 
2565 สีเขียว 
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020201

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

ค่วามร่วมมือเศรษฐกิิจแลุะค่วามร่วมมือเพืื่�อกิารพัื่ฒนาระหว่างป้ระเทศ

ระดัับค่วามสััมพัื่นธ์์แลุะค่วามร่วมมือดั้านเศรษฐกิิจ ค่วามเชื่ื�อมโยง 
แลุะนวัต้กิรรมในกิรอบทวิภาค่่ ภูมิภาค่ แลุะพื่หุภาค่่ มากิขึ้้�น/ดั่ขึ้้�น
เฉลุ่�ยร้อยลุะ 5 – 10 

ป้ระเทศไทยเป็้นหน้�งในศูนย์กิลุางทางกิารค้่า กิารลุงทุน กิารบริกิาร 
แลุะค่วามเชืื่�อมโยงในภูมิภาค่เอเชื่่ย โดัยม่ระบบเศรษฐกิิจท่�เน้นนวัต้กิรรมดั่ขึ้้�น

	 ศัักยภาพและภูมิิรััฐศัาสตรั์ของไทยซึ่่�งตั�งอยู� 
ใจกลางภูมิิภาคอาเซึ่ียน	 เป็็นปั็จจัยสำคัญที�จะ 
ส�งเสรัิมิให้้ไทยเป็็นศัูนย์กลางทางการัค้า	 การัลงทุน 
การับรัิการั	รัวมิทั�งสามิารัถเชื่่�อมิต�อไป็ยังป็รัะเทศัต�าง	ๆ  
ทั�งในรัะดัับอนุภูมิิภาค	ภูมิิภาค	และรัะดัับโลกได้ั	โดัยมิี
ป็ัจจัยที�จะนำไป็สู�ความิสำเรั็จ	ไดั้แก�	การัขจัดัอุป็สรัรัค
และอำนวยความิสะดัวกเพ่�อให้้ไทยมิีความิพรั้อมิ 
สำห้รัับรัองรัับการัดัำเนินธุุรักิจ	การัค้าและการัลงทุน
จากต�างป็รัะเทศั	 การัยกรัะดัับโครังสรั้างพ่�นฐาน 
ทางกายภาพ	การัป็รัับป็รัุงดั้านกฎรัะเบียบ	ตลอดัจน 

การัพัฒนาองค์ความิรัู้ของ ผูู้้ป็รัะกอบการัและ
ทักษะฝีีมิ่อของแรังงาน	นอกจากนี�	 ยังมิีป็ัจจัยอ่�น	ๆ	 
ที�จะส�งเสรัมิิให้้ไทยบรัรัลเุป้็าห้มิาย	ได้ัแก�	การัขบัเคล่�อน
กรัอบความิรั�วมิมิ่อรัะห้ว�างป็รัะเทศัด้ัานเศัรัษฐกิจ
การัสร้ัางความิเชื่่� อมิโยงในรัะดัับภูมิิภาคและ 
อนุภูมิิภาค	 การัยกรัะดัับมิาตรัฐานของสินค้าและ
บรัิการั	การัเสริัมิสร้ัางความิรั�วมิมิ่อรัะห้ว�างภาครััฐ 
เอกชื่น	 และสถาบันการัศั่กษา	 และการัลงทุนใน 
การัวิ จัยและพัฒนาเพ่�อรัองรัับรัะบบเศัรัษฐกิจ
นวัตกรัรัมิ	

ป้ี
2565

จ.3
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	 พิจารัณาจากรัะดัับความิสัมิพันธุ์และ
ความิรั�วมิมิ่อดั้านเศัรัษฐกิจ	 ความิเชื่่�อมิโยง	 และ
นวัตกรัรัมิในกรัอบทวิภาคี	 ภูมิิภาค	 และพหุ้ภาคี
ผู้�านจำนวนโครังการั/ความิรั�วมิมิ่อ/ความิตกลง
รัะห้ว�างป็รัะเทศัที�จัดัเ ก็บข้อมูิลโดัยกรัะทรัวง 
การัต�างป็รัะเทศั	 โดัยในรัะห้ว�างป็ี	 2561-	 2565	 
ปรัับตััวดีีขึ้้�นเฉลี่ี�ยรั้อยลี่ะ 11.66	เม่ิ�อเทียบกับป็ีฐาน	
โดัยในป็ี	2565	มิีจำนวน	388	โครังการั/ความิรั�วมิมิ่อ 
/ความิตกลง	 เพิ� มิข่� นจาก	 254	 โครังการั/ 
ความิรั�วมิมิ่อ/ความิตกลง	 ในป็ี	 2564	ห้รั่อเพิ�มิข่�น
รั้อยละ	 52.76	 โดัยโครังการัเห้ล�านี�ชื่�วยส�งเสรัิมิ 
การัค้ าการัลงทุน	 ขยายตลาดัของสินค้ า ไทย 
สู�ตลาดัโลก	 และส�งเสรัิมิให้้ผูู้้ป็รัะกอบการัป็รัับตัว 
และ เพิ� มิ ขี ดัความิสามิารัถ ในการัแข� ง ขัน กับ 
ต�างป็รัะเทศั	 ตลอดัจนชื่�วยเพิ�มิองค์ความิรัู้ให้้แก�
ภาคส�วนที� เกี�ยวข้องในการัพัฒนาเศัรัษฐกิจดั้วย
นวัตกรัรัมิ	 สะท้อนไดั้จากมูิลค�าการัค้าของไทย	 
จัดั เก็บ โดัยสำนักงานป็ลัดักรัะทรัวงพาณิชื่ย์	 
ณ	เดั่อนตุลาคมิ	2565	มิีมิูลค�า	17.24	ล้านล้านบาท	
ซึ่่�งมิากกว�ามิูลค�าทางการัค้าของไทยรัวมิทั�งป็ี	2564	
ซึ่่�งอยู�ที�	17.09	ล้านล้านบาท	ทั�งนี�	เป็็นผู้ลมิาจากการั
คลี�คลายความิรัุนแรังของการัแพรั�รัะบาดัของเชื่่�อ 
โควิดั-19	ซึ่่�งนำไป็สู�การัผู้�อนคลายมิาตรัการัป็ิดัเมิ่อง 
และการัฟื้้�นตัวทางเศัรัษฐกิจรัะห้ว�างป็รัะเทศั
	อย�างไรัก็ดัี	 สถานการัณ์ทางเศัรัษฐกิจของไทยยัง 
ไมิ�ฟื้้�นตัวอย�างเต็มิที�	 อันเป็็นผู้ลมิาจากรัะดัับความิ

เชื่่�อมิั�นของนักลงทุนยังไมิ�กลับเข้าสู�ภาวะป็กติ
	ตลอดัจนสภาวะแข�งขันทางการัค้าโลกที�ทวีความิ
เข้มิข้นมิากข่�น	 จ่งเป็็นอุป็สรัรัคสำคัญต�อการับรัรัลุ
เป็้าห้มิายการัเป็็นศัูนย์กลางการัค้า	 การัลงทุน	 
การับริัการัและความิเชื่่�อมิโยงในภูมิิภาคของไทย
	 โดัยมูิลค�าการัลงทุนโดัยตรังจากต�างป็รัะเทศัของ
ไทยในป็ี	 2565	ณ	 เดั่อน	กันยายน	2565	จัดัเก็บ
โดัยสำนักงานคณะกรัรัมิการัส�งเสรัิมิการัลงทุน	 
อยู�ที�	275,651	ล้านบาท	ลดัลงจาก	452,402	ล้าน
บาท	ในป็ี	2564	ห้รั่อลดัลงรั้อยละ	39.07	ซึ่่�งเป็็นไป็
ในทิศัทางเดัียวกันกับมิูลค�าการัลงทุนของไทยไป็ยัง
ต�างป็รัะเทศั	ของธุนาคารัแห้�งป็รัะเทศัไทย	ณ	เดั่อน
มิิถุนายน	2565	ที�ลดัลงจาก	1,813,063	ล้านบาท
ในป็ี	 2564	 เป็็น	 917,385	 ล้านบาท	 ในป็ี	 2565	
ห้รั่อลดัลงรั้อยละ	49.4	สอดัคล้องกับสถานการัณ์
เศัรัษฐกิจทั�วโลกที�อยู�ในชื่�วงฟื้้�นตัวจากสถานการัณ์
การัแพรั�รัะบาดัฯ	 ทั� งนี� 	 เมื่่�อพิิจารัณาจำนวน
โครังการั/ความื่รั่วมื่มื่่อ/ความื่ตักลี่งรัะหว่าง
ปรัะเทศตัามื่ที�รัะบุในตััวชี้ี�วัดีที�ปรัับตััวดีีขึ้้�นเฉลี่ี�ย
รั้อยลี่ะ 11.66 เมื่่�อเทียบกับปีฐาน ปรัะกอบกับ
มืู่ลี่ค่าการัค้าขึ้องไทยในชี้่วง 3 ไตัรัมื่าสขึ้อง 
ปี 2565 ที�มื่ีมืู่ลี่ค่ามื่ากกว่ามืู่ลี่ค่าการัค้าปี 2564 
ทั�งปี มืู่ลี่ค่าการัลี่งทุนโดียตัรังจากตั่างปรัะเทศ
 แลี่ะมูื่ลี่ค่าการัลี่งทุนจากไทยไปยังตั่างปรัะเทศ
ที�แมื่้จะมื่ีแนวโน้มื่ลี่ดีลี่งแตั่ เป็นไปในทิศทาง
เดีียว กันกับเศรัษฐกิจโลี่ก ส่ งผลี่ให้สถานะ 
การับรัรัลุี่เป้าหมื่ายอยู่ในรัะดัีบบรัรัลีุ่เป้าหมื่าย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

มืู่ลี่ค่าทางการัค้าขึ้องไทยรัะหว่างปี 2561 - 2565

ที�มิา	:	https://covid19.pemandu.org/

ที�มิา:	BOI	และ	ธุป็ท.ธุนาคารัแห้�งป็รัะเทศัไทย
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	 ห้น�วยงานต�าง	 ๆ	 ที� เกี�ยวข้องไดั้รั�วมิกัน
ดัำเนินการัดั้านการัต�างป็รัะเทศั	 เพ่�อส�งเสรัิมิให้้
ไทยเป็็นห้น่�งในศัูนย์กลางทางการัค้า	 การัลงทุน	 
การับริัการั	และความิเช่ื่�อมิโยงในภูมิิภาคเอเชีื่ย	อาทิ
โครังการัเจรัจาการับินเพ่�อขยายความิเชื่่�อมิโยงการั
ขนส�งทางอากาศัรัะห้ว�างป็รัะเทศัไทยกับภูมิิภาคอ่�น	
การัดัำเนินการัเพ่�อสรั้างความิมิั�นใจให้้ผูู้้ป็รัะกอบการั
ในการัป็้องกันและคุ้มิครัองทรััพย์สินทางป็ัญญาไทย 
และการัเตรัียมิความิพรั้อมิของไทยดั้านทรััพย์สิน
ทางปั็ญญาในการัเจรัจาการัค้ารัะห้ว�างป็รัะเทศัและ
จัดัทำ/เข้ารั�วมิความิตกลงการัค้าเสรัีกับป็รัะเทศั
คู�ค้า	 รัวมิทั�งการัดัำเนินการัเพ่�อขยายโอกาสให้้กับ
ผูู้้ป็รัะกอบการัไทยในตลาดัโลก	 ผู้�านการัป็รัะชืุ่มิ
เจรัจาความิตกลงดั้านการัค้าและความิรั�วมิมิ่อ 
ทางเศัรัษฐกิจทั�งในรัะดัับพหุ้ภาคี	อาทิ	ความิตกลง
หุ้้นส�วนทางเศัรัษฐกิจรัะดัับภูมิิภาค	กรัอบความิริัเรัิ�มิ
แห้�งอ�าวเบงกอลสำห้รัับความิรั�วมิมิ่อห้ลากห้ลาย

สาขาทางวิชื่าการัและเศัรัษฐกิจ	กรัอบความิรั�วมิมิ่อ
ทางเศัรัษฐกิจอินโดั-แป็ซิึ่ฟื้ิก	 และในรัะดัับทวิภาคี	
ผู้�านการัเจรัจาเป็ิดัการัค้าเสรัีกับป็รัะเทศัต�าง	ๆ	อาทิ	
ป็ากีสถาน	ศัรีัลังกา	สห้ภาพยุโรัป็	และตุรักี	ตลอดัจน 
เ รั� ง รััดัขับ เคล่� อนกรัอบความิรั� วมิมิ่อ ในรัะ ดัับ 
อนุภูมิิภาค	 เชื่�น	 ยุทธุศัาสตรั์ความิรั�วมิมิ่อทาง
เศัรัษฐกิจ	 อิรัวดีั	 -	 เจ้าพรัะยา	 -	 แมิ�โขง	 แผู้นงาน 
การัพัฒนาเขตเศัรัษฐกิจสามิฝี่าย	 อินโดันีเซึ่ีย	 - 
มิาเลเซึ่ีย	 –	 ไทย	 และแผู้นงานความิรั�วมิมิ่อทาง
เศัรัษฐกิจในอนุภูมิิภาคลุ�มิแมิ�น�ำโขง	 6	 ป็รัะเทศั	 
ซึ่่�งมิุ�งเน้นการัดัำเนินการัเพ่�อส�งเสรัิมิการัเชื่่�อมิโยง 
ทางเศัรัษฐกิจรัะห้ว�างป็รัะเทศัในภูมิิภาคและ 
อนุภูมิิภาค	นอกจากนี�	 ไทยยังไดั้เป็็นเจ้าภาพจัดัการั
ป็รัะชืุ่มิเพ่�อขับเคล่�อนการัพัฒนาทางเศัรัษฐกิจ 
ที�สำคัญ		อาทิ		การัป็รัะชืุ่มิความิรั�วมิมิ่อทางเศัรัษฐกิจ 
ในเอเชีื่ย-แป็ซิึ่ฟื้ิก	 และการัป็รัะชุื่มิ	 Global	 South- 
South	Development	Expo	2022	(GSSD	Expo	2022) 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 การัดัำเนินการัเพ่�อส�งเสรัิมิให้้ไทยเป็็นห้น่�ง
ในศัูนย์กลางทางการัค้า	 การัลงทุน	 การับริัการั 
และความิเชื่่�อมิโยงในภูมิิภาคเอเชื่ีย	มิีความิท้าทาย 
ที�สำคัญจากสถานการัณ์การัแพรั�รัะบาดัของเชื่่�อ 
โควิดั-19	ซึ่่�งถ่งแม้ิการัดัำเนินกิจกรัรัมิทางเศัรัษฐกิจ
จะสามิารัถฟื้้�นตัวได้ัในปี็	2565	แต�ยังคงไมิ�สามิารัถ
ฟื้้�นตัวไดั้เต็มิที�เมิ่�อเทียบกับชื่�วงก�อนการัแพรั�รัะบาดัฯ 
อันเน่�องมิาจากการัเป็ลี�ยนแป็ลงทางโครังสร้ัาง 
ของรัะบบเศัรัษฐกิจโลกและการัลงทุนในเวที
รัะห้ว�างป็รัะเทศั	 อาทิ	 กรัะแสอนุรัักษ์สิ�งแวดัล้อมิ
และการัเป็ลี�ยนผู้�านทางดัิจิทัล	 โดัยในปั็จจุบัน	 
ห้ลายป็รัะเทศัไดั้ดัำเนินมิาตรัการัทางสิ�งแวดัล้อมิ
ที�เข้มิข้นมิากข่�น	ซึ่่�งส�งผู้ลกรัะทบต�อผูู้้ป็รัะกอบการั
และการัส�งออกของไทยที�ต้องดัำเนินการัให้้เป็็นไป็

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ตามิมิาตรัฐานสากล	 นอกจากนี�	 การัก้าวเข้าสู�ยุค
ดิัจิทัลและความิเข้มิข้นในการัแข�งขันเพ่�อการัพัฒนา
ทางเทคโนโลยีขั�นสูงในการัเพิ�มิขีดัความิสามิารัถ
ทางการัค้าการัลงทุนเป็็นอีกห้น่� งความิท้าทาย 
ที� ไทยต้องให้้ความิสำคัญ	 รัวมิถ่งสถานการัณ์ 
ความิขัดัแย้งทางภูมิิรััฐศัาสตร์ัรัะห้ว�างป็รัะเทศัใน
ป็ัจจุบันที�มิีความิไมิ�แน�นอนและอาจทวีความิรุันแรัง
ข่�นได้ัในอนาคต	 ดัังนั�น	 เพ่�อให้้การัดัำเนินการัเกิดั
ผู้ลสัมิฤทธุิ�ตามิเป็้าห้มิาย	 ป็รัะเทศัไทยควรัเตรัียมิ 
ความิพรั้อมิในการัรัับมิ่อ	 โดัยมิุ�งเน้นการัพัฒนา
ศัักยภาพและและนวัตกรัรัมิเพ่�อรัองรัับการัแข�งขัน
ด้ัานการัผู้ลิต	การัค้า	และการัลงทุนในอนาคต	เพ่�อให้้
สามิารัถชื่�วงชื่ิงโอกาสทางเศัรัษฐกิจในเวทีโลกไดั้	
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	 เพ่�อให้้ป็รัะเทศัไทยสามิารัถบรัรัลุเป็้าห้มิาย
ในการัเป็็นห้น่�งในศูันย์กลางทางการัค้า	 การัลงทุน
การับรัิการั	 และความิเชื่่�อมิโยงในภูมิิภาคเอเชื่ีย	 
โ ดั ยมิี รั ะบบ เ ศั รัษฐกิ จที� เ น้ นน วั ต ก รั รัมิดัี ข่� น
ป็รัะเทศัไทยควรัมิุ�งเน้นการัพัฒนาอย�างรัอบด้ัาน	 
โดัยในรัะยะสั�น	 ควรัให้้ความิสำคัญกับการัขจัดั
อุป็สรัรัคด้ัานการัลงทุน	 เพ่�อสร้ัางความิเชื่่�อมิั�นและ
ดั่งดูัดันักลงทุนให้้เข้ามิาดัำเนินธุุรักิจในป็รัะเทศั
อาทิ	 การัลดัขั�นตอนกรัะบวนการัที� ซัึ่บซึ่้อนใน 
การัดัำเนินธุุรักิจในไทย	 ในรัะยะกลางและรัะยะยาว
ควรัใชื่้ป็รัะโยชื่น์จากข้อไดั้เป็รัียบเชื่ิงภูมิิรััฐศัาสตรั์ใน
อนุภูมิิภาค	และการัเป็็นสมิาชิื่กกรัอบความิรั�วมิมิ่อ 
รัะห้ว�างป็รัะเทศัในการัผู้ลักดัันป็รัะเดั็นต�าง	 ๆ	 
ที� สำคัญ	 อาทิ 	 การัพัฒนาโครังสรั้ างพ่�นฐาน	 
การัป็รัับป็รุังกฎรัะเบียบเพ่�อให้้เกิดัความิเชื่่�อมิโยง 
ทางเศัรัษฐกิจรัะห้ว�างป็รัะเทศั	 ทั�งนี� 	 เพ่�อเป็็น 
การัเป็ิดัโอกาสให้้ผูู้้ป็รัะกอบการัไทยสามิารัถขยาย
ตลาดั	 และกรัะจายสินค้าไทยเข้าสู�ตลาดัสากล	 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

อีกทั�งยังจะชื่�วยส�งเสริัมิให้้ไทยสามิารัถเป็็นศูันย์กลาง
ทางเศัรัษฐกิจในการักรัะจายความิเชื่่�อมิโยงที�สำคัญ
ในภูมิิภาคเอเชื่ียไดั้อย�างเต็มิรัูป็แบบ	 นอกจากนี�	 
ยังควรัพัฒนาขีดัความิสามิารัถทางการัแข�งขันของ
ป็รัะเทศัโดัยมิุ�งเน้นการัพัฒนาในสาขาต�าง	 ๆ	อาท ิ
การัพัฒนาศัักยภาพแรังงานและผูู้้ป็รัะกอบการั	 
การัส�งเสรัิมิความิเชื่่�อมิโยงผู้�านการัแลกเป็ลี�ยนองค์
ความิรู้ั	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรัรัมิจากป็รัะเทศัที�มิี
ศัักยภาพในสาขาที�จะเป็็นป็รัะโยชื่น์ต�อไทย	รัวมิทั�ง 
ให้้ความิสำคัญกับการัลงทุนเพ่�อพัฒนาโครังการั
วิจัยและนวัตกรัรัมิบนพ่�นฐานของวิทยาศัาสตรั์และ
เทคโนโลยีที�ทันสมิัย	 อันจะเป็็นการัส�งเสริัมิขีดั 
ความิสามิารัถทางเศัรัษฐกิจของไทย	การัเชื่่�อมิโยง
ความิรั�วมิมิ่อรัะห้ว�างภาครััฐ	 ภาคเอกชื่น	 สถาบัน 
การัศั่กษา	ที�เกี�ยวข้องในดั้านเทคโนโลยี	การัเงิน	และ
การับริัการั	 ตลอดัจนเป็็นการัเตรีัยมิความิพรั้อมิ 
ในการัรัับมิ่อกับสถานการัณ์ทางเศัรัษฐกิจที�ผู้ันผู้วน
ในอนาคต
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	 แ ผู้ น แ มิ� บ ท ภ า ย ใ ต้ ยุ ท ธุ ศั า ส ต รั์ ชื่ า ติ	 
ป็รัะเดั็น	 (02)	 การัต�างป็รัะเทศั	 (พ.ศั.	 2566	 -	
2580)	 (ฉบับแก้ไขเพิ�มิเติมิ)	 เป็้าห้มิายแผู้นแมิ�บท
ย�อย	ป็รัะเทศัไทยเป็็นห้น่�งในศัูนย์กลางทางการัค้า	 
การัลงทุน	การับริัการั	และความิเชื่่�อมิโยงในภูมิิภาค
เอเชีื่ย	 โดัยมีิรัะบบเศัรัษฐกิจที�เน้นนวัตกรัรัมิดัีข่�น
ไดั้มิีการัป็รัับเป็ลี�ยนตัวชื่ี�วัดัและค�าเป้็าห้มิายเพ่�อให้้
สะท้อนเป็้าห้มิายมิากยิ�งข่�น	จาก	 เดัิมิ	รัะดัีบความื่
สมัื่พินัธ์์แลี่ะความื่ร่ัวมื่มื่อ่ด้ีานเศรัษฐกจิ ความื่เชี้่�อมื่โยง 
แลี่ะนวัตักรัรัมื่ในกรัอบทวิภาคี ภูมื่ิภาค แลี่ะพิหุภาคี
(เฉลี่ี�ยรั้อยลี่ะ)	 เป็็น	 การัเพิิ�มื่ขึ้้�นขึ้องดีัชี้นีรัะดีับ 
การัค้า การัลี่งทุน การับริัการั แลี่ะความื่ก้าวหน้า
ในการัพัิฒนานวัตักรัรัมื่รัะดัีบภูมื่ิภาคขึ้องไทย
(เฉลี่ี�ยรั้อยลี่ะ)	ซึ่่�งมิีค�าเป็้าห้มิาย	 ไมื่่น้อยกว่าเฉลีี่�ย
รั้อยลี่ะ 75	 โดัยมิีการัจัดัทำตัวชื่ี�วัดัให้มิ�ในลักษณะ

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ดััชื่นีรัวมิ	ป็รัะกอบด้ัวย	1) การัขึ้ยายตััวขึ้องมืู่ลี่ค่า
การัค้ารัะหว่างปรัะเทศที�ต้องมิากกว�ารั้อยละ	 5	 
2) การัขึ้ยายตััวขึ้องมืู่ลี่ค่าการัลี่งทุนโดียตัรังจาก
ตั่างปรัะเทศที�ต้องมิากกว�ารั้อยละ	5	3) การัเพิิ�มื่ขึ้้�น 
ขึ้องรัายได้ีแลี่ะค่าใช้ี้จ่ายการัท่องเที�ยวจากนักท่อง
เที�ยวชี้าวตั่างชี้าติัที�เดีินทางเขึ้้าปรัะเทศไทยที�ต้อง
มิากกว�าร้ัอยละ	10	และ	4) ดีัชี้นีนวัตักรัรัมื่โลี่ก	ซึ่่�ง 
จัดัเก็บโดัยองค์การัทรััพย์สินทางป็ัญญาแห้�งโลก	
(WIPO)	ที�ต้องอยู�ในอันดัับที�ไมิ�มิากกว�าอันดัับที�	7	โดีย
ในปี 2565 ปรัะเทศไทยมื่ีดัีชี้นีรัวมื่ดัีงกลี่่าวอยู่ที�รั้อย
ลี่ะ 57.14 โดียเมื่่�อพิิจารัณาเทียบกับค่าเป้าหมื่าย 
ปี 2570 คิดีเป็นรั้อยลี่ะ 53.33 ดีังนั�น สถานะการั
การับรัรัลุี่เป้าหมื่ายจ้งอยู่ในรัะดัีบยังคงมื่ีความื่เสี�ยง
ในการับรัรัลีุ่เป้าหมื่าย 
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020202

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

ค่วามร่วมมือเศรษฐกิิจแลุะค่วามร่วมมือเพืื่�อกิารพัื่ฒนาระหว่างป้ระเทศ

ระดัับค่วามสัำาเร็จขึ้องบทบาทไทยในกิารเป็้นหุ้นสั่วนกิารพัื่ฒนาท่�ยั�งยืน
กิับต้่างป้ระเทศ มากิขึ้้�น/ดั่ขึ้้�น เฉลุ่�ยร้อยลุะ 5-10

ป้ระเทศไทยเป็้นหุ้นส่ัวนกิารพัื่ฒนาท่�ยั�งยืนกิับต้่างป้ระเทศ เพืื่�อร่วมกิันบรรลุุ
เป้้าหมายกิารพัื่ฒนาท่�ยั�งยืนขึ้องโลุกิ

	 ห้ลังจากที�ไทยได้ัรั�วมิรัับรัองวารัะการัพัฒนา
ที�ยั�งย่น	ค.ศั.	2030	 กับสห้ป็รัะชื่าชื่าติ	 ในปี็	2558	 
ทุกภาคส�วนในป็รัะเทศัได้ัรั�วมิกันดัำเนินการัเพ่�อให้้
บรัรัลุเป้็าห้มิายการัพัฒนาที�ยั�งย่น	 (Sustainable	 
Development	Goals:	SDGs)	ทั�งในรัะดัับป็รัะเทศั
และรัะดัับท้องถิ�น	 โดัยคณะกรัรัมิการัเพ่�อการัพัฒนา 
ที�ยั�งย่น	(กพย.)	ไดั้กำห้นดัแผู้นการัขับเคล่�อนเป้็าห้มิาย 
การัพัฒนาที�ยั�งย่นสำห้รัับป็รัะเทศัไทย	 (Thailand’s	
SDGs	 Roadmap)	 เพ่�อเป็็นแนวทางในการันำพา
ป็รัะเทศัสู�ความิยั�งย่นให้้ไดั้ภายในป็ี	 2573	 ทั�งนี�	 
ในการัดัำ เ นินการั เพ่� อ ให้้บรัรั ลุ เป็้ าห้มิายนั� น 

มิีป็ัจจัยความิสำเรั็จที�สำคัญ	 ไดั้แก�	การัสรั้างความิรัู ้
ความิเข้าใจของภาคส�วนรัาชื่การัไทยในการัขบัเคล่�อน 
SDGs	การัสร้ัางความิตรัะห้นักรู้ัในห้ลักการัพัฒนา
ที�ยั�งย่นของภาคส�วนต�าง	ๆ	การัสร้ัางเครั่อข�ายและ
การับูรัณาการัการัทำงานรั�วมิกัน	 การัเสริัมิสร้ัาง
ศัักยภาพของบุคลากรัและห้น�วยงาน	 การักำห้นดั
ท�าทีของไทยในการัป็รัะชุื่มิรัะห้ว�างป็รัะเทศัว�าด้ัวย
การัพัฒนาที�ยั�งย่น	 การัมิีฐานข้อมิูลกลางเกี�ยวกับ 
การัพัฒนาที�ยั�งย่น	รัวมิถ่งการัเสรัิมิสรั้างความิรั�วมิมิอ่
รัะห้ว�างป็รัะเทศั	

ป้ี
2565
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	 พิจารัณาเทียบเคียงจากข้อเสนอ	ความิรัิเริั�มิ 
และการัดัำ เนินการัของป็รัะ เทศัไทยที� ไ ดั้ รัั บ 
การัยอมิรัับในกรัอบความิรั�วมิมิ่อที�เกี�ยวข้อง	 และ
โครังการัที�ไทยดัำเนินกับต�างป็รัะเทศั	โดัยในชื่�วง	5	ป็ี 
ที�ผู้�านมิา	(ปี็	2561	-	2565)	ป็รัะเทศัไทยไดั้ดัำเนินการั
ห้ลายป็รัะการั	อาทิ	โครังการั	SEP	for	SDGs	ที�นำเสนอ
ศัักยภาพของไทยและห้ลักป็รััชื่ญาของเศัรัษฐกิจ
พอเพียงทั�งในป็รัะเทศัและเวทีรัะห้ว�างป็รัะเทศั
การัยกรัะดัับศัูนย์อาเซึ่ียน	 7	 ศัูนย์ในป็รัะเทศัไทย
เพ่� อ ส� ง เ ส รัิ มิ ก า รัส รั้ า ง ค ว ามิยั� ง ย่ น ใ นทุ กมิิ ติ 
การัจัดัทำรัายงานทบทวนการัดัำเนินการัตามิวารัะ 
การัพัฒนาที�ยั�งย่น	ค.ศั	2030	รัะดัับชื่าติโดัยสมิัครั
ใจของไทย	 เพ่�อแสดังให้้นานาป็รัะเทศัเห้็นถ่ง 
ความิก้าวห้น้าและความิมิุ�งมิั�นของไทยในการัขับเคล่�อน 
SDGs	 รัวมิถ่งในป็ี	 2565	 ที�ป็รัะเทศัไทยไดั้ดัำเนิน
การัจัดัทำกรัอบความิรั�วมิมิ่อว�าด้ัวยการัพัฒนาที�
ยั�งย่นรัะห้ว�างรััฐบาลไทยและสห้ป็รัะชื่าชื่าติ	 วารัะ 
ป็ี	2565	 -	2569	อันแสดังถ่งความิมิุ�งมิั�นของไทยใน 
การัดัำเนินการัรั�วมิกับสห้ป็รัะชื่าชื่าติเพ่�อให้้บรัรัลุ	
SDGs	ไดั้ตามิเป็้าห้มิายที�กำห้นดัไว้	ทั�งนี�	ป็รัะเทศัไทย
ยังได้ัรัับเล่อกตั�งเป็็นสมิาชิื่กคณะมินตรีัเศัรัษฐกิจ
และสังคมิแห้�งสห้ป็รัะชื่าชื่าติ	วารัะปี็	2563	-	2565	 
ดั้วยคะแนนสูงสุดัในกลุ�มิเอเชื่ีย-แป็ซึ่ิฟื้ิก	 ซึ่่�งป็ัจจัย
สำคัญป็รัะการัห้น่�งมิาจากการัมีิบทบาทเชิื่งรัุก 
ดั้านการัพัฒนาที�ยั�งย่นอย�างต�อเน่�อง	 นอกจากนี�	 
เม่ิ�อสะท้อนจากข้อมิูลในรัายงาน	 Sustainable	 
Development	Report	2022	 -	From	Crisis	 to	 
Sustainable	Development:	the	SDGs	as	Road-
map	to	2030	and	Beyond	ซึ่่�งวัดัความิก้าวห้น้า 
การัดัำเนินงานเรั่�องความิยั�งย่นของแต�ละป็รัะเทศั	 
พบว�า	ในป็ี	2565	ป็รัะเทศัไทยถูกจัดัอยู�ในอันดัับ	44	จาก

	163	ป็รัะเทศั	และมีิดััชื่นีคะแนนการัพัฒนาที�ยั�งย่น
	(SDG	Index)	74.1	คะแนน	ซึ่่�งแมิ้จะลดัลงเล็กน้อย 
จากป็ี	 2564	 (อันดัับที�	 43	 จาก	 165	 ป็รัะเทศั	 
มิีคะแนน	 74.2	 คะแนน)	 แต�ยังคงเป็็นอันดัับ	 3	 
ในภูมิิภาคเอเชื่ียและอันดัับ	1	 ในป็รัะชื่าคมิอาเซึ่ียน
	ดัังนั�น	 เมิ่�อพิจารัณารัะดัับความิสำเรั็จของบทบาท
ไทยในการั เป็็นหุ้้ นส� วนการัพัฒนาที� ยั� งย่น กับ 
ต�างป็รัะเทศั	โดัยพิจารัณาได้ัจากข้อเสนอ	ความิรัิเรัิ�มิ 
และการัดัำ เนินการัของป็รัะ เทศัไทยที� ไ ดั้ รัั บ 
การัยอมิรัับในกรัอบความิรั� วมิมิ่อที� เกี� ยวข้อง 
และโครังการัที�ไทยดัำเนินกับต�างป็รัะเทศั	ซึ่่�งจัดัเก็บ
ข้อมิูลโดัยกรัะทรัวงการัต�างป็รัะเทศั	พบว�า	 ในชื่�วง
ป็ี	2561	–	2565	มิีการัดัำเนินการัป็รัับตัวดีัข่�นเฉลี�ย
รั้อยละ	 16.33	 โดัยในป็ี	 2565	ป็รัับตัวดัีข่�นจากป็ี 
2564	 คิดัเป็็นร้ัอยละ	 35.43	 และเม่ิ�อพิจารัณาค�า
เฉลี�ยในห้้วง	5	ป็ีแรักพบว�าคิดัเป็็นเฉลี�ยรั้อยละ	16.33	
ป็รัะกอบกับการัดัำเนินงานเพ่�อให้้ป็รัะเทศัไทยบรัรัลุ	
SDGs	และะเทศัไทยยังไดั้รัับเล่อกตั�งเป็็นสมิาชื่ิกคณะ
มินตรีัเศัรัษฐกิจและสังคมิแห้�งสห้ป็รัะชื่าชื่าติ	วารัะป็ี 
2563	 –	 2565	 เน่�องจากจากการัมิีบทบาทเชื่ิงรัุก
ดั้านการัพัฒนาที�ยั�งย่นอย�างต�อเน่�อง	ทำให้้สถานะ 
การับรัรัลุเป็้าห้มิายอยู�ในรัะดัับบรัรัลีุ่เป้าหมื่าย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ที�มิา:	รัายงาน	Sustainable	Development	Report	2022
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	 ห้น�วยงานทุกภาคส�วนที�เกี�ยวข้องไดั้รั�วมิกัน
ขับเคล่�อนเป็้าห้มิายการัพัฒนาที�ยั�งย่นอย�างจรัิงจัง
ตามิแผู้นการัขับเคล่�อนเป้็าห้มิายการัพัฒนาที�ยั�งย่น
สำห้รัับป็รัะเทศัไทย	 ภายห้ลังจากการัแพรั�รัะบาดั
ของเช่ื่�อโควิดั-19	ที�ชื่ะลอการัพัฒนาของป็รัะเทศัใน
ทุกเป็้าห้มิาย	 โดัยไดั้ดัำเนินโครังการัเพิ่�อขึ้ับเคลี่่�อน
การับรัรัลีุ่เป้าหมื่ายตัามื่ยุทธ์ศาสตัร์ัชี้าตัิปรัะจำป ี
งบปรัะมื่าณ พิ.ศ. 2565	 เพ่�อส�งเสริัมิการัป็รัะสาน
ความิรั�วมิมิ่อของห้น�วยงาน	 และองค์การัรัะห้ว�าง
ป็รัะเทศั	 ผู้�านโครังการัเผยแพิรั่แลี่ะขึ้ยายตัลี่าดี
แรังงานในตั่างปรัะเทศ	 และการัดัำเนินการัโดัยมิี 
คณะกรัรัมิการัเพ่�อการัพัฒนาที�ยั� งย่น	 (กพย.)	 
เป็็นกลไกกลางสนับสนุนการัขับเคล่�อนในรัะดัับ
นโยบายผู้�านห้ลักวงจรับรัิห้ารังานคุณภาพ	 (PDCA)	
เพ่�อให้้การัขับเคล่�อน	 SDGs	 และยุทธุศัาสตรั์ชื่าติ
สอดัคล้องกัน	 มิีผู้ลการัดัำเนินงานที�สำคัญ	 อาทิ	 
การัสรั้างความื่ตัรัะหนักรัู้	ผู้�านการัจัดังานก้าวพอดีั 
2565	“พลิกโฉมิป็รัะเทศัไทย	ก้าวต�อไป็อย�างยั�งย่น” 
เพ่�อเผู้ยแพรั�องค์ความิรัู้และสรั้างความิตรัะห้นักรัู้
ในเรั่�อง	SDGs	รัวมิทั�งการัใชื่้เว็บไซึ่ต์	“ป็รัะเทศัไทย
กับการัพัฒนาที�ยั�งย่น”	 (sdgs.nesdc.go.th)	 เป็็น
แพลตฟื้อร์ัมิกลางในการัส่�อสารัป็รัะเด็ันเกี�ยวกับการั
พัฒนาที�ยั�งย่นให้้แก�สาธุารัณชื่น	 การัสร้ัางกลี่ไก 
การั ขัึ้บ เค ล่ี่� อนการั พัิฒนาที� ยั� ง ย่ นแลี่ะภา คี
การัพิัฒนา 	 ผู้� านการัจัดัตั� งคณะอนุกรัรัมิการั 
ภาคเอกชื่นเพ่�อขับเคล่�อนการัพัฒนาที�ยั�งย่น	 และ
คณะอนุกรัรัมิการัพลังเยาวชื่นขับเคล่�อนการัพัฒนา
ที�ยั� งย่น	 ภายใต้	 กพย.	 เพ่�อเสริัมิพลังจากภาคี 
การัพัฒนาในการัรั�วมิขับเคล่�อน	 SDGs	 ซึ่่� งมิี 
การัดัำเนินการัที�สำคัญ	 อาทิ	 การัป็รัะชุื่มิสุดัยอดั
ผูู้้นำรัะดัับโลกดั้านความิยั�งย่นป็รัะจำป็ี	 2565	 โดัย
สมิาคมิเครั่อข�ายโกลบอลคอมิแพ็กแห้�งป็รัะเทศัไทย
รั�วมิกับภาคส�วนที�เกี�ยวข้อง	เพ่�อมิุ�งสู�การับรัรัลุ	SDGs	
และเรั�งฟื้้�นฟืู้โลกห้ลังโควิดั-19	และการัจัดั	Youth	

APEC:	 Amplify	 Your	 Voices,	 Amplify	 Your	
Ideas,	 Amplify	 Your	 Impact	 โดัยแพลตฟื้อรั์มิ 
Youth	 In	Charge	 รั�วมิกับภาครััฐและภาคเอกชื่น	
เพ่�อเป็ิดัโอกาสให้้เยาวชื่นมีิพ่�นที�ในการัเสนอแนวทาง
สร้ัางสังคมิ	 เศัรัษฐกิจ	 และสภาพแวดัล้อมิให้้ดัีข่�น
ในห้้วงที�ไทยเป็็นเจ้าภาพการัป็รัะชืุ่มิเอเป็ค	 2565	 
รัวมิถ่งมิีความิรั�วมิมิ่อกับภาคีการัพัฒนาและสถาบัน
อุดัมิศั่กษาเพ่�อให้้ความิรัู้และป็ลูกฝีังความิคิดัเรั่�อง
ความิยั�งย่นแก�เยาวชื่น	การัดัำเนินงานเพ่�อบรัรัลุ	SDGs	
โดัยมิุ�งส�งเสริัมิศัักยภาพของบุคลากรั	 ห้น�วยงาน 
และภาคส�วนที�เกี�ยวข้องในการัขับเคล่�อน	 SDGs	 
ผู้�านการัจัดัการัป็รัะชืุ่มิเชื่ิงป็ฏิิบัติการัเพ่�อขับเคล่�อน 
SDGs	 ทั�งในภาพรัวมิและรัะดัับท้องถิ�น	 รัวมิถ่งมิี
ดััชื่นีการัพัฒนาที�ยั�งย่นรัะดัับจังห้วัดัและตัวชีื่�วัดั 
การัพัฒนาที�ยั� งย่นรัะดัับท้องถิ�น เพ่�อสนับสนุน 
การับูรัณาการัและดัำเนินการัขับเคล่�อน	SDGs	รั�วมิกับ 
จังห้วัดัเพ่�อสร้ัางพ่�นที�ยั�งย่น	และการัติัดีตัามื่ปรัะเมิื่น
การัขึ้ับเคลี่่�อน SDGs	 ผู้�านทางความิรั�วมิม่ิอกับ 
ส�วนรัาชื่การัและห้น�วยงานที�เกี�ยวข้องเพ่�อห้ารั่อ
และป็รัับตัวชื่ี�วัดัให้้สอดัคล้องกับรัะเบียบวิธุีของ
สห้ป็รัะชื่าชื่าติและ/ห้ร่ัอบรัิบทของป็รัะเทศัไทย	และ
รัายงานสถานการัณ์ตัวชื่ี�วัดัให้้เป็็นป็ัจจุบัน	นอกจากนี� 
ห้น�วยงานที�เกี�ยวข้องยังได้ันำเสนอศัักยภาพของ
ไทยและห้ลักป็รััชื่ญาของเศัรัษฐกิจพอเพียงในเวที
รัะห้ว�างป็รัะเทศัผู้�านการัจัดัตั�งศัูนย์เรีัยนรัู้เพ่�อการั
พัฒนาเกษตรัแบบยั�งย่นตามิแนวทางป็รััชื่ญาของ
เศัรัษฐกิจพอเพียงให้้แก�โรังเรัียนเทคนิค-วิชื่าชีื่พ	 
แบบผู้สมิ	 แขวงอัดัตะป็้อ	 สป็ป็.ลาว	 รัวมิถ่งมุิ�ง 
ส�งเสรัิมิความิรัู้ความิเข้าใจของส�วนรัาชื่การัไทยและ
สรั้างความิตรัะห้นักรัู้ของภาคส�วนต�าง	ๆ	 เกี�ยวกับ
การัพัฒนาที�ยั�งย่นผู้�านโครังการัภารักิจการัทูตเพ่�อ
การัพัฒนาที�ยั�งย่น	 (SDGs	Diplomacy)	ซึ่่�งล้วนเป็็น
ป็ัจจัยสำคัญที�จะส�งเสริัมิให้้ป็รัะเทศัไทยสามิารัถ
บรัรัลุการัขับเคล่�อน	SDGs	ไดั้	

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า
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	 แมิ้ว� าสถานการัณ์การัแพรั�รัะบาดัของ 
เชื่่�อโควิดั-19	จะเรัิ�มิดัีข่�นตามิลำดัับ	ทว�าแต�ละป็รัะเทศั
ยังอยู�รัะห้ว�างฟื้้�นฟูื้จากผู้ลกรัะทบของโรัครัะบาดั
ดัังกล�าว	 ผู้นวกกับสถานการัณ์ของโลกในป็ัจจุบัน 
ที�เกิดัความิขัดัแย้งทางภูมิิรััฐศัาสตร์ัซึ่่�งอาจส�งผู้ลต�อ
ความิรั�วมิมิ่อรัะห้ว�างป็รัะเทศัเพ่�อขับเคล่�อน	SDGs	ไดั ้
นอกจากนี�	 ป็รัะเทศัไทยยังคงเผู้ชิื่ญความิท้าทาย
ห้ลายป็รัะการั	 อาทิ	 การัที�สังคมิบางส�วนขาดั 
ความิตรัะห้นักรัู้เรั่�อง	SDGs	การัขาดัการับูรัณาการั
การัทำงานรั�วมิกันรัะห้ว�างห้น�วยงานที�เกี�ยวข้อง 

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

รัวมิถ่งความิท้าทายดั้านข้อมิูลตัวชื่ี�วัดับางตัวที�ยังไมิ� 
สอดัคล้องกับรัะเบียบวิธุีการัของสห้ป็รัะชื่าชื่าติ	 
ไมิ�สะท้อนบริับทของป็รัะเทศั	และไมิ�ได้ัจัดัเก็บข้อมูิล
แบบจำแนกแยกป็รัะเภท	รัวมิถ่งการัขาดัรัะบบฐาน
ข้อมิูลกลางเกี�ยวกับการัพัฒนาที�ยั�งย่น	ซึ่่�งอาจส�งผู้ล 
ในภาพรัวมิต�อการัดัำเนินการัเพ่�อสนับสนุนให้้
ป็รัะเทศัไทยเป็็นหุ้้นส�วนการัพัฒนาที�ยั� งย่นกับ 
ต�างป็รัะเทศัเพ่�อรั�วมิกันบรัรัลุเป็้าห้มิาย	SDGs	ไดั้

	 ห้น�วยงานทุกภาคส�วนควรัเรั�งดัำเนินการั 
เพ่� อ ขั บ เคล่� อน เป็้ าห้มิาย 	 SDGs 	 ตามิแผู้น 
การัขับเคล่�อนเป็้าห้มิายการัพัฒนาที�ยั�งย่นสำห้รัับ
ป็รัะเทศัไทย	 โดัยมิุ�งสรั้างความิตรัะห้นักรัู้และ 
ความิเข้าใจเกี�ยวกับ	SDGs	 ให้้กับคนทุกกลุ�มิ	ทั�งใน
รัะดัับป็รัะเทศัและรัะดัับท้องถิ�น	และควรัขยายผู้ล 
ไป็ถ่งการัให้้ความิรัู้ความิเข้าใจเกี�ยวกับ	 SDGs	 
ในสถานศั่กษา	เพ่�อป็ลูกฝีังแนวคิดัเรั่�องความิยั�งยน่ให้้ 
เด็ักและเยาวชื่น	อีกทั�งควรัสรั้างเอกภาพและบูรัณาการั 
การัทำงานในภาคีเครั่อข�ายทุกภาคส�วน	 ส�งเสริัมิ
รัะบบพหุ้ภาคีนิยมิที�เข้มิแข็ง	 ส�งเสรัิมิให้้มิีการัรัะดัมิ
ทุนเพ่�อการัพัฒนาที�ยั�งย่น	 (Financing	 for	 SDGs)	 
ซึ่่�งรัวมิถ่งผู้ลิตภัณฑ์์การัเงินที�อยู�ภายใต้แนวคิดั 
การัเติบโตอย�างยั�งย่น	อาทิ	ตรัาสารัห้นี�เพ่�อความิยั�งย่น 
(Green	Bond)	ตลอดัจนสนบัสนนุการัเตบิโตอย�างยั�งยน่
ของภาคธุรุักจิเอกชื่น	โดัยเฉพาะในกลุ�มิผูู้ป้็รัะกอบการั
วิสาห้กจิขนาดักลาง	ขนาดัย�อมิ	และรัายย�อย	(MSMEs) 
พัฒนาศัักยภาพของบุคลากรั	 ห้น�วยงาน	 และ 
ภาคส�วนที� เกี�ยวข้องในการัขับเคล่�อนการัพัฒนา 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ที�ยั�งย่น	นอกจากนี�	ยังควรัเรั�งพัฒนารัะบบฐานข้อมิูล
กลางของป็รัะเทศัเกี�ยวกับการัพัฒนาที�ยั�งย่น	 ให้้มิี
ตัวชื่ี�วัดัที�สอดัคล้องกับรัะเบียบวิธุีของสห้ป็รัะชื่าชื่าติ
และ/ห้รั่อสอดัคล้องและสะท้อนบริับทการัพัฒนา
ของป็รัะเทศัไทย	 เพ่�อใชื่้เป็็นฐานข้อมิูลกลางที�ถูกต้อง 
และแมิ�นยำ	อันจะชื่�วยต�อยอดัเพ่�อใช้ื่ในการัขับเคล่�อน 
และป็รัะเมิินผู้ลความิก้าวห้น้าในการับรัรัลุเป็้าห้มิาย	
SDGs	ของป็รัะเทศัไทยไดั้ต�อไป็	
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	 แ ผู้ น แ มิ� บ ท ภ า ย ใ ต้ ยุ ท ธุ ศั า ส ต รั์ ชื่ า ติ	 
ป็รัะเดั็น	(02)	การัต�างป็รัะเทศั	(พ.ศั.	2566	-	2580) 
(ฉบับแก้ไขเพิ�มิเติมิ)	 เป้็าห้มิายแผู้นแมิ�บทย�อย
ป็รัะเทศัไทยเป็็นหุ้้นส�วนการัพัฒนาที�ยั� งย่นกับ 
ต�างป็รัะเทศั	 เพ่�อรั�วมิกันบรัรัลุเป็้าห้มิายการัพัฒนา
ที�ยั�งย่นของโลก	 ไดั้มิีการัป็รัับเป็ลี�ยนตัวชื่ี�วัดัและ 
ค�าเป็้าห้มิายเพ่�อให้้สะท้อนเป็้าห้มิายมิากยิ�งข่�น	 
จาก	 เดัิมิ	 รัะดีับความื่สำเรั็จขึ้องบทบาทไทยใน 
การัเป็นหุ้นส่วนการัพัิฒนาที�ยั�งย่นกับต่ัางปรัะเทศ
(เฉลี่ี�ยรั้อยลี่ะ)	 เป็็น	 สัดีส่วนเป้าหมื่ายย่อยขึ้อง 
การัพัิฒนาที�ยั�งย่นที�บรัรัลีุ่ค่าเป้าหมื่ายขึ้องไทย 
ในรัะดัีบไมื่่น้อยกว่ารัะดีับตั�ำกว่าค่าเป้าหมื่ายต่ัอ
เป้าหมื่ายย่อยทั�งหมื่ดี (เฉลี่ี�ยร้ัอยลี่ะ) ซึ่่�งมิคี�าเป้็าห้มิาย
 ไม่ื่น้อยกว่าเฉลีี่�ยร้ัอยลี่ะ 85	 โดัยวัดัจากจำนวน 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

เป็้าห้มิายย�อยที�บรัรัลุค�าเป็้าห้มิาย	 (สีเขียว)	 และ
ต�ำกว�าค�าเป็้าห้มิาย	 (สีเห้ล่อง)	 จากรัายงานความิ
ก้าวห้น้าเป็้าห้มิายการัพัฒนาที�ยั�งย่นของป็รัะเทศัไทย
ซ่ึ่�งจัดัทำโดัยสำนักงานสภาพัฒนาการัเศัรัษฐกิจ
และสังคมิแห้�งชื่าติ	 (สศัชื่.)	 โดัย	ณ	ป็ี	2565	พบว�า	 
จากรัายงานดัังกล�าวป็รัะเทศัไทยมีิเป็้าห้มิายย�อย 
ที�เป็็นสีเขียว	52	เป็้าห้มิายย�อย	และเป็็นสีเห้ล่อง	74	
เป็้าห้มิายย�อย	จาก	169	เป็้าห้มิายย�อย	คิดัเป็็นรั้อยละ 
74.56	 โดียเมื่่�อพิิจารัณาเทียบกับค่าเป้าหมื่าย 
ปี 2570 พิบว่า อยู่ที�รั้อยลี่ะ 87.71	ดัังนั�น	สถานะการั 
บรัรัลุเป็้าห้มิายจ่งอยู�ในรัะดีับใกลี่้เคียงในการับรัรัลีุ่
เป้าหมื่าย 
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020301

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

กิารพัื่ฒนาท่�สัอดัค่ลุ้องกัิบมาต้รฐานสัากิลุแลุะพัื่นธ์กิรณี่ระหว่างป้ระเทศ

(1) ระดัับค่วามร่วมมือกัิบต้่างป้ระเทศในกิารป้รับป้รุง/พัื่ฒนามาต้รฐานภายใป้ระเทศ 
ใ ห้สัอดัค่ลุ้องกิับพัื่นธ์กิรณี่ร ะหว่ างป้ระ เทศแลุะมาต้รฐานสัากิลุท่� สัำาค่ัญ 
(2) ระดัับค่วามสัำาเร็จขึ้องบทบาทไทยในกิารกิำาหนดับรรทัดัฐานแลุะมาต้รฐาระหว่าง
ป้ระเทศ แลุะ (3) อันดัับ/ค่ะแนนขึ้องไทยในดััชื่น่สัากิลุในป้ระเดั็นท่�ม่นัยสัำาคั่ญต้่อผลุ
ป้ระโยชื่น์ขึ้องชื่าต้ิม่พัื่ฒนากิารท่�ดั่ข้ึ้�น มากิข้ึ้�น/ด่ัข้ึ้�น เฉลุ่�ยร้อยลุะ 5 – 10

ป้ระเทศไทยม่กิารพัื่ฒนาท่�สัอดัค่ลุ้องกิับมาต้รฐานสัากิลุในทุกิมิต้ิแลุะสัามารถ
ม่บทบาทเชิื่งรุกิในกิารร่วมกิำาหนดัมาต้รฐานสัากิลุเพิื่�มขึ้้�น

	 โลกป็ัจจุบันเกิดัการัเป็ลี�ยนแป็ลงข่�นอย�าง
รัวดัเร็ัว	อันเน่�องมิาจากสาเห้ตุสำคัญห้ลายป็รัะการั
อาทิ	การัแพรั�รัะบาดัของเชื่่�อโควิดั-19	ความิขัดัแย้ง
ทางภูมิิรััฐศัาสตร์ัรัะห้ว�างป็รัะเทศั	 และข้อพิพาท
รัะห้ว�างรััฐมิห้าอำนาจทางเศัรัษฐกิจของโลก	ซึ่่�งส�งผู้ล
ให้้เกิดัสภาวะการัแข�งขันที�สูงข่�นและมิีความิซึ่ับซึ่้อน
มิากยิ�งข่�น	 โดัยห้ลายป็รัะเทศัได้ัใช้ื่ป็รัะเด็ันมิาตรัฐาน
เป็็นห้น่�งในมิาตรัการัส�งเสรัิมิห้รั่อกีดักันทางการัค้า 
ข้ามิพรัมิแดัน	ดัังนั�น	การัดัำเนินการัเพ่�อให้้สอดัคล้อง 
กับมิาตรัฐานสากลและพันธุกรัณีรัะห้ว�างป็รัะเทศั
จ่ ง เป็็น เ ง่� อนไขสำคัญในการัลดัข้อจำกัดัของ 
การัพัฒนาเศัรัษฐกิจและสังคมิ	 รัวมิทั�งการัเพิ�มิ 
ขีดัความิสามิารัถในการัแข�งขันและบทบาทของไทย 

ในเวทีโลก	 โดัยการัดัำเนินการัเพ่�อบรัรัลุเป็้าห้มิาย 
มิีป็ัจจัยสำคัญ	 ไดั้แก� 	 การับูรัณาการัรัะห้ว�าง 
ส�วนรัาชื่การัในการัอนุวัติพันธุกรัณีรัะห้ว�างป็รัะเทศั
การัป็รัับป็รุัง	 จัดัทำ	 และบังคับใช้ื่กฎห้มิายให้้
สอดัคล้องกับพันธุกรัณีรัะห้ว�างป็รัะเทศั	การัให้้ข้อมิูล
และเตรีัยมิความิพร้ัอมิทุกภาคส�วนในการัป็ฏิิบัติ
ตามิพันธุกรัณีรัะห้ว�างป็รัะเทศั	การัจัดัทำฐานข้อมิูล
ดั้านมิาตรัฐานสากลและพันธุกรัณีรัะห้ว�างป็รัะเทศั
การัแลกเป็ลี�ยนองค์ความิรู้ั/แนวป็ฏิิ บั ติ ที�ดัีกับ 
ต�างป็รัะเทศั	และการัสร้ัางภาคีเครั่อข�ายที�เข้มิแข็ง 
ในป็รัะเดั็นที�ต้องการัผู้ลักดัันตามิมิาตรัฐานสากล	

ป้ี
2565

จ.3
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	 พิจารัณาจาก	3	ตัวชื่ี�วัดั	 ที�จัดัเก็บข้อมิูลโดัย
กรัะทรัวงการัต�างป็รัะเทศั	ดังันี�	(1) รัะดีบัความื่ร่ัวมื่มื่อ่
กับตั่างปรัะเทศในการัปรัับปรัุง/พิัฒนามื่าตัรัฐาน
ภายในปรัะเทศให้สอดีคล้ี่องกับพิันธ์กรัณีรัะหว่าง
ปรัะเทศแลี่ะมื่าตัรัฐานสากลี่ที�สำคัญ	 ในชื่�วงปี็	 
2561	 –	 2565	 มิีการัดัำเนินการัเพิ�มิข่�นเฉลี�ป็ีละ 
87	 เรั่�อง	ห้รั่อเพิ�มิข่�นรั้อยละ	15.47	จากป็ี	 2560	 
(ป็ีฐาน)	โดัยในปี็	2565	ไดั้มิีการัดัำเนินการัทั�งสิ�น	115	 
เรั่�อง	เพิ�มิข่�นจาก	76	เรั่�อง	ในปี็	2564	(2) รัะดีับความื่
สำเร็ัจขึ้องบทบาทไทยในการักำหนดีบรัรัทัดีฐาน
แลี่ะมื่าตัรัฐานรัะหวา่งปรัะเทศ	ในชื่�วงปี็			2561	–	2565 
จากจำนวนข้อเสนอ/ข้อรัิ เรัิ� มิของไทยที� ไดั้ รัับ 
การัยอมิรัับ	ในการักำห้นดับรัรัทัดัฐานและมิาตรัฐาน
รัะห้ว�างป็รัะเทศัเฉลี�ยป็ีละ	 7	 ข้อเสนอ/ข้อรัิเริั�มิ 
ห้รั่อเพิ�มิข่�นรั้อยละ	 36.00	 จากป็ี	 2560	 โดัยในป็ี 
2565	มีิ	5	ข้อเสนอ/ข้อรัิเรัิ�มิ	ลดัลงจากปี็	2564	ที�มิี	9	 
ข้อเสนอ/ข้อรัิเรัิ�มิ	คิดัเป็็นลดัลงร้ัอยละ	44.44	และ	
(3) อันดีับ/คะแนนขึ้องไทยในดีัชี้นีสากลี่ในปรัะเดี็น
ที�มื่ีนัยสำคัญตั่อผลี่ปรัะโยชี้น์ขึ้องชี้าตัิมื่ีพิัฒนาการั
ที�ดีีขึ้้�น	 ในชื่�วงป็ี	 2561	 –	 2565	 ดััชื่นีเป็้าห้มิาย 
การัพัฒนาที�ยั�งย่น	(SDGs	Index)	จาก	Sustainable	
Development	Report	2022	ของไทยในป็ี	2565	
อยู�ที�	 74.13	 คะแนน	 เพิ�มิข่�นเล็กน้อยจาก	 74.11	
คะแนน	ในปี็	2564	ห้รั่อคิดัเป็็นคะแนนเฉลี�ย	74.00	
คะแนนในชื่�วงป็ี	 2561	 –	 2565	 โดัยเพิ�มิข่�นจาก	
73.05	คะแนน	ในป็ี	2560	(ป็ีฐาน)	ดัังนั�น	ในภาพรัวมิ 
การับรัรัลุ เป็้ าห้มิายนี� ในชื่� ว ง 	 5 	 ป็ี แรักของ 
แผู้นแมิ�บทฯ	จ้งมื่ีค่าเฉลีี่�ยที�รั้อยลี่ะ 17.61	นอกจากนี� 
ในป็ี	2565	ป็รัะเทศัไทยไดั้ดัำเนินการัตามิพันธุกรัณี
รัะห้ว�างป็รัะเทศัและมิาตรัฐานสากลห้ลายดั้าน	 
ซึ่่�งส�งผู้ลต�อการับรัรัลุค�าเป้็าห้มิายที�กำห้นดัไว้	อาทิ
ดั้านสิทธิุมินุษยชื่น	ไดั้มิีการันำเสนอรัายงานทบทวน
สถานการัณ์สิทธุิมินุษยชื่นของไทย	รัอบที�	3	ภายใต้ 
กลไก	 Universal	 Periodic	 Review	 (UPR)	 ซึ่่�ง 

ห้ลายป็รัะเทศัได้ัแสดังความิชื่่�นชื่มิต�อการัดัำเนินงาน
ของไทยในการัส�งเสรัิมิสิทธุิทางเศัรัษฐกิจ	สังคมิ	และ
วัฒนธุรัรัมิ	โดัยเฉพาะในกลุ�มิเป็รัาะบาง	และห้ยิบยก
นโยบายห้ลกัป็รัะกนัสขุภาพถ้วนห้น้า	ซึ่่�งมิคีวามิสำคญั
ยิ�งในสถานการัณ์การัแพรั�รัะบาดัของเชื่่�อโควิดั-19 

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

และด้ัานการัต�อต้านการัค้ามินุษย์	 โดัยรัายงาน
สถานการัณ์การัค้ามินุษย์	ป็ี	2565	จาก	2022	TIP	 
Report	ได้ัจัดัให้้ไทยอยู�ในรัะดัับ	Tier	2	ซึ่่�งยกรัะดัับ
ข่�นจากรัะดัับ	Tier	2	Watch	List	ในป็ี	2564	เน่�องจาก
ไทยไดั้แสดังความิพยายามิในการัป็รัาบป็รัามิ 
การัค้ามินุษย์อย�างเป็็นรัูป็ธุรัรัมิมิากข่�น	เชื่�น	การัจัดัตั�ง 
ศัูนย์คัดัแยกและคุ้มิครัองผูู้้เสียห้ายแห้�งให้มิ�	 และ 
การัจัดัทำกลไกการัส�งต�อรัะดัับชื่าติ	(National	Referral 
Mechanism:	NRM)	แล้วเสร็ัจ	 โดัยขยายรัะยะเวลา
ฟื้้�นฟืู้ไตรั�ตรัองก�อนการัคัดัแยกผูู้้เสียห้ายเป็็นรัะยะ
เวลา	45	วัน	 เป็็นต้น	 เมื่่�อพิิจารัณาภาพิรัวมื่ตััวชีี้�วัดี 
ที�มื่ีค่าเฉลี่ี�ยที�รั้อยลี่ะ 17.61 ปรัะกอบกับดีำเนินการั 
ตัามื่พิันธ์กรัณีรัะหว่างปรัะเทศแลี่ะมื่าตัรัฐานสากลี่ 
ดี้านสิทธ์ิมื่นุษยชี้น การัไดี้เสนอนโยบายหลี่ัก
ปรัะกันสุขึ้ภาพิถ้วนหน้าในเวทีโลี่ก รัวมื่ถ้งรัะดีับ
สถานการัณการัค้ามื่นุษย์ขึ้องไทยที�มื่ีรัะดีับดีีขึ้้�น
ส่งผลี่ให้สถานะการับรัรัลีุ่เป้าหมื่ายอยู่ในรัะดีับ 
บรัรัลีุ่เป้าหมื่าย
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

รัะดีับการัค้ามื่นุษย์ขึ้องไทยตัามื่รัายงาน 2022 TIP Report

ที�มิา:	TIP	Report

	 ห้น�วยงานภาครััฐที� เกี�ยวข้องได้ัรั�วมิกัน
ดัำเนินการัเพ่�อส�งเสรัิมิให้้ป็รัะเทศัไทยมิีการัพัฒนาที�
สอดัคล้องกับมิาตรัฐานสากลในทุกมิิติและสามิารัถ
มีิบทบาทเชิื่งรัุกในการัรั�วมิกำห้นดัมิาตรัฐานสากล 
เพิ�มิข่�น	 โดัยไดั้ดัำเนินโครังการัเพิ่�อขึ้ับเคลี่่�อนการั
บรัรัลุี่เป้าหมื่ายตัามื่ยุทธ์ศาสตัรั์ชี้าตัิปรัะจำป ี
งบปรัะมื่าณ พิ.ศ. 2565	 ที�สนับสนุนการับรัรัลุ 
เป้็าห้มิายนี�	ผู้�านโครังการัพิัฒนามื่าตัรัฐานงานตัำรัวจ 
ไทยสู่มื่าตัรัฐานสากลี่	 ที�ไดั้พัฒนาศัักยภาพของเจ้า
ห้น้าที�ตำรัวจผู้�านการัฝึีกอบรัมิเพ่�อให้้ มีิความิรัู ้
ความิสามิารัถ	โดัยไดั้มิีการัจัดัทำคู�มิ่อการัป็ฏิิบัติงาน
เพ่�อยกรัะดัับมิาตรัฐานตำรัวจไทยสู�มิาตรัฐานสากล	มีิ
บทบาทในการัรั�วมิกำห้นดัมิาตรัฐานรัะห้ว�างป็รัะเทศั
รัวมิถ่งสามิารัถรั�วมิกำห้นดัเกณฑ์์มิาตรัฐานสากล
และเป็็นที�ยอมิรัับในรัะดัับป็รัะชื่าคมิโลก	 รัวมิทั�ง 
ไดั้ดัำเนินมิาตรัการัและโครังการัเพ่�อสนับสนุนการั
พัฒนาที�สอดัคล้องกับมิาตรัฐานสากลและพันธุกรัณี
รัะห้ว�างป็รัะเทศัมิาอย�างต�อเน่�อง	ผู้�านการัเสริัมิสรั้าง 
ความิรั�วมิมิอ่กบัต�างป็รัะเทศัเพ่�อเรัยีนรัูแ้ละแลกเป็ลี�ยน
องค์ความิรัู้/แนวป็ฏิิบัติที� เป็็นเลิศัตามิมิาตรัฐาน
สากล	การัสรั้างความิตรัะห้นักรัู้	 และการัยกรัะดัับ
ศัักยภาพของส�วนรัาชื่การั	 เพ่�อให้้สามิารัถรัับมิ่อ
กับความิท้าทายในอนาคตไดั้	 อาทิ	 การัลงนามิ 
ความิตกลงความิเป็็นหุ้้นส�วนและความิรั�วมิมิ่อ 
รัอบด้ัาน	(Partnership	and	Cooperation	Agreement 
:	 PCA)	 รัะห้ว�างไทยและสห้ภาพยุโรัป็	 ซึ่่�งจะเป็็น
รัากฐานความิรั�วมิมิ่อรัะห้ว�างกันที�ครัอบคลุมิ 

ห้ลายมิิติ	 ทำให้้ไทยมิีความิพรั้อมิในการัป็รัับป็รัุง 
กฎรัะเบียบ	ทั�งดั้านการัค้า	การัลงทุน	และมิาตรัฐาน
สินค้าดั้านสิ�งแวดัล้อมิ	นอกจากนี�	ยังได้ัมิีการัผู้ลักดััน 
ให้้เกิดัการัจัดัทำ	 ป็รัับป็รุัง	 และบังคับใช้ื่กฎห้มิาย
ภายในที�สอดัคล้องกับพันธุกรัณีรัะห้ว�างป็รัะเทศั
อาทิ	 การัเสนอรัายงานป็รัะเทศัภายใต้อนุสัญญา 
ว�าดั้วยการัขจัดัการัเล่อกป็ฏิิบัติทางเชื่่�อชื่าติใน 
ทุกรูัป็แบบ	ฉบับที�	 4	–	8	สะท้อนการัแก้ไขปั็ญห้า
อย�างบูรัณาการัรัะห้ว�างห้น�วยงานของไทยใน 
การัไมิ�เล่อกป็ฏิิบัติทางเชื่่�อชื่าติ	 และการัตอบรัับ
เป็็นหุ้้นส� วนจัดัตั� ง เชื่ิ งยุทธุศัาสตร์ัและสมิาชิื่ก 
คณะกรัรัมิการัขับเคล่�อน	Multi-Partner	Trust	Fund	
(MPTF)	on	Non-communicable	Diseases	(NCDs)	
and	Mental	Health	ขององค์การัอนามัิยโลก	เพ่�อ
รั�วมิกำห้นดัทิศัทาง/การัดัำเนินงานของ	MPTF	และ
แลกเป็ลี�ยนความิรั�วมิมิ่อด้ัาน	NCDs	และสุขภาพจิต 
นอกจากนั�น	ยังได้ัมิีการัดัำเนินโครังการั	Country 
Programme	 (CP)	 รัะยะที�	 1	ซึ่่�งเป็็นความิรั�วมิมิ่อ
รัะห้ว�างรััฐบาลไทยและองค์การัเพ่�อความิรั�วมิมิ่อ
และการัพัฒนาทางเศัรัษฐกิจ	 (OECD)	 ในชื่�วงป็ี	 
2561	–	2564	 เพ่�อให้้การัดัำเนินการัในดั้านต�าง	ๆ	 
ของไทยสอดัคล้องกับมิาตรัฐานของ	OECD	มิากข่�น 
ซึ่่�งรััฐบาลไทยมิีแผู้นที�จะมิีการัดัำเนินโครังการั 
CP	 รัะยะที�	 2	 ในชื่�วงป็ี	 2566	 รัวมิทั�งศั่กษาความิ
เป็็นไป็ได้ัในการัเข้าเป็็นสมิาชิื่ก	OECD	ซึ่่�งจะทำให้้
ไทยมิีมิาตรัฐานที�ทัดัเทียมิกับรัะดัับสากลมิากยิ�งข่�น 
ในอนาคต	

020301

แผนแม่่บท 02 การต่่างประเทศ

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการต่าม่ยุ่ทธศาสต่ร์ชาต่ิ ประจำำาปี 2565
168



	 ความิท้าทายที�สำคัญในส�วนของการัดัำเนนิการั
ภายในป็รัะเทศั	 ไดั้แก�	 ข้อจำกัดัในการับูรัณาการั 
รัะห้ว�างส�วนรัาชื่การัในการัป็ฏิิบัติตามิพันธุกรัณี
รัะห้ว� า งป็รัะ เทศั 	 และการัจั ดัทำฐานข้ อมิู ล 
ดั้านมิาตรัฐานสากลและพันธุกรัณีรัะห้ว�างป็รัะเทศั
ที�ยังไมิ�เป็็นรัะบบและไมิ�สามิารัถใช้ื่ป็รัะโยชื่น์ไดั้
อย�างแท้จรัิง	 ซึ่่�งป็รัะเดั็นดัังกล�าวเป็็นเร่ั�องที�ภาค
รััฐพยายามิแก้ไข/ป็รัับป็รัุงมิาอย�างต�อเน่�องเพ่�อลดั
อุป็สรัรัคต�อการับรัรัลุเป้็าห้มิาย	 แต�ยังไมิ�เห้็นผู้ล 

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ที�ชื่ัดัเจนในทางป็ฏิิบัติ	 จ่งจำเป็็นที�จะต้องดัำเนินการั 
ต�อไป็อย�างจริังจังมิากข่�น	 ในส�วนของความิรั�วมิมิ่อ
รัะห้ว�างป็รัะเทศั	พบว�า	ป็รัะเทศัไทยยังขาดัการัสรั้าง 
ภาคีเคร่ัอข�ายที�เข้มิแข็งในป็รัะเด็ันที�ต้องการัผู้ลักดััน
ให้้เป็็นไป็ตามิมิาตรัฐานสากล	 และขาดัการัดัำเนิน
การัเพ่�อลดัป็ัจจัยการักีดักันทางการัค้า	 อันเป็็น 
ข้อจำกัดัต�อการัแสดังบทบาทนำของไทยในการั
กำห้นดับรัรัทัดัฐานและมิาตรัฐานรัะห้ว�างป็รัะเทศั

	 ภาคส�วนที� เกี�ยวข้องควรัป็รัะเมิินรัะดัับ 
ความิแตกต�างรัะห้ว�างมิาตรัฐานของไทยและ
มิาตรัฐานสากลในทุกมิติิ	พร้ัอมิทั�งจัดัลำดับัความิสำคัญ
ในการัยกรัะดัับมิาตรัฐานดั้านต�าง	 ๆ	 เพ่�อที�จะไดั้
ดัำเนินการัไดั้อย�างตรังจุดัและตรังป็รัะเดั็น	 รัวมิทั�ง
ควรัติดัตามิและป็รัะเมิินผู้ลการัดัำเนินการัของไทยใน
ทุกด้ัานตามิพันธุกรัณีรัะห้ว�างป็รัะเทศั	เพ่�อรัักษาไว้ซึ่่�ง
สถานะและบทบาทนำของไทยในเวทีโลก	ตลอดัจน
ควรัสร้ัางความิเข้าใจและเพิ�มิการัมีิส�วนรั�วมิรัะห้ว�าง
ภาครัฐั	ภาคเอกชื่น	ภาคป็รัะชื่าชื่น	และภาคป็รัะชื่าสังคมิ
เพ่�อให้้ทุกภาคส�วนตรัะห้นักถ่งผู้ลป็รัะโยชื่น์รั�วมิที�ตน
จะได้ัรัับจากการัป็รัับตัวให้้สอดัคล้องกับมิาตรัฐาน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

สากล	และพัฒนาขีดัความิสามิารัถของส�วนรัาชื่การั
กลุ�มิ/องค์กรั	และป็รัะชื่าชื่น	 เพ่�อให้้สามิารัถดัำเนิน
การัตามิพันธุกรัณีรัะห้ว�างป็รัะเทศั	 รัวมิทั�งการัให้้
สัตยาบันเพ่�อให้้มีิผู้ลบังคับใชื่้	 ซึ่่�งจะชื่�วยกรัะดัับ 
มิาตรัฐานการัพัฒนาภายในป็รัะเทศั	และลดัแรังเสียดัทาน 
ในการัที�ไทยจะเข้ารั�วมิกรัอบความิตกลงทางเศัรัษฐกจิ
ที�มิีมิาตรัฐานสูงในอนาคต	ทั�งนี�	 เพ่�อให้้ไทยสามิารัถ
ลดั/ขจัดัชื่�องว�างของการัพัฒนาป็รัะเทศัให้้สอดัคล้อง
กับมิาตรัฐานสากลและพันธุกรัณีรัะห้ว�างป็รัะเทศั	 
ซ่ึ่�งจะชื่�วยเพิ�มิบทบาทและโอกาสทางการัค้าและ 
การัลงทุนของไทย	 ตลอดัจนส�งเสรัิมิการับรัรัลุ 
เป็้าห้มิายในชื่�วงต�อไป็ได้ัอย�างมิีป็รัะสิทธุิภาพ
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	 แ ผู้ น แ มิ� บ ท ภ า ย ใ ต้ ยุ ท ธุ ศั า ส ต รั์ ชื่ า ติ	 
ป็รัะเดั็น	(02)	การัต�างป็รัะเทศั	(พ.ศั.	2566	-	2580)	
(ฉบับแก้ไขเพิ�มิเติมิ)	 เป็้าห้มิายแผู้นแมิ�บทย�อย
ป็รัะเทศัไทยมิีการัพัฒนาที�สอดัคล้องกับมิาตรัฐาน
สากลในทุกมิิ ติและสามิารัถมีิบทบาทเชิื่งรุักใน 
การัรั�วมิกำห้นดัมิาตรัฐานสากลเพิ� มิ ข่�น 	 ไ ด้ัมิี 
การัป็รัับเป็ลี�ยนตัวชื่ี�วัดัและค�าเป้็าห้มิายเพ่�อให้้
สะท้อนเป็้าห้มิายมิากยิ�งข่�น	จาก	เดัิมิ (1) รัะดีับความื่
รั่วมื่มื่่อกับต่ัางปรัะเทศในการัปรัับปรุัง/พิัฒนา
มื่าตัรัฐานภายในปรัะเทศให้สอดีคลี่้องกับพัินธ์กรัณี
รัะหว่างปรัะเทศแลี่ะมื่าตัรัฐานสากลี่ที�สำคัญ  
(2) รัะดีับความื่สำเร็ัจขึ้องบทบาทไทยในการักำหนดี
บรัรัทัดีฐานแลี่ะมื่าตัรัฐานรัะหว่างปรัะเทศ แลี่ะ  
(3) อันดีับ/คะแนนขึ้องไทยในดีัชี้นีสากลี่ในปรัะเด็ีน
ที�มื่ีนัยสำคัญตั่อผลี่ปรัะโยชี้น์ขึ้องชี้าตัิมื่ีพิัฒนาการั

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ที�ดีีขึ้้�น	 เป็็น	จำนวนสนธ์ิสัญญา อนุสัญญา พิธิ์ีสารั
กฎบัตัรั แลี่ะความื่ตักลี่งที�ปรัะเทศไทยให้สัตัยาบัน
(ร้ัอยลี่ะภายในปี 2570/ 2575/ 2580)	ซ่ึ่�งมิคี�าเป้็าห้มิาย
เพิิ�มื่ขึ้้�นไม่ื่น้อยกว่ารั้อยลี่ะ 10 โดียในปี 2565 
จำนวนสนธิ์สัญญา อนุสัญญา พิิธี์สารั กฎบัตัรั
แลี่ะความื่ตักลี่งที�ปรัะเทศไทยให้สัตัยาบัน อยู่ที� 
60 ฉบับ โดียเมื่่�อพิิจารัณาเทียบกับค่าเป้าหมื่าย 
ปี 2570 ที�ค่าเป้าหมื่ายกำหนดีให้จำนวนสนธิ์
สัญญาฯ เพิิ�มื่ขึ้้�นไมื่่น้อยกว่ารั้อยลี่ะ 10 ภายใน 
ปี 2570 ซึ่้�งทำให้ในปี 2570 ต้ัองมื่ีสนธ์ิสัญญาฯ
ไมื่่น้อยกว่า 66 ฉบับ นั�น จากสถานณ์ปี 2565  
ที�มื่ีสนธ์ิสัญญาฯ จำนวน 60 ฉบับ จ้งคิดีเป็นรั้อยลี่ะ 
90.91 จากค่าเป้าหมื่าย ทำให้อยู่รัะดัีบใกลี่้เคียง 
ในการับรัรัลีุ่เป้าหมื่าย
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020401

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

กิารส่ังเสัริมสัถานะแลุะบทบาทขึ้องป้ระเทศไทยในป้ระชื่าค่มโลุกิ

(1) ระดัับค่วามสัำาเร็จขึ้องไทยในกิารสัร้างค่วามเขึ้้าใจ/กิารยอมรับภาพื่ลุักิษณี์ 
แลุะค่วามนิยมไทยในสัากิลุดั้วยอำานาจแบบนุ่มนวลุขึ้องไทย (2) ระดัับค่วามสัำาเร็จ
ขึ้องไทยในเวท่ระหว่างป้ระเทศ แลุะ (3) ระดัับค่วามสัำาเร็จในกิารพัื่ฒนาศักิยภาพื่
แลุะเสัริมสัร้างเค่รือขึ้่ายขึ้องค่นไทย/ชืุ่มชื่นไทยในต่้างป้ระเทศ ให้ม่ค่วามเขึ้้มแข็ึ้ง
แลุะม่เกิ่ยรต้ิภูมิมากิขึ้้�น/ดั่ขึ้้�นเฉลุ่�ยร้อยลุะ 5 - 10

ป้ระเทศไทยม่เกิ่ยรต้ิภูมิ อำานาจต่้อรอง แลุะไดั้รับกิารยอมรับในสัากิลุมากิข้ึ้�น

	 การัสร้ัางเ กียรัติภูมิิและอำนาจต�อรัอง
	 โดัยเน้นการัใช้ื่อำนาจแบบนุ�มินวลอย�างเป็็นรัะบบ	 
ผู้�านการัเผู้ยแพรั�วัฒนธุรัรัมิและเอกลักษณ์ของไทย
และเน้นการัดัำเนินนโยบายการัต�างป็รัะเทศัของ
ไทยที�เน้นการัยกสถานะและสรั้างอำนาจต�อรัองเพ่�อ
รัักษาและเพิ�มิพูนผู้ลป็รัะโยชื่น์ให้้แก�ป็รัะเทศัและ
ป็รัะชื่าชื่นไทยในการัมีิป็ฏิิสัมิพันธ์ุกับป็รัะชื่าคมิโลก
ไดั้อย�างเป็็นรัะบบ	ซึ่่�งการัดัำเนินการัดัังกล�าวจะส�งผู้ล
ให้้ป็รัะเทศัไทยมีิเกียรัติภูมิิ	อำนาจต�อรัอง	และได้ัรัับ
การัยอมิรัับในสากลมิากข่�น	ซึ่่�งต้องอาศััยป็ัจจัยสำคัญ
ในการับรัรัลุเป้็าห้มิาย	ป็รัะกอบดั้วย	การับูรัณาการั 
การัทำงานรัะห้ว�างส�วนรัาชื่การัที�เกี�ยวข้องเพ่�อส�งเสริัมิ 
ความินิยมิไทยในต�างป็รัะเทศั	 และบทบาทไทยใน
เวทีรัะห้ว�างป็รัะเทศั	 การัข�าว/การัจัดัทำรัายงาน
สถานการัณ์รัะห้ว�างป็รัะเทศั	การัป็รัะชื่าสัมิพันธุ์และ
เผู้ยแพรั�ข้อมูิลเกี�ยวกับป็รัะเทศัไทย	ฐานข้อมิูล	และ

รัะบบบริัห้ารัจัดัการัด้ัานการัต�างป็รัะเทศั	การัพัฒนา
บทบาทในความิรั�วมิมิ่อทุกรัะดัับอย�างสร้ัางสรัรัค์
เพ่�อสรั้างพันธุมิิตรัรัอบด้ัาน	มิาตรัฐาน/ความิเข้าใจ
ที�ถูกต้องและการัยอมิรัับของต�างป็รัะเทศัที�มิีต�อ
ป็รัะเทศัไทย	เอกลักษณ์	อัตลักษณ์	ศิัลป็ะ	วัฒนธุรัรัมิ
และมิรัดักไทยได้ัรัับการัยอมิรัับรัะห้ว�างป็รัะเทศั/ 
ข่�นทะเบยีนมิรัดักโลก	การัเป็็นศันูย์กลางการัท�องเที�ยว
การัจัดักิจกรัรัมิ	 การัป็รัะชืุ่มินานาชื่าติ/รัะดัับโลก
และการัเป็็นศูันย์กลางขององค์การัรัะห้ว�างป็รัะเทศั
ในภูมิิภาค	 การัเข้ารั�วมิและมิีบทบาทในองค์การั
รัะห้ว�างป็รัะเทศั	ป็รัะเทศัไทย/คนไทยไดั้รัับเล่อกตั�ง
ให้้ดัำรังตำแห้น�งสำคัญในองค์การัรัะห้ว�างป็รัะเทศั	 
การัสนับสนุนให้้คนไทยที�มิีศัักยภาพได้ัสร้ัางชื่่�อเสียง 
และได้ัรัับการัยอมิรัับในรัะดัับสากล	 ตลอดัจน 
ความิ เ ข้มิแข็ ง ของคน ไทยและ ชุื่มิชื่นไทย ใน 
ต�างป็รัะเทศั	

ปี้
2565

จ.3

แผนแม่่บท02การต่่างประเทศ

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการต่าม่ยุ่ทธศาสต่ร์ชาต่ิ ประจำำาปี 2565
171



	 พิจารัณาจาก	 4	 ตัวชื่ี�วัดั	 ที�จัดัเก็บข้อมิูล
โดัยกรัะทรัวงการัต�างป็รัะเทศั	 ดัังนี� (1) รัะดีับ
ความื่สำเรั็จขึ้องไทยในการัสรั้างความื่เขึ้้าใจ/ 
การัยอมื่รัับภาพิลัี่กษณ์ แลี่ะความื่นิยมื่ไทยใน
สากลี่ด้ีวยอำนาจแบบนุ่มื่นวลี่ขึ้องไทย	ห้น�วยงาน
ที�เกี�ยวข้องไดั้รั�วมิกันดัำเนินโครังการัอำนาจแบบ 
นุ�มินวล	 กิจกรัรัมิ/โครังการัที�ส�งเสริัมิทัศันคติเชื่ิงบวก
ต�อป็รัะเทศัไทย	 ในชื่�วงปี็	 2561	 –	 2565	คิดีเป็น
เฉลี่ี�ยรั้อยลี่ะ 9.14 โดัยในป็ี	2565	มิีจำนวนโครังการั
และกิจกรัรัมิ	จำนวน	92	 โครังการั/กิจกรัรัมิ	ลดัลง
จากป็ี	 2564	ที�มิี	 จำนวน	115	 โครังการั/กิจกรัรัมิ
คิดัเป็็นลดัลงรั้อยละ	 20	 ซึ่่�งส�งผู้ลให้้ที�ป็รัะชืุ่มิสมิัย
สามัิญขององค์การัยูเนสโก	สมิัยที�	41	ไดั้ป็รัะกาศัให้้ 

จังหวัดีเพิชี้รับุรีั เป็็นเครั่อข�ายเมิ่องสร้ัางสรัรัค์ 
ดั้านอาห้ารั	และมิีมิติรัับรัอง	สมิเดั็จพรัะเจ้าพี�นางเธุอ 
เจ้าฟ้ื้ากลัยาณวิฒันา	กรัมิห้ลวงนรัาธุวิาสรัาชื่นครันิทร์ั
และพรัะยาศัรัีสุนทรัโวห้ารั	(น้อย	อาจารัยางกูรั)	เป็็น
บุคคลสำคัญของโลกของยูเนสโก	 รัวมิถ่งที�ป็รัะชุื่มิ
คณะกรัรัมิการัรัะห้ว�างรััฐบาลว�าดั้วยการัสงวนรัักษา
มิรัดักทางวัฒนธุรัรัมิที�จับต้องไมิ�ได้ั	ครัั�งที�	 16	มิีมิติ
ให้้ข่�นทะเบียน	“โนรัา” เป็็นมิรัดักทางวัฒนธุรัรัมิที�
จับต้องไมิ�ไดั้	 ต�อจากโขนที�ข่�นทะเบียนเมิ่�อป็ี	 2561	
และนวดัไทยที�ข่�นทะเบียนเม่ิ�อปี็	 2562	 สะท้อน 
ให้้เห็้นว�าเอกลักษณ์	อัตลักษณ์	ศัิลป็ะ	วัฒนธุรัรัมิ	และ
มิรัดักไทย	 ไดั้รัับการัยอมิรัับรัะห้ว�างป็รัะเทศัและได้ั
ข่�นทะเบียนมิรัดักโลก	(2) รัะดีับความื่สำเรั็จขึ้องไทย 

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

ในเวทีรัะหว่างปรัะเทศ	ป็รัะเทศัไทยและคนไทยได้ั
รัับการัเล่อกตั�ง/ยอมิรัับในเวทีรัะห้ว�างป็รัะเทศั	และ
การัมีิบทบาทในการัขับเคล่�อนป็รัะเดั็นที�ไทยให้้ 
ความิสำคัญในกรัอบพหุ้ภาคี	ในชื่�วงป็ี	2561	–	2565  
คิดีเป็นเฉลี่ี�ยรั้อยลี่ะ 56	โดัยในป็ี	2565	มิีการัดัำเนินงาน 
จำนวน	 42	 โครังการั/กิจกรัรัมิ	 เพิ�มิข่�นจาก 
ป็ี	2564	ที�มิีการัดัำเนินงาน	จำนวน	36	 โครังการั/
กิจกรัรัมิ	 คิดัเป็็นเพิ�มิข่�นรั้อยละ	 16.67	 ซึ่่�งส�งผู้ล
ให้้ป็รัะเทศัไทยได้ัรัับการัคัดัเล่อกให้้เป็็นสมิาชื่ิก 
คณะก รั รัมิ า ธิุ ก า รั กฎห้มิ ายก า รั ค้ า รั ะห้ ว� า ง
ป็รัะเทศัแห้�งสห้ป็รัะชื่าชื่าติ	 วารัะปี็	2565	 -	2571	 
ดัรั.	 วิลาวรัรัณ	 มิังคละธุนะกุล	 ได้ัรัับการัคัดัเล่อก
ให้้เป็็นสมิาชื่ิกคณะกรัรัมิาธุิการักฎห้มิายรัะห้ว�าง
ป็รัะเทศั	วารัะป็ี	2566	–	2570	 โดัยถ่อเป็็นผูู้้สมิัครั
สตรีัคนแรักของไทยและผูู้้สมิัครัสตรีัคนเดีัยวจาก
ภูมิิภาคเอเชีื่ย-แป็ซิึ่ฟื้ิก	 และนักกฎห้มิายรัะห้ว�าง
ป็รัะเทศัสตรัีคนแรักของอาเซึ่ียนที�ได้ัรัับการัเล่อกตั�ง 
ในตำแห้น�งนี� 	 นางสุพรัรัณวษา	 โชื่ติกญาณ	 ถัง	 
ได้ั รัับเล่อกตั� งให้้ดัำรังตำแห้น�งรัองป็รัะธุานใน 
การัป็รัะชุื่มิคณะกรัรัมิาธิุการักฎห้มิายการัค้ารัะห้ว�าง
ป็รัะเทศั	 สมิัยที�	 55	 สะท้อนให้้เห้็นว�าคนไทยมิ ี
ความิสามิารัถและศัักยภาพของคนไทยเป็็นที�ยอมิรัับ
ในต�างป็รัะเทศั	 องค์ความิรัู้ของป็รัะเทศัไทยเป็็น 
ที�ชื่่�นชื่มิ	และโอกาสของป็รัะเทศัไทยในการักำห้นดั
บรัรัทัดัฐานและกฎเกณฑ์์รัะห้ว�างป็รัะเทศั	ตลอดัจน
ผู้ลักดัันและป็กป้็องผู้ลป็รัะโยชื่น์ของป็รัะเทศัไทยใน
เวทีรัะห้ว�างป็รัะเทศั	และ	 (3) รัะดีับความื่สำเรั็จใน
การัพิัฒนาศักยภาพิแลี่ะเสรัิมื่สรั้างเครั่อขึ้่ายขึ้อง
คนไทย/ชีุ้มื่ชี้นไทยในตั่างปรัะเทศ ให้มื่ีความื่เขึ้้มื่
แขึ้็งแลี่ะมื่ีเกียรัตัิภูมื่ิ	ห้น�วยงานที�เกี�ยวข้องไดั้รั�วมิกัน 
ดัำเนินโครังการั/กิจกรัรัมิเพ่�อสนับสนุนกิจกรัรัมิ
คนไทยในต�างป็รัะเทศั	 และส�งเสรัิมิการัมิีส�วนรั�วมิ
ของชืุ่มิชื่นไทยในต�างป็รัะเทศัดั้วยการัเผู้ยแพรั� 
ภาพลักษณ์ของไทย	ในชื่�วงป็ี	2561	–	2565	คิดีเป็น
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เฉลี่ี�ยรั้อยลี่ะ 180	โดัยในป็ี	2565	มิีจำนวนโครังการั
และกิจกรัรัมิ	จำนวน	1	โครังการั/กิจกรัรัมิ	ลดัลงจาก
ป็ี	 2564	ที�มิีจำนวนโครังการัและกิจกรัรัมิ	จำนวน	 
2	 โครังการั/กิจกรัรัมิ	 คิดัเป็็นลดัลงรั้อยละ	 50	 
ซึ่่�งส�งผู้ลให้้คนไทยที�ตกทุกข์ไดั้ยากและต้องการั 
ความิชื่�วยเห้ล่อด้ัานมินุษยธุรัรัมิในต�างป็รัะเทศั
ได้ัรัับความิชื่�วยเห้ล่อ	 จากการัดัำเนินงานของ 
ทีมิป็รัะเทศัไทยที�มิีการับูรัณาการัรั�วมิกับห้น�วย
งานในคณะกรัรัมิการัสห้วิชื่าชีื่พเพ่�อเสรัิมิสรั้าง 
ความิเข็มิแข็งและบทบาทคนไทยในต�างป็รัะเทศั	 
รัวมิถ่งในปี็	 2565	 ที�สถานการัณ์การัแพรั�รัะบาดั
ของโรัคโควิดั-19	 ไดั้คลี�คลายและมิีแนวโน้มิใน 
ทางที�ดัีข่�น	 มิีการัจัดัแสดังศัิลป็ะ	 วัฒนธุรัรัมิไทย
และสนับสนุนให้้ชืุ่มิชื่นไทยบรัิเวณไทยทาวน์เข้า
รั�วมิเทศักาล	Lunar	 Festival	ที�จัดัในห้อแสดังใน 
ศัาลาว�าการัเมิ่องซึ่ิดันีย์ 	 ป็รัะเทศัออสเตรัเลีย	 

020401

ซึ่่�งนอกจากจะส�งเสริัมิให้้เกิดัความินิยมิชื่มิชื่อบ	และ
เกิดัการัเรัียนรู้ัเกี�ยวกับป็รัะเทศัไทย	ยังทำให้้เกิดัการั
ตรัะห้นักรัู้และการัยอมิรัับการัมิีตัวตนของชืุ่มิชื่นไทย
ในสงัคมิออสเตรัเลยี	ซึ่่�งเป็็นการัขยายโอกาสให้้คนไทย
สามิารัถมิีส�วนรั�วมิและเข้าถ่งกิจกรัรัมิต�าง	 ๆ	 ของ
รััฐบาลท้องถิ�น	 เป็็นพ่�นฐานในการัขยายความิรั�วมิม่ิอ
รัะห้ว�างกันในดั้านต�าง	ๆ	ต�อไป็	ดัังนั�น	 ในภาพรัวมิ
การับรัรัลุเป็้าห้มิายนี�ในชื่�วง	5	ป็ีแรักของแผู้นแมิ�บทฯ
	จง่มิีค่าเฉลีี่�ยที�รั้อยลี่ะ 81.71 เมื่่�อเทียบกับปี 2560 
(ปีฐาน) เมื่่�อพิิจารัณาการัดีำเนินโครังการั/กิจกรัรัมื่
ซึ่้�งอยู่ที�เฉลี่ี�ยรั้อยลี่ะ 81.71 ปรัะกอบกับผลี่ลี่ัพิธ์์
จากการัดีำเนินโครังการัเพิ่�อส่งเสรัิมื่ปรัะเทศไทย 
มื่ีเกียรัติัภูมื่ิ อำนาจตั่อรัอง แลี่ะไดี้รัับการัยอมื่รัับใน
สากลี่มื่ากขึ้้�น ส่งผลี่ให้สถานะการับรัรัลุี่เป้าหมื่าย
อยู่ในรัะดัีบบรัรัลุี่เป้าหมื่าย
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ห้น�วยงานภาครััฐและภาคีการัพัฒนาได้ั
รั�วมิกันดัำเนินการัส�งเสริัมิสถานะและบทบาทของ
ป็รัะเทศัไทยในป็รัะชื่าคมิโลก	โดัยไดั้ดัำเนินโครังการั
เพิ่�อขึ้ับเคล่ี่�อนการับรัรัลุี่เป้าหมื่ายตัามื่ยุทธ์ศาสตัร์ั
ชี้าตัิปรัะจำปีงบปรัะมื่าณ พิ.ศ. 2565	 เพ่�อให้้
เอกลักษณ์	อัตลักษณ์	ศัิลป็ะ	วัฒนธุรัรัมิ	และมิรัดัก
ไทย	 ไดั้รัับการัยอมิรัับรัะห้ว�างป็รัะเทศั/ข่�นทะเบียน
มิรัดักโลก	 ผู้�านโครังการัเผยแพิรั่ความื่รัู้เกี�ยวกับ
การัดีำเนินงานตัามื่พัินธ์กรัณีอนุสัญญาว่าดี้วย 
การัคุ้มื่ครัองแหล่ี่งมื่รัดีกโลี่กทางวัฒนธ์รัรัมื่แลี่ะ 
ทางธ์รัรัมื่ชี้าติั	ซึ่่�งทำให้้เกิดัความิรัู้	ความิเข้าใจเกี�ยว
กับคุณค�า	 ความิสำคัญ	 และขั�นตอนการันำเสนอ 
แห้ล� ง มิ รัดักทา งวัฒนธุรัรัมิและแห้ล� ง มิ รัดัก 
ทางธุรัรัมิชื่าติเพ่�อข่�นทะเบียนเป็็นแห้ล�งมิรัดักโลก	
และทำให้้ทุกภาคส�วนมีิส�วนรั�วมิในการับริัห้ารัจัดัการั
แห้ล�งฯ	รัวมิถ่งการัสนับสนุนการัดัำเนินการัผู้ลักดััน
แห้ล�งฯ	 ให้้ไดั้ข่�นทะเบียนเป็็นมิรัดักโลก	ส�งผู้ลให้้ที�
ป็รัะชืุ่มิคณะกรัรัมิการัมิรัดักโลก	 สมิัยที�	 44	 มิีมิติ 
เห็้นชื่อบการัข่�นทะเบียน	พ่�นที�กลุ�มิป่็าแก�งกรัะจาน
เป็็นมิรัดักโลกที�มิีความิห้ลากห้ลายทางชื่ีวภาพ
นอกจากนี� 	 ห้น�วยงานภาครััฐยังได้ัดัำเนินการั 
การัข�าว/การัจัดัทำรัายงานสถานการัณ์รัะห้ว�าง
ป็รัะ เทศั 	 โดัยการัแถลงข� า วป็รัะจำสั ป็ดัาห้์ 
จัดัทำฐานข้อมิูล	 และรัะบบบรัิห้ารัจัดัการัดั้าน
การัต�างป็รัะเทศั	 ผู้�านการัติดัตามิและรัวบรัวมิ
ข�าวสารัและบทความิ	 รัวมิถ่งรัายการัโทรัทัศัน์
เ กี� ย วกั บต� า งป็รัะ เทศัของ ไทย 	 ดั ำ เนิ นก า รั
ป็รัะชื่าสั มิพั น ธุ์ แ ละ เ ผู้นแพรั� ข้ อ มิู ล เ กี� ย ว กั บ 
ป็รัะ เทศัไทย 	 ผู้� านการั เผู้ยแพรั� ภารั กิจ ด้ั าน 
การัต�างป็รัะเทศัในส่�อต�าง	ๆ	ให้้สอดัคล้องกับบทบาท
ไทยในเวทีโลก	 การัจัดักิจกรัรัมิของไทยเน่�องใน
โอกาสครับรัอบ	 75	 ปี็	 การัเป็็นสมิาชื่ิกของไทยใน
สห้ป็รัะชื่าชื่าติ	และกิจกรัรัมินำคณะทูตและคู�สมิรัส
ทัศันศั่กษาโครังการัตามิแนวพรัะรัาชื่ดัำรัิและเรัียนรู้ั 
เกี�ยวกับศัักยภาพของป็รัะเทศัไทยและความิเป็็นไทย 

ดัำเนินการัทูตัเพิ่�อการัพัิฒนา	ผู้�านการัสร้ัางทักษะ
แรังงาน/วิชื่าชื่ีพ	ในป็รัะเทศัลาว	กัมิพูชื่า	และเมิียนมิา 
การัพัฒนาฝีีมิ่อแรังงานนานาชื่าติเพ่�อการัพัฒนา
ความิรั�วมิมิ่อทางเศัรัษฐกิจ	 การัพัฒนาเครั่อข�าย
ศัูนย์ฝีึกอาชีื่พภายใต้กรัอบแผู้นงานการัพัฒนา 
เขตเศัรัษฐกิจสามิฝี่าย	 อินโดันีเซึ่ีย-มิาเลเซึ่ีย-ไทย 
รัวมิถ่งการัสนับสนุนกิจกรัรัมิด้ัานศิัลป็วัฒนธุรัรัมิ
และส�งเสรัิมิการัเรัียนการัสอนภาษาไทยเพ่�อส�งเสรัิมิ 
ความินิยมิไทยในต�างป็รัะเทศั	 ซึ่่�งสอดัคล้องกับ
การัพัฒนาบทบาทในความิรั�วมิมิ่อทุกรัะดัับอย�าง
สรั้างสรัรัค์เพ่�อสรั้างพันธุมิิตรัรัอบด้ัาน	การัผู้ลักดััน 
นโยบายทูตสาธุารัณสุขและการัดัำเนินแผู้นยุทธุศัาสตร์ั
สุขภาพโลกของป็รัะเทศัไทย	 รัวมิถ่งความิรั�วมิมิ่อ 
เพ่�อการัพัฒนารัะห้ว�างป็รัะเทศัรัะห้ว�างไทย-เยอรัมินี 
ใน ด้ัานต� าง 	 ๆ	 ซึ่่� งส นับสนุนการัแลกเป็ลี� ยน 
องค์ความิรัู้	ดัำเนินการัทูตัวัฒนธ์รัรัมื่เพ่�อเสรัิมิสรั้าง 
ความินิยมิไทย	 ผู้�านการัส�งเสรัิมิความิรั�วมิมิ่อ 
ดั้านพรัะพุทธุศัาสนากับต�างป็รัะเทศั	 การัส�งเสรัิมิ
ให้้ใช้ื่ผู้้าไทยพ่�นเมิ่องในการัออกแบบเส่�อผู้้าและ
ป็รัะยุกต์ผู้้าไทยพ่�นเมิ่องให้้เข้ากับแบบตะวันตก	 
การัส�งเสริัมิบทบาทที�สรั้างสรัรัค์ของไทยในโลกมิุสลิมิ
รัวมิถ่งการัเผู้ยแพรั�ความิรู้ัเกี�ยวกับการัดัำเนินงาน 
ตามิพันธุกรัณีอ นุสัญญาว� า ด้ั วยการัคุ้ มิครัอง
แห้ล�งมิรัดักโลกทางวัฒนธุรัรัมิและทางธุรัรัมิชื่าติ	 
ซึ่่�งส�งเสรัิมิให้้เอกลักษณ์	อัตลักษณ์	ศัิลป็ะ	วัฒนธุรัรัมิ
และมิรัดักไทย	 ได้ัรัับการัยอมิรัับรัะห้ว�างป็รัะเทศั
/ข่�นทะเบียนมิรัดักโลก	 รัวมิถ่งการัรัักษาสถานะ
ของไทยในฐานะห้น่�งในศัูนย์กลางการัท�องเที�ยวที�มิี
คุณภาพของโลก	และการัส�งเสรัิมิให้้ไทยในการัเป็็น
ที�ตั�งสำนักงานให้ญ�ของห้น�วยงานรัะดัับภูมิิภาคของ
สห้ป็รัะชื่าชื่าติ	ซึ่่�งส�งเสรัิมิและฟื้้�นฟืู้การัเป็็นศัูนย์กลาง
การัท�องเที�ยวการัจัดักิจกรัรัมิ	การัป็รัะชืุ่มินานาชื่าติ/
รัะดัับโลกและการัเป็็นศัูนย์กลางขององค์การัรัะห้ว�าง
ป็รัะเทศัในภูมิิภาคภายห้ลังยุคโควิดั-19	 ตลอดัจน 
การัดัำเนินการัเพ่�อส�งเสรัิมิบทบาทไทยในเวที

020401

แผนแม่่บท 02 การต่่างประเทศ

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการต่าม่ยุ่ทธศาสต่ร์ชาต่ิ ประจำำาปี 2565
174



รัะห้ว�างป็รัะเทศั	 ผู้�านการัลงสมิัครัรัับเล่อกตั�งเป็็น
สมิาชิื่กคณะมินตรีัขององค์การัทางทะเลรัะห้ว�าง
ป็รัะเทศั	การัพัฒนาฐานข้อมิูลการัเล่อกตั�งในองค์การั
รัะห้ว�างป็รัะเทศั	การัรัณรังค์ห้าเสียงให้้กับการัสมิัครั
รัับเล่อกตั�งของไทยในองค์การัรัะห้ว�างป็รัะเทศั
การัสนับสนุนให้้นักกฎห้มิายรัะห้ว�างป็รัะเทศัที�
มิีศัักยภาพของไทยได้ัรัับการัยอมิรัับและได้ัดัำรัง
ตำแห้น�งสมิาชื่ิกคณะกรัรัมิาธุิการักฎห้มิายรัะห้ว�าง
ป็รัะเทศั	 เพ่�อมิีส�วนรั�วมิในการัจัดัทำกฎห้มิายและ
กำห้นดัมิาตรัฐานทางกฎห้มิายรัะห้ว�างป็รัะเทศั	 
ซึ่่�งสอดัคล้องกับการัส�งเสริัมิให้้ป็รัะเทศัไทย/คนไทย 
ไดั้รัับเล่อกตั�งให้้ดัำรังตำแห้น�งสำคัญในองค์การั
รัะห้ว�างป็รัะเทศั	 และการัสนับสนุนให้้คนไทยที�มิี
ศัักยภาพได้ัสร้ัางช่ื่�อเสียงและได้ัรัับการัยอมิรัับใน
รัะดัับสากล	ตลอดัจนการัเข้ารั�วมิและมีิบทบาทใน 
องค์การัรัะห้ว�างป็รัะเทศั	 โดัยการัเป็็นเจ้าภาพ 
การัป็รัะชืุ่มิผูู้้นำเขตเศัรัษฐกิจเอเป็ค	 ป็ี	 2565	 

การัเข้ารั�วมิการัป็รัะชืุ่มิผูู้้นำเอเชื่ีย-ยุโรัป็	ครัั�งที�	 13	
การัป็รัะชืุ่มิรัะดัับรััฐมินตรัีของป็รัะเทศั	Champion 
Countries	 ของข้อตกลงรัะห้ว�างป็รัะเทศัเพ่�อการั 
โยกย้ายถิ�นฐานที�ป็ลอดัภัยเป็็นรัะเบียบ	 และป็กติ
การัป็รัะชืุ่มิ	Global	COVID-19	Summit	ครัั�งที�	 2 
การัป็รัะชืุ่มิสมิัชื่ชื่าอนามิัยโลก	 สมิัยที�	 75	 และ 
การัป็รัะชืุ่มิสุดัยอดัอาเซีึ่ยน-สห้รััฐอมิเรัิกา	สมิัยพิเศัษ
ป็รัะกอบกับสถานการัณ์การัแพรั�รัะบาดัของเชื่่�อ 
โควิค-19	 ที�เรัิ�มิคลายตัวลงทำให้้การัแลกเป็ลี�ยน 
การัเย่อนรัะดัับผูู้้นำ/การัเข้าเยี�ยมิคารัวะนายก
รััฐมินตรัีของแขกต�างป็รัะเทศัสามิารัถกลับมิา 
ดัำเนินการัไดั้ 	 จ่งไดั้มิีการัเตรัียมิพรั้อมิสำห้รัับ 
การัเย่อนและตอนรัับการัเย่อนรัะดัับผูู้้นำ	การัดัำเนิน
การัข้างต้นสะท้อนให้้ถ่งการับูรัณาการัการัทำงาน
รัะห้ว� างส� วนรัาชื่การัที� เ กี� ยวข้อง เพ่� อส� ง เสรัิมิ 
ความินิยมิไทยในต�างป็รัะเทศั	และบทบาทไทยในเวที
รัะห้ว�างป็รัะเทศัอย�างชื่ัดัเจน
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	 ในชื่�วงที�ผู้�านมิา	 การัแพรั�รัะบาดัของเชื่่�อ 
โควิดั-19	 ทำให้้ ไมิ�สามิารัถดัำเนินการัทูตเชื่ิ ง
มินุษยธุรัรัมิ	 และการัเสรัิมิสรั้างความิเข้มิแข็งของ 
คนไทยและชืุ่มิชื่นไทยไดั้อย�างมิีป็รัะสิทธุิภาพ	แมิ้ว�า
ในป็ัจจุบันสถานการัณ์ดัังกล�าวมิีแนวโน้มิที�ดัีข่�น	ทำให้้
สามิารัถดัำเนินการัทูตเชื่ิงมินุษยธุรัรัมิไดั้มิากข่�น 
แต�ยังป็รัากฏิความิท้าทายให้มิ�	 อาทิ	 ความิขัดัแย้ง 
ทางภูมิิรััฐศัาสตร์ัรัะห้ว�างป็รัะเทศั	 และข้อพิพาท
รัะห้ว�างป็รัะเทศัมิห้าอำนาจของโลก	 ทำให้้การั

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ดัำเนินการัทางการัทูตเพ่�อสร้ัางความิสัมิพันธุ์รัะห้ว�าง
ป็รัะเทศัมีิความิละเอียดัอ�อนและซัึ่บซ้ึ่อนมิากข่�น	 
ดัังนั�นการัดัำเนินการัเพ่�อเสริัมิสรั้างเกียรัติภูมิิ	อำนาจ
ต�อรัอง	และบทบาทของป็รัะเทศัให้้เกิดัการัยอมิรัับใน
เวทีโลก	 จ่งมีิข้อจำกัดัที�มิากข่�นกว�าในอดีัตที�ผู้�านมิา 
เน่�องจากป็รัะเทศัไทยต้องรัักษาสมิดัุลรัะห้ว�าง 
ขั�วอำนาจเพ่�อป็รัะโยชื่น์ทางความิมิั�นคง	 เศัรัษฐกิจ	
และสังคมิของป็รัะเทศั	

	 การัส� ง เ ส ริัมิสถานะและบทบาทของ
ป็รัะเทศัไทยในป็รัะชื่าคมิโลกควรัดัำเ นินการั 
จัดัทำฐานข้อมิูล	 และรัะบบบรัิห้ารัจัดัการัดั้าน 
การัต�างป็รัะเทศัให้้มีิป็รัะสิทธุิภาพ	 ซึ่่�งนอกจาก 
จะเป็็นป็รัะโยชื่น์ในการัติดัตามิความิค่บห้น้าการั
ดัำเนินการัและใช้ื่เป็็นข้อมิูลป็รัะกอบการัพิจารัณา
กำห้นดั	 และการัตัดัสินใจนโยบายด้ัานการัต�าง
ป็รัะเทศัแล้ว	 ต้องสามิารัถนำข้อมิูลไป็ต�อยอดัใน 
การัพัฒนา	 และเกิดัการับูรัณาการัรั�วมิกันของ 
ห้น�วยงานที� เกี�ยวข้อง	 ตลอดัจนการัป็รัับตัวของ 
ส�วนรัาชื่การัไทยในการัป็รัะชื่าสัมิพันธุ์ภาพลักษณ์
และบทบาทผู้�านดัิจิทัลแพลตฟื้อรั์มิมิากข่�น	 เพ่�อให้้
ภาครััฐป็รัับตัวไดั้ทันต�อสถานการัณ์ต�าง	ๆ	ของโลก

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ที�เป็ลี�ยนแป็ลงอย�างรัวดัเรั็ว	การัส�งเสรัิมิเอกลักษณ์
ของไทยให้้สามิารัถต�อยอดัและนำไป็สู�การัสรั้าง
มิูลค�า เพิ�มิไดั้ 	 โดัยการัสรั้างอำนาจละมิุนผู้�าน
แพลตฟื้อรั์มิดัิจิทัลทั�งในโลกจรัิงและโลกเสมิ่อน	 
การัผู้ลักดัันป็รัะเด็ันที�ไทยมีิศัักยภาพและต้องการั 
ส�งเสริัมิผู้�านเวทีรัะห้ว�างป็รัะเทศั	 ยกรัะดัับสถานะ
และรัักษาบทบาทที�สรั้างสรัรัค์และเข้มิแข็งของไทย
ในป็รัะชื่าคมิโลกอย�างต�อเน่�อง	และการัดัำเนินการัที�
สามิารัถผู้ลิกโฉมิสถานะและอำนาจของป็รัะเทศัไทย
รัวมิถ่งห้น�วยงานที� เกี�ยวข้องควรัส่�อสารัผู้ลลัพธ์ุ 
การัดัำเนินงานดัังกล�าวให้้สาธุารัณชื่นและทุกภาค
ส�วนไดั้รัับรัู้ถ่งป็รัะโยชื่น์ที�ป็รัะเทศัไทยพ่งจะไดั้รัับ	
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	 แ ผู้ น แ มิ� บ ท ภ า ย ใ ต้ ยุ ท ธุ ศั า ส ต รั์ ชื่ า ติ	 
ป็รัะเดั็น	(02)	การัต�างป็รัะเทศั	(พ.ศั.	2566	-	2580) 
(ฉบับแก้ไขเพิ�มิเติมิ)	 เป้็าห้มิายแผู้นแมิ�บทย�อย
ป็รัะเทศัไทยมีิเกียรัติภูมิิ	 อำนาจต�อรัอง	และได้ัรัับ
การัยอมิรัับในสากลมิากข่�น	 ไดั้มิีการักำห้นดัตัวชื่ี�วัดั 
และค�าเป้็าห้มิายเพ่�อให้้สะท้อนเป้็าห้มิายมิากยิ�งข่�น 
จาก	เดัิมิ 1) รัะดีับความื่สำเรั็จขึ้องไทยในการัสรั้าง 
ความื่เขึ้้ า ใจ/การัยอมื่รัับภาพิลี่ักษณ์  แลี่ะ 
ความื่นิยมื่ไทยในสากลี่ด้ีวยอำนาจแบบนุ่มื่นวลี่ 
ขึ้องไทย (2) รัะดีับความื่สำเรั็จขึ้องไทยในเวที 
รัะหว่างปรัะเทศ (3) รัะดีับความื่สำเร็ัจในการั 
พิัฒนาศักยภาพิแลี่ะเสรัิมื่สรั้างเคร่ัอข่ึ้ายขึ้อง 
คนไทย/ชุี้มื่ชี้นไทยในต่ัางปรัะเทศ ให้มีื่ความื่เข้ึ้มื่แข็ึ้ง 
แลี่ะมื่ีเกียรัตัิภูมื่ิ (เฉลี่ี�ยร้ัอยลี่ะ)	 เป็็น	 ตัวชื่ี�วัดัที�	 1 
ปรัะเทศที�หนังส่อเดีินทางขึ้องปรัะเทศไทยไดี้รัับ
การัยอมื่รัับ (ปรัะเทศภายในปี2570/ 2575/ 
2580)	ซึ่่�งมิีค�าเป้็าห้มิาย	เพิิ�มื่ขึ้้�นอย่างน้อย 5 ปรัะเทศ 
จาก 5 ปีก่อนหน้า	 ซึ่่�งในแต�ละปี็จำนวนป็รัะเทศั 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ที�มิีนโยบายการัให้้การัยอมิรัับห้นังส่อเดัินทางไทย 
อาจมีิการัป็รัับเป็ลี�ยนเพิ�มิข่�นห้ร่ัอลดัลงข่�นอยู�กับ 
นโยบายของป็รัะเทศันั�น	ๆ	โดียในปี 2565 มื่ีจำนวน 
หนังส่อเดีินทางไทยไดี้รัับการัยอมื่รัับจากตั่างปรัะเทศ 
จำนวน 43 ปรัะเทศ (ขึ้้อมืู่ลี่ ณ กันยายน 2565) 
เมื่่�อพิิจารัณาเทียบกับค่าเป้าหมื่ายปี 2570 
เ พิ่� อ ใ ห้ บ รั รั ลีุ่ ค่ า เ ป้ า ห มื่ า ย ใ น ห้ ว ง ปี ที�  2  
หนังส่อเดีินทางขึ้องไทยจะต้ัองไดี้รัับการัยอมื่รัับ 
จากต่ัางปรัะเทศไมื่่น้อยกว่า 48 ปรัะเทศ มื่ีอัตัรัา 
การัเพิิ�มื่ขึ้้�นขึ้องปรัะเทศอยู่ที�ร้ัอยลี่ะ 11.63 ทำให้ 
อยู่ในรัะดีับวิกฤตัในการับรัรัลุี่เป้าหมื่าย และตัวชื่ี�วัดั 
ที�	 2 จำนวนข้ึ้อกำหนดี ปฏิิญญา หรั่อผลี่ลัี่พิธ์์
การัปรัะชีุ้มื่ผู้นำในกรัอบพิหุภาคีที� รัิ เ ริั� มื่จาก
ปรัะเทศไทย (รั้อยลี่ะภายในปี 2570/ 2575/ 
2580) ซึ่่�งมิีค�าเป็้าห้มิาย	 เพิิ�มื่ขึ้้�นไม่ื่น้อยกว่าร้ัอยลี่ะ 
10 ในปี 2570	 ซึ่่�งป็ัจจุบันอยู�ในรัะห้ว�างการัจัดั
เก็บข้อมิูล	 ทำให้้ไมิ�สามิารัถรัะบุสถานะการับรัรัล ุ
เป็้าห้มิายไดั้
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020501

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

กิารต้่างป้ระเทศมเ่อกิภาพื่แลุะบูรณีากิาร

(1) ระดัับค่วามร่วมมือระหว่างสั่วนราชื่กิารไทยเพืื่� อพัื่ฒนา/ขัึ้บเค่ลุื�อนกิาร
ต้่างป้ระเทศในทุกิมิต้ิ (กิารเมือง เศรษฐกิิจ สัังค่ม กิารดัูแลุแลุะคุ่้มค่รอง
ค่นไทยในต้่างป้ระเทศ) อย่างม่บูรณีากิาร (2) ระดัับค่วามสัำาเร็จในกิารสัร้าง
ค่วามต้ระหนักิรู้  กิารม่สั่วนร่วมขึ้องภาค่ส่ัวนต้่าง ๆ (3) ระดัับกิารพัื่ฒนางาน
บริกิารดั้านกิารต้่างป้ระเทศแลุะดั้านกิารกิงสัุลุ แลุะ (4) ระดัับค่วามสัำาเร็จใน
กิารเสัริมสัร้างเค่รือขึ้่ายบุค่ค่ลุแลุะองค่์กิรท่� เ ป็้นมิต้รกิับป้ระเทศไทยในต้่าง
ป้ระเทศ มากิขึ้้�น/ดั่ขึ้้�นเฉลุ่�ยร้อยลุะ 5-10

ทุกิภาค่สั่วนม่สั่วนร่วมในกิารขึ้ับเค่ลุื�อนกิารต่้างป้ระเทศอย่างม่เอกิภาพื่แลุะไทย
เป็้นหุ้นสั่วนค่วามร่วมมือกิับต้่างป้ระเทศในทุกิมิติ้มากิขึ้้�น

	 การัขับเคล่�อนการัดัำเนินการัด้ัานการั 
ต�างป็รัะเทศัให้้มิีเอกภาพและบูรัณาการัต้องอาศััย
ความิรั�วมิมิ่อจากทุกภาคส�วนในการัมิีส�วนรั�วมิ 
เ ส น อแนะน โ ยบ า ย 	 แ ล ะ ก า รั มิี บ ทบ าท ใ น 
การัดัำเนินงานที�สอดัรัับกันเป็็นทีมิทั�งภายในและ
นอกป็รัะเทศัโดัยมิุ� งผู้ลักดัันให้้ไทยเป็็นหุ้้นส�วน
ความิรั�วมิมิ่อกับต�างป็รัะเทศัในทุกมิิติการัพัฒนา
ทั�งนี� 	 ป็ัจจัยสำคัญในการับรัรัลุเป็้าห้มิาย	 ไดั้แก�	 
การับูรัณาการัการัขับเคล่�อนการัต�างป็รัะเทศัของ 
ภาคส�วนต�าง	 ๆ	 และการัยกรัะดัับบรัิการัดั้าน 
การักงสุลรัะห้ว�างห้น�วยงานที�เกี�ยวข้อง	การัพัฒนา
ฐานข้อมิูลกลางดั้านการัต�างป็รัะเทศั	 การัส�งเสรัิมิ

ความิตรัะห้นักรัู้ถ่งบทบาทการัเป็็นพลเมิ่องโลก	 
การัมิีส�วนรั�วมิของป็รัะชื่าชื่นและภาคเอกชื่นในการั
ต�างป็รัะเทศั	 การัสรั้างความิรัู้ความิเข้าใจดั้านการั 
ต�างป็รัะเทศัในห้มิู�ป็รัะชื่าชื่นและภาคส�วนต�าง	ๆ	และ
การัป็รัะชื่าสัมิพันธุ์บทบาทดั้านการัต�างป็รัะเทศัของ
ไทย	นอกจากนี�ยังต้องมีิการัจัดักิจกรัรัมิแลกเป็ลี�ยน/
เรีัยนรัู้	มิีการัเย่อน	การัเจรัจา	และการัป็รัะชืุ่มิห้ารั่อ
ทวิภาคีและพหุ้ภาคีต�าง	 ๆ	 และส�งเสริัมิการัริัเริั�มิ
และการัลงทุนในหุ้้นส�วนความิรั�วมิมิ่อเฉพาะดั้าน	 
จะชื่�วยเสรัิมิสรั้างองค์ความิรัู้และแนวป็ฏิิบั ติที� 
เป็็นเลิศั	 ซึ่่�งจะเสรัิมิสรั้างให้้ป็รัะเทศัมิีความิพรั้อมิ 
ในการัพัฒนาความิรั�วมิมิ่อในทุกรัะดัับ	

ป้ี
2565

จ.3
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	 พิจารัณาจาก	4	ตัวชื่ี�วัดั	 ที�จัดัเก็บข้อมิูลโดัย
กรัะทรัวงการัต�างป็รัะเทศั	 ดัังนี� (1) รัะดีับความื่ 
รั่วมื่มื่่อรัะหว่างส่วนรัาชี้การัไทยเพิ่�อพิัฒนา/
ขึ้ับเคลี่่�อนการัตั่างปรัะเทศในทุกมื่ิตัิ (การัเมื่่อง
เศรัษฐกิจ สังคมื่ การัดูีแลี่แลี่ะคุ้มื่ครัองคนไทย
ในต่ัางปรัะเทศ) อย่างมีื่บูรัณาการั	 ป็รัะเทศัไทย 
มิีลไกการัป็รัะชุื่มิ	กิจกรัรัมิ/โครังการัรั�วมิความิรั�วมิมิ่อ
รัะห้ว�างส�วนรัาชื่การัไทยเพ่�อพัฒนา/ขับเคล่�อน 
การัต�างป็รัะเทศัในทุกมิิติ	 ในชื่�วงปี็	2561	–	2565	
คิดีเป็นเฉลีี่�ยรั้อยลี่ะ 123.08	 โดัยในปี็	2565	 ไดั้มิี
การัดัำเนินการัทั�งสิ�น	21	กิจกรัรัมิ/โครังการั	ลดัลง
จาก	24	กิจกรัรัมิ/โครังการั	 ในป็ี	2564	ห้รั่อลดัลง
รั้อยละ	12.50	 (2) รัะดีับความื่สำเร็ัจในการัสร้ัาง
ความื่ตัรัะหนักรัู้การัมีื่ส่วนร่ัวมื่ขึ้องภาคส่วนต่ัาง ๆ 
โดัยห้น�วยงานที� เกี� ยวข้องไดั้ดัำ เนินการัสรั้ าง 
ความิตรัะห้นักรัู้การัมิีส�วนรั�วมิของภาคส�วนต�าง	 ๆ	 
ในชื่�วงป็ี	2561	–	2565 คิดีเป็นเฉลี่ี�ยรั้อยลี่ะ 42.31 
โดัยในป็ี	2565	ไดั้มิีการัดัำเนินการัทั�งสิ�น	48	กิจกรัรัมิ 
/โครังการั	 ลดัลงจาก	 57	 กิจกรัรัมิ/โครังการั	 
ในป็ี	 2564	 ห้รั่อลดัลงร้ัอยละ	 15.79	 (3) รัะดีับ 
การัพัิฒนางานบริัการัด้ีานการัต่ัางปรัะเทศแลี่ะ
ดี้านการักงสุลี่ กรัมื่การักงสุลี่	 กรัะทรัวงการั 
ต�างป็รัะเทศัไดั้ดัำเนินการัพัฒนาดั้านกงสุล	กลไก/ 
ชื่�องทางการัรัับฟื้ังข้อรั้องเรัียน/ข้อเสนอแนะของ
ป็รัะชื่าชื่น	ในชื่�วงปี็	2561	–	2565	คิดีเป็นเฉลี่ี�ยรั้อยลี่ะ 
64.44 โดัยในป็ี	 2565	มิีการัดัำเนินการัทั�งสิ�น	 11	
กิจกรัรัมิ/โครังการั	ลดัลงจาก	28	กิจกรัรัมิ/โครังการั
ในป็ี	2564	ห้รั่อลดัลงรั้อยละ	60.71	และ (4) รัะดีับ
ความื่สำเร็ัจในการัเสริัมื่สร้ัางเคร่ัอข่ึ้ายบุคคลี่แลี่ะ
องค์กรัที�เป็นมื่ิตัรักับปรัะเทศไทยในตั่างปรัะเทศ
โดัยห้น�วยงานภาครััฐที�เกี�ยวข้องได้ัรั�วมิกันดัำเนิน
กิจกรัรัมิส�งเสรัิมิเครั่อข�ายบุคคลห้รั่อองค์กรัที�เป็็น
มิิตรักับไทย	 ในชื่�วงปี็	2561	–	2565	คิดีเป็นเฉลีี่�ย
รั้อยลี่ะ 78.75	 โดัยในป็ี	 2565	 มิีการัดัำเนินการั 
ทั�งสิ�น	36	กิจกรัรัมิ/โครังการั	ลดัลงจาก	50	กิจกรัรัมิ/ 
โครังการั	ในป็ี	2564	ห้รั่อลดัลงรั้อยละ	28.00	ดัังนั�น 

ในภาพรัวมิการับรัรัลุเป็้าห้มิายนี�ในชื่�วง	 5	 ป็ีแรัก 
ของแผู้นแมิ�บทฯ	 จ้งมีื่ค่าเฉลีี่�ยที�รั้อยลี่ะ 77.14 
เมื่่�อเทียบกับปี 2560 (ปีฐาน)	 โดัยในป็ี	 2565	
ป็รัะเทศัไทยยังคงให้้ความิสำคัญในการัยกรัะดัับ 
การัพัฒนางานบรัิการัดั้านการัต�างป็รัะเทศัและ 
ดั้านการักงสุลในการัให้้ความิชื่�วยเห้ล่อและดูัแล 
คนไทยในต�างป็รัะเทศั	โดัยการัดัำเนินภารักิจการัทูต
เพ่�อป็รัะชื่าชื่นผู้�านการัดูัแลและให้้ความิชื่�วยเห้ล่อ
คนไทยในต�างป็รัะเทศั	 โดัยให้้ความิชื่�วยเห้ล่อและ
คุ้มิครัองคนไทยในกรัณีต�าง	ๆ	รัวมิกว�า	7	แสนคน	 
ซึ่่�งรัวมิถ่งคนไทย	นักศั่กษาไทย	นักท�องเที�ยวที�ตกทุกข ์
ไดั้ยาก	และแรังงานไทยในป็รัะเทศัต�าง	ๆ	ตลอดัจน
คนไทยที�ไดั้รัับผู้ลกรัะทบจากสถานการัณ์การัแพรั�
รัะบาดัของเชื่่�อโควิดั-19	 โดัยสถานเอกอัครัรัาชื่ทูต
และสถานกงสุลให้ญ�ของไทยในป็รัะเทศัต�าง	 ๆ	 
ได้ัรั�วมิมิ่อกับกงสุลกิตติมิศัักดัิ�ของไทยในต�างป็รัะเทศั
กลุ�มิอาสาสมิัครัคนไทย	และองค์กรัท้องถิ�นในการัให้้
ความิดัูแลและให้้ความิชื่�วยเห้ล่อคนไทยที�ต้องเผู้ชื่ิญ
กับสถานการัณ์ลำบาก	ความิขัดัแย้ง	รัวมิถ่งการัชื่�วย
ติดัต�อป็รัะสานงาน	มิอบถุงยังชื่ีพและสิ�งของจำเป็็น
เพ่�อให้้การัให้้ความิชื่�วยเห้ล่อคนไทยเป็็นไป็อย�าง
ครัอบคลุมิและทั�วถ่ง	นอกจากนี�	ห้ลายห้น�วยงานของ
ไทยได้ัรั�วมิกันสร้ัางความิตรัะห้นักรู้ัการัมีิส�วนรั�วมิ
ของภาคส�วนต�าง	 ๆ	 ให้้เข้าใจเกี�ยวกับบทบาทและ 
ข้อริัเรัิ�มิของไทยในเวทีการัป็รัะชุื่มิรัะดัับโลก	ตลอดัจน 
วารัะการัพัฒนาที�สำคัญ	 และความิเป็็นหุ้้นส�วน 
ความิรั�วมิมิ่อกับต�างป็รัะเทศัอันจะส�งผู้ลกรัะทบ
ต�อชื่ีวิตและความิเป็็นอยู�ของคนไทยในลักษณะ 
การัป็รัะชื่าสัมิพันธ์ุเชื่ิงรัุกผู้�านส่�อโทรัทัศัน์	 สิ�งพิมิพ์
ตลอดัจนการัจัดันิทรัรัศัการั	การัป็รัะชืุ่มิและสัมิมินา
ต�าง	ๆ	 เมื่่�อพิิจารัณาการัดีำเนินโครังการั/กิจกรัรัมื่
ซึ่้�งอยู่ที�เฉลีี่�ยรั้อยลี่ะ 77.14 ปรัะกอบกับการัดีำเนิน
การัยกรัะดัีบการัพัิฒนางานบริัการัด้ีานการั 
ต่ัางปรัะเทศแลี่ะด้ีานการักงสลุี่ในการัให้ความื่ช่ี้วยเหลี่อ่
แลี่ะดีูแลี่คนไทยในตั่างปรัะเทศ ส่งผลี่ให้สถานะ 
การับรัรัลีุ่เป้าหมื่ายอยู่ในรัะดีับบรัรัลีุ่เป้าหมื่าย

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ทุ ก ภ าคส� ว น ไ ดั้ รั� ว มิ กั น มิี ส� ว น รั� ว มิ ใ น 
การัขับเคล่�อนการัต�างป็รัะเทศัอย�างมิีเอกภาพ	 โดัย
ไดั้มิีการัดัำเนินโครังการัเพิ่�อขัึ้บเคล่ี่�อนการับรัรัลีุ่ 
เป้าหมื่ายตัามื่ยุทธ์ศาสตัร์ัชี้าติัปรัะจำปีงบปรัะมื่าณ 
พิ.ศ. 2565 ผ่านโครังการัส่งเสรัิมื่บทบาทการัปรัะมื่ง
ขึ้องไทยในเวทีโลี่ก	โดัยกรัมิป็รัะมิง	กรัะทรัวงเกษตรั 
และสห้กรัณ์	ซึ่่�งเป็็นโครังการัที�แสวงห้าความิรั�วมิมิ่อ
และการัสรั้างความิสัมิพันธุ์ดั้านการัป็รัะมิงกับนานา
ป็รัะเทศั	ทำให้้	 มิีการัแลกเป็ลี�ยนนโยบาย	แนวคิดั
	 วิชื่าการั	 เทคโนโลยี	 ในสาขาป็รัะมิงต�าง	 ๆ	 เพ่�อ
นำมิาป็รัับใช้ื่กับการัพัฒนาและบริัห้ารัจัดัการัการั
ป็รัะมิงของไทยให้้มีิความิยั�งย่น	 รัวมิทั�งยังทำให้้มีิ 
การัแลกเป็ลี�ยนป็รัะสบการัณ์	และเรัียนรัู้บูรัณาการัรั�วมิกัน 
ในการัพัฒนาและแก้ไขป็ัญห้าที�เกี�ยวข้องกับดั้าน
การัป็รัะมิง	ทำให้้เกิดัการัยอมิรัับในนานาป็รัะเทศั 
เป็็นการัส�งเสรัมิิการัแลกเป็ลี�ยนการัเยอ่น/การัเจรัจา/ 
กรัอบการัป็รัะชืุ่มิห้ารั่อทวิภาคีและพหุ้ภาคีต�าง	 ๆ
เพ่�อให้้ไดั้มิาซึ่่�งองค์ความิรัู้และแนวป็ฏิิบัติที�เป็็นเลิศั
นอกจากนี�	 ยังมิีการัดัำเนินการัผู้�านการัจัดัตั�งกลไก
เพ่�อขับเคล่�อนการัต�างป็รัะเทศั	 อาทิ	 การัป็รัะชุื่มิ 
คณะกรัรัมิการับรัิห้ารัรัาชื่การัแผู้�นดัินในต�างป็รัะเทศั

ที�มิีรัองนายกรััฐมินตรีัและรััฐมินตรีัว�าการักรัะทรัวง
การัต�างป็รัะเทศัเป็็นป็รัะธุาน	 เพ่�อใชื่้เป็็นเวทีใน
การัห้าร่ัอเกี�ยวกับการัขับเคล่�อนแผู้นแมิ�บทภายใต้
ยุทธุศัาสตรั์ชื่าติ	ป็รัะเดั็นการัต�างป็รัะเทศั	ตลอดัจน
รั�วมิกันกำห้นดัป็รัะเดั็นสำคัญที�ควรัเป็็นจุดัเน้นของ
การัดัำเนินงานในป็ี	 2565	 และยังไดั้มิีการัป็รัะชืุ่มิ
เครั่อข�ายสำนักนโยบายและแผู้น	สำนักวิเทศัสัมิพันธ์ุ	
และสำนักการัต�างป็รัะเทศัของส�วนรัาชื่การัไทยเพ่�อ 
รัั บทรัาบพัฒนาการัของการัดัำ เ นินการัตามิ 
แผู้นแมิ�บทฯ	 ป็รัะเด็ันการัต�างป็รัะเทศั	 และรั�วมิ
กันกำห้นดัจุดัเ น้นของการัดัำเ นินงานภายใ ต้ 
แผู้นแมิ�บทฯ	เพ่�อเป็็นแนวทางให้้ห้น�วยงานต�าง	ๆ	นำ
ไป็พจิารัณาถง่ความิสอดัคลอ้งในการักำห้นดักจิกรัรัมิ/ 
โครังการัของส�วนกลางและทีมิป็รัะเทศัไทยในต�าง
ป็รัะเทศั	 แบบ	 “ข้ามิกรัะทรัวง”	 อย�างมิีเอกภาพ
นอกจากนี�ยังได้ัดัำเนินการัดูัแลและคุ้มิครัองคน
ไทยในกรัณีต�าง	 ๆ	 โดัยเฉพาะการัให้้ความิชื่�วย
เห้ล่อคนไทยที�ได้ั รัับผู้ลกรัะทบจากสถานการัณ์ 
ความิขัดัแย้งรััสเซีึ่ย-ยูเครัน	ซึ่่�งสถานเอกอัครัรัาชื่ทูต
ไทย	ณ	กรัุงวอรั์ซึ่อ	และสถานเอกอัครัรัาชื่ทูตไทย 
ณ	 กรัุงบูคาเรัสต์	 ไดั้ชื่�วยอพยพคนไทยทั�งห้มิดั 
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ที�แสดังความิป็รัะสงค์จะออกจากพ่�นที�ขัดัแย้งไดั้กว�า 
230	คน	รัวมิถ่งผู้ลักดัันกับทางการัของสาธุารัณรััฐ
ป็รัะชื่าชื่นจีนให้้ผู้�อนคลายมิาตรัการัป็้องกันการั
แพรั�รัะบาดัขอเช่ื่�อโควิดั-19	 เพ่�อให้้นักศั่กษาไทย
เดัินทางกลับไป็ศั่กษาต�อในสาธุารัณรััฐป็รัะชื่าชื่นจีน
ไดั้สำเรั็จ	 กรัะทรัวงการัต�างป็รัะเทศัยังไดั้ยกรัะดัับ 
การัพัฒนาการับรัิการัดั้านการักงสุล	อาทิ	 (1)	พัฒนา
รัะบบการัลงทะเบียนเพ่�อเดิันทางเข้าป็รัะเทศัไทย
ในชื่�วงการัแพรั�รัะบาดัของเชื่่�อโควิดั-19	 โดัยได้ั 
พัฒนารัะบบ	Certificate	of	Entry	 (COE)	online	 
และรัะบบ	 Thailand	 Pass	 ในชื่�วงการัเดิันห้น้า
นโยบายเป็ิดัป็รัะเทศั	 โดัยมิีทั�งชื่าวไทยและต�างชื่าติ 
ลงทะเบียนในรัะบบ	Thailand	Pass	กว�า	3.3	ล้านคน 
(2)	พัฒนาและขยายการัเปิ็ดัใชื่้งานรัะบบตรัวจลงตรัา
อิเล็กทรัอนิกส์แบบไรั้แผู้�นป็ะ	 (Stickerless	e-Visa) 
เพ่�ออำนวยความิสะดัวกให้้ชื่าวต�างชื่าติสามิารัถ
ย่�นคำรั้องขอรัับการัตรัวจลงตรัาและติดัตามิการั
ดัำเนินการัตรัวจลงตรัาได้ัผู้�านรัะบบอิเล็กทรัอนิกส์
(www.thaievisa.go.th)	 โดัยเป็ิดัให้้บรัิการัรัะบบ	 
Stickerless	 e-Visa	 ในสถานเอกอัครัรัาชื่ทูตและ

สถานกงสุลให้ญ�ทั�วโลกแล้ว	29	แห้�ง	ใน	15	ป็รัะเทศั
และ	 (3)	 เป็ิดัให้้บรัิการั	 “เครั่�องรัับคำร้ัองขอทำ
ห้นังส่อเดิันทางด้ัวยตนเอง”	 เพ่�อเพิ�มิทางเล่อกใน 
การัขอรัับบริัการัทำห้นังส่อเดิันทางของป็รัะชื่าชื่น	
รัวมิถ่งลดัการัติดัต�อสัมิผัู้สในชื่�วงการัแพรั�รัะบาดัของ
โรัคโควิดั-19	นอกจากนี�	 ในวารัะที�ไทยเป็็นเจ้าภาพ
การัป็รัะชุื่มิเอเป็คในป็ี	2565	ได้ัมิีการัจัดัการัป็รัะชืุ่มิ
รั�วมิกับส่�อมิวลชื่น	ภาคเอกชื่น	และป็รัะชื่าสังคมิ	เพ่�อ
ป็รัะชื่าสัมิพันธุ์บทบาทของไทยในการัเป็็นหุ้้นส�วน
ความิรั�วมิมิ่อกับเขตเศัรัษฐกิจสมิาชื่ิก	 โดัยยังไดั้มิี 
การัจัดัตั�งคณะกรัรัมิการัและคณะอนุกรัรัมิการั
รัะดัับชื่าติในดั้านต�าง	ๆ	 เพ่�อวางแนวทางและสรั้าง 
ความิเข้าใจรั�วมิกันของห้น�วยงานที�เกี�ยวข้องในการั
ส่�อสารั	และสรั้างความิรัู้ความิเข้าใจเกี�ยวกับบทบาท
ของไทยในการัเป็็นเจ้าภาพเอเป็คให้้ทุกภาคส�วนไดั้
รัับทรัาบและส�งเสรัิมิการัมิีส�วนรั�วมิของป็รัะชื่าชื่น
ในการัเป็็นเจ้าภาพที�ดัี	 ตลอดัจนมิีการัดัำเนินการั
ป็รัะชื่าสัมิพันธุ์ในเชื่ิงรัุกเพ่�อให้้ป็รัะชื่าชื่นเข้าใจถ่ง 
ผู้ลป็รัะโยชื่น์ที�ไทยจะได้ัรัับจากการัป็รัะชืุ่มิดัังกล�าว
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	 บริับทโลกที�มิีความิผัู้นผู้วนและเป็ลี�ยนแป็ลง
อย�างรัวดัเรั็ว	 ตลอดัจนสถานการัณ์ความิขัดัแย้ง
ของป็รัะเทศัมิห้าอำนาจ	 ถ่อเป็็นป็รัะเด็ันท้าทายที� 
จะส�งผู้ลต�อความิสามิารัถของทุกภาคส�วนของ
ไทยในการัตอบสนองและรัับมิ่อกับป็ัญห้าไดั้อย�าง
รัวดัเรั็วและมิีเอกภาพ	 ทั�งนี�	การัดัำเนินการัดั้านการั 
ต�างป็รัะเทศัของไทยยังเป็็นการัดัำเนินการัที�แยกส�วน
และห้น�วยงานที�รัับผิู้ดัชื่อบในการัขับเคล่�อนป็รัะเด็ัน
ดั้านต�างป็รัะเทศัยังขาดัการับูรัณาการัรัะห้ว�างกัน 

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ส�งผู้ลให้้ความิเข้าใจเกี�ยวกับจุดัย่นในการัดัำเนิน
นโยบายต�างป็รัะเทศัขาดัเอกภาพ	 นอกจากนี� 
ยังมิีข้อจำกัดัในเร่ั�องรัะบบฐานข้อมิูลกลางดั้านการั 
ต�างป็รัะเทศัที�เป็็นรูัป็ธุรัรัมิ	 และยังขาดักิจกรัรัมิ 
ที�ส�งเสริัมิให้้ป็รัะชื่าชื่นให้้มีิความิตรัะห้นักรัู้ถ่งบทบาท
การัเป็็นพลเมิ่องโลกซ่ึ่�งป็รัะชื่าชื่นทั�วไป็อาจมิองว�า 
เป็็นเรั่�องไกลตัว	 และขาดักิจกรัรัมิที�ส�งเสรัิมิให้้เพิ�มิ 
บทบาทของภาคป็รัะชื่าสังคมิในการัต�างป็รัะเทศั	

	 เพ่�อให้้ทุกภาคส�วนของไทยสามิารัถดัำเนิน
การัด้ัานต�างป็รัะเทศัเพ่�อตอบสนองและรัับมิ่อกับ
ป็ัญห้าและสถานการัณ์ดั้านต�างป็รัะเทศัไดั้อย�าง
รัวดัเรั็วและมิีเอกภาพ	การัจัดัตั�งกลไกในการัสรั้าง
ความิเข้าใจส�วนรัาชื่การัไทยเพ่�อรั�วมิกันกำห้นดั 
จุดัเน้นของการัดัำเนินงานป็รัะเดั็นต�างป็รัะเทศั
อย�างมิีเอกภาพ	จำเป็็นต้องดัำเนินการัควบคู�ไป็กับ
การัพัฒนาฐานข้อมิูลกลางดั้านการัต�างป็รัะเทศัที� 
จะกำห้นดัท�าทีในการัดัำเนินการัดั้านต�างป็รัะเทศัใน
ห้ลากห้ลายมิิติที�เป็็นรัูป็ธุรัรัมิ	 โดัยใชื่้ป็รัะโยชื่น์จาก
รัะบบดิัจิทัลที�มิีความิทันสมัิย	ที�เอ่�อให้้ทุกภาคส�วน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ที�เกี�ยวข้องสามิารัถใชื่้นำข้อมิูลไป็ป็รัะยุกต์ใชื่้ใน 
การัดัำเนินบทบาทเชื่ิงรัุกด้ัานการัต�างป็รัะเทศั
ท�ามิกลางบรัิบทการัเป็ลี�ยนแป็ลงอย�างรัวดัเรั็ว
ของโลก	 ไดั้อย�างมิีป็รัะสิทธุิภาพ	และเป็็นเอกภาพ
ทั�งนี�	 ต้องมิุ�งเน้นการัมีิพลวัตในการัขับเคล่�อนการั 
ต�างป็รัะเทศั	และส�งเสรัิมิเพิ�มิบทบาทการัมิีส�วนรั�วมิ
ของภาคส�วนต�าง	ๆ	ไมิ�ว�าจะเป็็นภาครััฐ	ภาคเอกชื่น	 
ภาควิชื่าการั	 ภาคป็รัะชื่าสังคมิ	 รัวมิถ่งป็รัะชื่าชื่น 
ในการัต�างป็รัะเทศั	 เพ่�อให้้การัต�างป็รัะเทศัเป็็น 
เรั่�องใกล้ตัว
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	 แ ผู้ น แ มิ� บ ท ภ า ย ใ ต้ ยุ ท ธุ ศั า ส ต รั์ ชื่ า ติ	 
ป็รัะเดั็น	(02)	การัต�างป็รัะเทศั	(พ.ศั.	2566	-	2580)	
(ฉบับแก้ไขเพิ�มิเติมิ)	 เป้็าห้มิายแผู้นแมิ�บทย�อย	 
ไดั้มีิการัป็รัับเป็ลี�ยนตัวชื่ี�วัดัและค�าเป็้าห้มิายเพ่�อให้้
สะท้อนเป้็าห้มิายมิากยิ�งข่�น	 จาก	 เดัิมิ (1) รัะดัีบ
ความื่รั่วมื่มื่่อรัะหว่างส่วนรัาชี้การัไทยเพิ่�อพิัฒนา/ 
ขึ้ับเคลี่่�อนการัตั่างปรัะเทศในทุกมื่ิตัิ (การัเมื่่อง 
เศรัษฐกิจ สังคมื่ การัดีูแลี่แลี่ะคุ้มื่ครัองคนไทยในตั่าง
ปรัะเทศ) อย่างมื่ีบูรัณาการั (2) รัะดีับความื่สำเร็ัจ
ในการัสรั้างความื่ตัรัะหนักรัู้ การัมีื่ส่วนรั่วมื่ขึ้องภาค
ส่วนตั่าง ๆ (3) รัะดีับการัพิัฒนางานบริัการัดี้าน 
การัต่ัางปรัะเทศแลี่ะดี้านการักงสุลี่ แลี่ะ (4) รัะดีับ
ความื่สำเรั็จในการัเสรัิมื่สรั้างเคร่ัอขึ้่ายบุคคลี่แลี่ะ
องค์กรัที�เป็นมิื่ตัรักับปรัะเทศไทยในต่ัางปรัะเทศ  
(เฉลีี่�ยรั้อยลี่ะ)	 เป็็น	ตัวชื่ี�วัดัที�	1 คะแนนรัะดีับการัมีื่
ส่วนรั่วมื่ขึ้ับเคลี่่�อนการัตั่างปรัะเทศไทย (คะแนน
ตั่อปี)	ซึ่่�งมิีค�าเป้็าห้มิาย ไมื่่น้อยกว่า 100 คะแนน
โดัยกำห้นดัตัวชื่ี�วัดัเป็็นดััชื่นีรัวมิ	 ป็รัะกอบดั้วย 
1)	 การับูรัณาการัเพ่�อขับเคล่�อนแผู้นแมิ�บทฯ

ห้มิายเห้ตุ:	ไมิ�สามิารัถพิจารัณาสถานะการับรัรัลุเป็้าห้มิายได้ั

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ป็รัะเดั็นการัต�างป็รัะเทศั	 รัวมิถ่งแผู้นย�อยของ 
แผู้นแมิ�บทฯ	 ผู้�านกลไกการัป็รัะชืุ่มิอย�างน้อยป็ีละ 
1	 ครัั�ง	 2)	 การัมิีกิจกรัรัมิสรั้างความิตรัะห้นักรัู้/ 
รัับฟื้ั งข้อคิดั เ ห็้นของสาธุารัณชื่นเกี� ยวกับงาน 
ดั้านการัต�างป็รัะเทศั	ป็ีละไมิ�น้อยกว�า	40	กิจกรัรัมิ
และ	 3)	 ป็รัะสิทธุิภาพของการัให้้	 บรัิการังาน 
ดั้านกงสุล	 รัวมิถ่งการัให้้ความิชื่�วยเห้ล่อคนไทยที�
ตกทุกข์ไดั้ยากในต�างป็รัะเทศัของกรัะทรัวงการั 
ต�างป็รัะเทศัโดัยวัดัป็รัะสิทธิุภาพจากจำนวน	backlog 
ในการัตอบสนองต�อคำร้ัอง	 ไมิ�ต�ำกว�า	100	คะแนน
ซึ่่�งป็ัจจุบันอยู�ในรัะห้ว�างการัจัดัเก็บข้อมิูล	 และ 
ตัวชื่ี�วัดัที�	 2 สัดีส่วนความื่รั่วมื่มื่่อเพิ่�อการัพิัฒนา
อย่างเป็นทางการัตั่อรัายไดี้ปรัะชี้าชี้าตัิขึ้อง
ปรัะเทศไทย	(ร้ัอยละต�อป็ี)	ค�าเป็้าห้มิาย ไมื่่น้อยกว่า 
รั้อยลี่ะ 0.26	 เพ่�อให้้สอดัคล้องกับการัเตรีัยมิ 
ความิพร้ัอมิในการัเป็็นป็รัะเทศัรัายได้ัสูง	และการัเป็็น
สมิาชิื่ก	OECD	ในอนาคต	ซึ่่�งจะต้องมิีสัดัส�วน	ODA/
GNI	ไมิ�น้อยกว�ารั้อยละ	0.7	ซึ่่�งป็ัจจุบันอยู�ในรัะห้ว�าง
การัจัดัเก็บข้อมูิล

020501

แผนแม่่บท02การต่่างประเทศ
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วางรากฐานเกษตรไทยให้้เติบโตได้้อย่างย่�งยืน”

การเกษตร
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
แผนแม่่บท

03



แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 6 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (03) การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้มีศักยภาพและขีด7 

ความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้ง8 

พัฒนาความศักยภาพของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้ 9 

ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี10 

เป้าหมายระดับประเด็น คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น และ (2) ผลิตภาพการผลิตของ11 

ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่งแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง12 

ความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ13 

เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง14 

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร15 

จัดการภาครัฐ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนด 16 

การประเมินผลลัพธ์การดำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 17 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 18 

 19 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ 3.8 20 

 21 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศสาขาเกษตรในไตรมาสที่ 22 

3 ของ พ.ศ. 2565 มีมูลค่า 123,770 ล้านบาท ซึ่งหดตัวลงร้อยละ –2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ พ.ศ. 2564 23 

ที่มีมูลค่า 126,718 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของผลผลิตในหมวดประมง และพืช โดยผลผลิตพืชสำคัญที่24 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

030001 
 ปี 62 
แดง 

030001 
ปี 64 แดง 

030001 
ปี 63 แดง 

030001 
ปี 65 แดง  030001 

ค่าเป้าหมายทีต่้องบรรลุภายในป ี2565 

1  2  3  4  5  6 
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ลดลง เช่น มันสำปะหลัง ผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนและสับปะรด เนื่องจากผลกระทบของสภาพอากาศที่แปรปรวน 25 

และอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตรในบางพื้นที่ และ26 

ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหาย หากพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร พ.ศ. 2561 – 2565 27 

( พ.ศ. 2565 ใช้ข้อมูลจากไตรมาส 1 – 3) พบว่า มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งถือว่ายังคงต่ำกว่า28 

ค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ที่เฉลี่ยร้อยละ 3.8 ดังนั้น สถานะการบรรลุเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ29 

ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 30 

• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทย มีการ31 

ปรับตัวลดลงโดยใน พ.ศ. 2561 มีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 6.1 แต่กลับมาหดตัวต่อเนื่องในช่วง พ.ศ. 32 

2562–2563 ที่ร้อยละ –0.9 และ –3.5 ตามลำดับ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การระบาดของ33 

โรคและแมลงศัตรูพืชในช่วง พ.ศ. 2562 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโค34 

วิด–19 ไปทั่วโลกใน พ.ศ. 2563 และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรกลับมาฟื้นตัวใน พ.ศ. 2564 – 2565 ที่35 

อัตราการขยายตัวร้อยละ 1 และ 2.3 (ข้อมูลไตรมาส 1 – 3 ของ พ.ศ. 2565)  ตามลำดับ เนื่องจากการดำเนิน36 

นโยบายและมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ของ37 

ภาครัฐ อาทิ การส่งเสริมอาชีพเกษตร การพักชำระหนี้ การประกันรายได้ ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตและ38 

บริหารจัดการสินค้าเกษตรให้ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการผ่อนคลาย39 

มาตรการการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด–19 ของหลายประเทศ ทำให้ประชาชนเริ่มกลับมาดำเนินชีวิตได้40 

ตามปกติและมีการบริโภคสินค้ามากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น 41 

 42 

• สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร (พ.ศ. 2566 43 

– 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป้าหมายระดับประเด็น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น ยังคง44 

ตัวชี้วัดเดิม คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (ร้อยละต่อปี) แต่ได้มีการ45 

ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายเพื่อให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยจากเดิมในช่วง พ.ศ. 2566–2570 กำหนดให้มีอัตรา46 

การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 เป็น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลใน พ.ศ. 2565 47 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนแม่่บท03 การเกษตร
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ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.3 (ข้อมูลจากไตรมาส 1 – 3 ของ พ.ศ. 48 

2565) กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วง พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ส่งผลให้49 

สถานะการบรรลเุป้าหมาย ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุค่า50 

เป้าหมาย 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 57 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 58 

 59 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรของประเทศไทยใน 60 

พ.ศ. 2564 หดตัวชะลอลงที่ร้อยละ –0.47 หลังจากหดตัวร้อยละ –2.48 ใน พ.ศ. 2563 ตามการกลับมาฟื้นตัว61 

ของเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 และหากพิจารณาผลิตภาพการผลิตของภาค62 

เกษตรของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ –0.26 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมาย63 

ตามที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 1.2 ดังนั้น สถานะการบรรลุเป้าหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น อยู่ใน64 

ระดับวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 65 

• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561–2565 ภาพรวมของผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรของประเทศไทย มีการ66 

ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2561 ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตที่ร้อยละ 3.14 ก่อนปรับตัวลดลง67 

ต่อเนื่องใน พ.ศ. 2562–2564 ที่ร้อยละ –1.21 –2.48 และ –0.47 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัว68 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ   030002 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

030001 
ปี 62 เขียว 

030001 
ปี 64 แดง 

030001 
 ปี 63 
แดง 

030001 
ปี 65 แดง 

ค่าเป้าหมายทีต่้องบรรลุภายในป ี2565 

030001 
2565 เทียบ 2570 สีแดง 
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ของเศรษฐกิจโลกและไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 การชะลอตัวของการลงทุนของท้ัง69 

ภาครัฐและเอกชนลงตามตลาดที่ซบเซา และความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลให้พืชสำคัญมีผลผลิตลดลง  70 

• สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร (พ.ศ. 71 

2566–2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป้าหมายระดับประเด็น ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ยังคง72 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเดิม คือ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)  โดยกำหนดค่าเป้าหมายในช่วง 73 

พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบ74 

ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2561 – 2564 ภาคเกษตรของไทยมีผลิตภาพการผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.2  ต่อปี ส่งผลให้75 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 76 

 77 

 78 

 79 

ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (03) การเกษตร ที่ผ่านมาในห้วงแรกของ80 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นได้  แม้ว่าบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จะมีสถานการณ์81 

อยู่ในระดับดี อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง โดยการขับเคลื่อนการดำเนินการยังคงมี82 

ปัญหาและประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขและเร่งรัด คือ ผลิตภาพการผลิตและ83 

มูลค่าเพิ่มของผลผลิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากเกษตรกรยังทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำและมี84 

มูลค่าเพิ่มต่ำ ดังนั้น ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งยกระดับผลิตภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตรด้วยการเปลี่ยนแปลงภาค85 

การเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรที่ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งเชิง86 

ปริมาณ และคุณภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่ภาคเกษตรเป็นฐานรองรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดการจ้างงาน87 

อย่างเฉียบพลันและสูญเสียรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ที่ผ่านมา โดยควรมีการดำเนินการ 88 

ดังนี้ การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ผลิต เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยให้ร่วมกันพัฒนาการผลิตและ89 

การตลาด โดยวางระบบการบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ การจัดทำแปลงเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยี90 

และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนากรเกษตรกรให้มีความรู้ในด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ และ91 

พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร การมีเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรเข้าถึงไดง้่าย 92 

การส่งเสริมแหล่งทุนเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการใช้วัตกรรมการเกษตร รวมถึงการให้บริการเทคโนโลยีและ93 

เครื่องจักรกลเกษตรในชุมชน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เน้นการขยายผล94 

และการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรูปมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรในชุมชนอย่างทั่วถึง  95 

การเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มีการพัฒนาระบบตรวจรับรองและตรวจสอบย้อนกลับที่ได้มาตรฐานสากล 96 

เพื่อให้สินค้าเกษตรสามารถส่งออกและสามารถแข่งขันได้ ความหลากหลายของสินค้าเกษตรแปรรูป การพัฒนา97 

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน การส่งเสริมด้าน98 

การตลาด โดยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตร การเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้ง99 

ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการเกษตร และฐานข้อมูลกลางสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่100 

การผลติ เป็นอีกประเด็นที่จะต้องให้ความสำคัญควบคู่กันไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย 101 

030002 
2565 เทียบ 2570 สีแดง 

แผนแม่่บท03 การเกษตร

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร ประกอบด้วย 10 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์การบรรลุ102 

เป้าหมาย ดังนี้  103 

 104 

 105 

 106 

 107 

 108 

 109 
 110 

 111 

 112 

 113 

 114 

 115 

 116 

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการ117 

ขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณพ์ื้นถิ่น เฉลี่ยร้อยละ 3 118 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของประเทศไทยมีการ119 

ขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนจากมูลค่ารวมของผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมนกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์120 

ปศุสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น แม้ใน พ.ศ. 2563 จะหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.54 เป็นผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ลดลงจาก121 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 และกลับมาขยายตัวต่อเนื่องใน พ.ศ. 2564–2565 เนื่องจากการฟื้นตัวของ122 

เศรษฐกิจและการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการระบาดที่ร้อยละ 10 และ 7.20 ตามลำดับ และเมื่อเทียบสถานการณ์ 123 

กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่นระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565  124 

มีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.75 ต่อป ีส่งผลให้มสีถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 125 

 126 
  127 

 
2562 สเีหลือง 2563 สีเขียว 2564 สเีขียว 
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*สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจำ พ.ศ. 2565  
** เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ส่งผลต่อ เป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง  

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) กับเป้าประเดน็ (Y2) 
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 129 

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัว130 

ของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย เฉลี่ยร้อยละ 3 131 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยของประเทศไทยมีการ132 

ขยายตัวในทิศทางที่ดี สะท้อนจากมูลค่ารวมของสินค้าเกษตรปลอดภัยใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรที่ผ่าน133 

การตรวจรับรอง GAP (พืช ปศุสัตว์ และประมง) มีการขยายตัวในทิศทางที่ดี โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตรา134 

เฉลี่ยร้อยละ 19 ต่อปี และ (2) สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พืช ปศุสัตว์ และประมง) มี135 

การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วง พ.ศ. 2562 ก่อนที่จะหดตัวต่อเนื่องในช่วง พ.ศ. 2563 – 2565 ที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ –136 

14 ต่อปี และเมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่ารวมสินค้าเกษตรปลอดภัย137 

ของไทยระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 มีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 19 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร138 

ปลอดภัยบางปีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย จึงอาจสะท้อนให้เห็นเพียงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีของ139 

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย แต่มิอาจเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายดังกล่าวได้โดยตรง ดังนั้น สถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่140 

ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย 141 

 142 

 143 

 144 

 145 

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ146 

สูงขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัย147 

อาหาร อยู่ในระดับดี 148 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของ149 

ประเทศไทยมีการปรับตัวลดลง สะท้อนจากดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลก (Global Food Security Index : GFSI) ของ 150 

The Economist Intelligence Unit (EIU) แมใ้นระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2564 การพัฒนาของประเทศไทยเป็นไปในทิศทาง151 

ที่ดี ซึ่งสามารถขยับจากอันดับที่ 54 ใน พ.ศ. 2561 มาอยู่ที่อันดับที่ 51 ใน พ.ศ. 2564 แต่ใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้152 

คะแนนลดลงจาก 64.5 คะแนน มาเป็น 60.1 คะแนน ส่งผลให้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 64 และ และเมื่อเทียบสถานการณ์153 

กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า อันดับดัชนีความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยใน พ.ศ. 2565 อยู่ใน154 

อันดับที่ 64 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาถึง 13 อันดับ โดยมีด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นด้านที่ได้คะแนนน้อย155 

ที่สุด 20.2 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลกที่ 63.7 คะแนน ดังนั้น สถานการณ์บรรลุเป้าหมายจึงอยู่ที่ยังคงมีความ156 

เสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 157 

 158 
 159 

 030202 
2562 สีเหลือง 2563 สเีหลือง 2564 สีเหลือง 

 
2565 สีส้ม 

 030201 
2562 สแีดง 2563 สเีหลือง 2564 สีเหลือง 

 
2565 สีเหลือง 

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร ประกอบด้วย 10 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์การบรรลุ102 

เป้าหมาย ดังนี้  103 
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สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการ117 

ขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณพ์ื้นถิ่น เฉลี่ยร้อยละ 3 118 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของประเทศไทยมีการ119 

ขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนจากมูลค่ารวมของผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมนกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์120 

ปศุสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น แม้ใน พ.ศ. 2563 จะหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.54 เป็นผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ลดลงจาก121 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 และกลับมาขยายตัวต่อเนื่องใน พ.ศ. 2564–2565 เนื่องจากการฟื้นตัวของ122 

เศรษฐกิจและการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการระบาดที่ร้อยละ 10 และ 7.20 ตามลำดับ และเมื่อเทียบสถานการณ์ 123 

กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่นระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565  124 

มีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.75 ต่อปี ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 125 
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สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัว130 

ของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย เฉลี่ยร้อยละ 3 131 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยของประเทศไทยมีการ132 

ขยายตัวในทิศทางที่ดี สะท้อนจากมูลค่ารวมของสินค้าเกษตรปลอดภัยใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรที่ผ่าน133 

การตรวจรับรอง GAP (พืช ปศุสัตว์ และประมง) มีการขยายตัวในทิศทางที่ดี โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตรา134 

เฉลี่ยร้อยละ 19 ต่อปี และ (2) สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พืช ปศุสัตว์ และประมง) มี135 

การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วง พ.ศ. 2562 ก่อนที่จะหดตัวต่อเนื่องในช่วง พ.ศ. 2563 – 2565 ที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ –136 

14 ต่อปี และเมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่ารวมสินค้าเกษตรปลอดภัย137 

ของไทยระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 มีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 19 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร138 

ปลอดภัยบางปีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย จึงอาจสะท้อนให้เห็นเพียงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีของ139 

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย แต่มิอาจเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายดังกล่าวได้โดยตรง ดังนั้น สถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่140 

ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย 141 

 142 

 143 

 144 

 145 

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ146 

สูงขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัย147 

อาหาร อยู่ในระดับด ี148 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของ149 

ประเทศไทยมีการปรับตัวลดลง สะท้อนจากดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลก (Global Food Security Index : GFSI) ของ 150 

The Economist Intelligence Unit (EIU) แมใ้นระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2564 การพัฒนาของประเทศไทยเป็นไปในทิศทาง151 

ที่ดี ซึ่งสามารถขยับจากอันดับที่ 54 ใน พ.ศ. 2561 มาอยู่ที่อันดับที่ 51 ใน พ.ศ. 2564 แต่ใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้152 

คะแนนลดลงจาก 64.5 คะแนน มาเป็น 60.1 คะแนน ส่งผลให้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 64 และ และเมื่อเทียบสถานการณ์153 

กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า อันดับดัชนีความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยใน พ.ศ. 2565 อยู่ใน154 

อันดับที่ 64 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาถึง 13 อันดับ โดยมีด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นด้านที่ได้คะแนนน้อย155 

ที่สุด 20.2 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลกที่ 63.7 คะแนน ดังนั้น สถานการณ์บรรลุเป้าหมายจึงอยู่ที่ยังคงมีความ156 

เสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 157 
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2562 สเีหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สเีหลือง 
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 030201 
2562 สีแดง 2563 สีเหลือง 2564 สเีหลือง 

 
2565 สีเหลือง 
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สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัว130 

ของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย เฉลี่ยร้อยละ 3 131 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยของประเทศไทยมีการ132 

ขยายตัวในทิศทางที่ดี สะท้อนจากมูลค่ารวมของสินค้าเกษตรปลอดภัยใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรที่ผ่าน133 

การตรวจรับรอง GAP (พืช ปศุสัตว์ และประมง) มีการขยายตัวในทิศทางที่ดี โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตรา134 

เฉลี่ยร้อยละ 19 ต่อปี และ (2) สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พืช ปศุสัตว์ และประมง) มี135 

การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วง พ.ศ. 2562 ก่อนที่จะหดตัวต่อเนื่องในช่วง พ.ศ. 2563 – 2565 ที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ –136 

14 ต่อปี และเมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่ารวมสินค้าเกษตรปลอดภัย137 

ของไทยระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 มีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 19 ต่อป ีอย่างไรก็ตาม ข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร138 

ปลอดภัยบางปีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย จึงอาจสะท้อนให้เห็นเพียงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีของ139 

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย แต่มิอาจเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายดังกล่าวได้โดยตรง ดังนั้น สถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่140 

ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย 141 

 142 

 143 

 144 

 145 

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ146 

สูงขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัย147 

อาหาร อยู่ในระดับดี 148 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของ149 

ประเทศไทยมีการปรับตัวลดลง สะท้อนจากดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลก (Global Food Security Index : GFSI) ของ 150 

The Economist Intelligence Unit (EIU) แมใ้นระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2564 การพัฒนาของประเทศไทยเป็นไปในทิศทาง151 

ที่ดี ซึ่งสามารถขยับจากอันดับที่ 54 ใน พ.ศ. 2561 มาอยู่ที่อันดับที่ 51 ใน พ.ศ. 2564 แต่ใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้152 

คะแนนลดลงจาก 64.5 คะแนน มาเป็น 60.1 คะแนน ส่งผลให้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 64 และ และเมื่อเทียบสถานการณ์153 

กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า อันดับดัชนีความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยใน พ.ศ. 2565 อยู่ใน154 

อันดับที่ 64 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาถึง 13 อันดับ โดยมีด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นด้านที่ได้คะแนนน้อย155 

ที่สุด 20.2 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลกที่ 63.7 คะแนน ดังนั้น สถานการณ์บรรลุเป้าหมายจึงอยู่ที่ยังคงมีความ156 

เสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 157 
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 030202 
2562 สเีหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สเีหลือง 

 
2565 สีส้ม 

 030201 
2562 สีแดง 2563 สีเหลือง 2564 สเีหลือง 

 
2565 สีเหลือง 

 

 191 

 192 

 193 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ  194 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ 3 195 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย196 

มีการขยายตัวเล็กน้อย โดยเทียบเคียงจากมูลค่ารวมของสินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และ197 

ผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  โดยระหว่าง 198 

พ.ศ. 2561 – 2562 สินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญดังกล่าว มีมูลค่าค่อนข้างทรงตัว ก่อจะหดตัวที่ร้อยละ –2.40 ใน พ.ศ. 199 

2563 เนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 ประกอบกับการชะลอตัวของ200 

เศรษฐกิจ โดยใน พ.ศ. 2564 สินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญมีมูลค่ารวม 1,453 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,360 ล้านบาท 201 

ใน พ.ศ. 2563 หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.79 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 202 

และเมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญของไทย203 

ระหว่าง พ.ศ. 2561–2565 มีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.04 ต่อปี ดังนั้น สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับวิกฤต204 

ในการบรรลุเป้าหมาย 205 

 206 

 207 

 208 

 209 

 210 

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมมีูลค่าเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 211 

คือมูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ เพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 3 212 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ มีการ213 

ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากมูลค่าเพิ่มของการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจากการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่214 

สมัยใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  โดยมีเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่สะสมจำนวน 85 แปลง พื้นที่215 

ดำเนินการ 175,416.22 ไร่ และมูลค่าการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจาก 1,304.68 ล้านบาท ในปีการผลิต 2560/61 เพิ่ม216 

เป็น 3,792.16 ล้านบาท ในปีการผลิต 2564/65 โดยปีการผลิต 2564/65 มีมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต217 

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 113.18 เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2563/64 และเมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน 218 

พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ระหว่างปกีารผลิต 2560/61 219 

ถึงปีการผลิต 2564/65 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 37.09 ต่อปี ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ220 

บรรลุค่าเป้าหมาย 221 
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แผนแม่่บท03การเกษตร

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ  194 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ 3 195 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย196 

มีการขยายตัวเล็กน้อย โดยเทียบเคียงจากมูลค่ารวมของสินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และ197 

ผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  โดยระหว่าง 198 

พ.ศ. 2561 – 2562 สินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญดังกล่าว มีมูลค่าค่อนข้างทรงตัว ก่อจะหดตัวที่ร้อยละ –2.40 ใน พ.ศ. 199 

2563 เนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 ประกอบกับการชะลอตัวของ200 

เศรษฐกิจ โดยใน พ.ศ. 2564 สินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญมีมูลค่ารวม 1,453 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,360 ล้านบาท 201 

ใน พ.ศ. 2563 หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.79 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 202 

และเมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญของไทย203 

ระหว่าง พ.ศ. 2561–2565 มีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.04 ต่อป ีดังนั้น สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับวกิฤต204 

ในการบรรลุเป้าหมาย 205 

 206 

 207 

 208 

 209 

 210 

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมมีูลค่าเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 211 

คือมูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ เพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 3 212 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ มีการ213 

ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากมูลค่าเพิ่มของการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจากการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่214 

สมัยใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  โดยมีเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่สะสมจำนวน 85 แปลง พื้นที่215 

ดำเนินการ 175,416.22 ไร่ และมูลค่าการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจาก 1,304.68 ล้านบาท ในปีการผลิต 2560/61 เพิ่ม216 

เป็น 3,792.16 ล้านบาท ในปีการผลิต 2564/65 โดยปีการผลิต 2564/65 มีมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต217 

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 113.18 เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2563/64 และเมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน 218 

พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ระหว่างปีการผลิต 2560/61 219 

ถึงปีการผลิต 2564/65 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 37.09 ต่อปี ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ220 

บรรลุค่าเป้าหมาย 221 
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 225 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่226 

ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น227 

เฉลี่ยร้อยละ 10  228 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี229 

สมัยใหม่/อัจฉริยะ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากมูลค่าเพิ่มของการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากการ230 

ดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งมีเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่สะสม231 

จำนวน 85 แปลง โดยช่วงเริ่มต้นในการดำเนินงานในปีการผลิต 2560/61 ถึงปีการผลิต 2562/63 ผลผลิตต่อหน่วยของ232 

แปลงจะยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ขณะที่ปีการผลิต 2563/64 ถึงปีการผลิต 2564/65 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 233 

โดยในปีการผลิต 2564/65 มีมูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มผลผลิต 20,772.04 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 8,586.16 บาท/ไร่ ใน 234 

พ.ศ. 2563/64 หรือคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 141.92 และเมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 235 

2565 พบว่า มูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างปีการผลิต 2560/61 ถึงปีการผลิต 2564/65 236 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 45.30 ต่อปี ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 237 

 238 

 239 

 240 

 241 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น กำหนดคา่เป้าหมายทีต่้องการบรรลุใน พ.ศ. 242 

2565 คือ มูลคา่ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 243 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยของประเทศไทย 244 

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนจากมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยตามหมวดสินค้าเกษตร ได้แก่ พืช ปศุสัตว์ และ245 

ประมง โดยหมวดพืชและหมวดปศุสัตว์มีแนวโน้มการเติบโตในทิศทางที่ดี ขณะที่หมวดประมงมีการหดตัวลงต่อเนื่อง246 

ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใน พ.ศ. 2565 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการขยายตัวจาก  พ.ศ. 2564 247 

ประกอบด้วย (1) หมวดพืช มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยรวม 29 รายการ จำนวน 9,040 บาท/ไร่ มีการขยายตัวร้อยละ 8.97 248 

(2) หมวดปศุสัตว์ มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยรวม 6 รายการ จำนวน 54,523 บาท/ตัน มีการขยายตัวร้อยละ 22.41 และ  249 

(3) หมวดประมง มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยรวม 3 รายการ จำนวน 85,174 บาท/ไร่ มีการขยายตัวร้อยละ 10.16 และ 250 

เมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยในหมวดพืช251 

และหมวดปศุสัตว์ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.92 และร้อยละ 7.67 ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียง 252 

ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะที่มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยในหมวดประมง มีการหดตัวลงเฉลี่ยร้อยละ –0.65  253 

ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น สถานะการบรรลุเป้าหมายจึงอยู่ที่ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 254 
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ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่226 

ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น227 

เฉลี่ยร้อยละ 10  228 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี229 

สมัยใหม่/อัจฉริยะ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากมูลค่าเพิ่มของการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากการ230 

ดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งมีเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่สะสม231 

จำนวน 85 แปลง โดยช่วงเริ่มต้นในการดำเนินงานในปีการผลิต 2560/61 ถึงปีการผลิต 2562/63 ผลผลิตต่อหน่วยของ232 

แปลงจะยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ขณะที่ปีการผลิต 2563/64 ถึงปีการผลิต 2564/65 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 233 

โดยในปีการผลิต 2564/65 มีมูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มผลผลิต 20,772.04 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 8,586.16 บาท/ไร่ ใน 234 

พ.ศ. 2563/64 หรือคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 141.92 และเมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 235 

2565 พบว่า มูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างปีการผลิต 2560/61 ถึงปีการผลิต 2564/65 236 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 45.30 ต่อป ีส่งผลใหม้สีถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 237 

 238 

 239 

 240 

 241 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น กำหนดคา่เป้าหมายทีต่้องการบรรลุใน พ.ศ. 242 

2565 คือ มูลคา่ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 243 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยของประเทศไทย 244 

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนจากมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยตามหมวดสินค้าเกษตร ได้แก่ พืช ปศุสัตว์ และ245 

ประมง โดยหมวดพืชและหมวดปศุสัตว์มีแนวโน้มการเติบโตในทิศทางที่ดี ขณะที่หมวดประมงมีการหดตัวลงต่อเนื่อง246 

ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใน พ.ศ. 2565 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการขยายตัวจาก  พ.ศ. 2564 247 

ประกอบด้วย (1) หมวดพืช มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยรวม 29 รายการ จำนวน 9,040 บาท/ไร่ มีการขยายตัวร้อยละ 8.97 248 

(2) หมวดปศุสัตว์ มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยรวม 6 รายการ จำนวน 54,523 บาท/ตัน มีการขยายตัวร้อยละ 22.41 และ  249 

(3) หมวดประมง มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยรวม 3 รายการ จำนวน 85,174 บาท/ไร่ มีการขยายตัวร้อยละ 10.16 และ 250 

เมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยในหมวดพืช251 

และหมวดปศุสัตว์ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.92 และร้อยละ 7.67 ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียง 252 

ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะที่มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยในหมวดประมง มีการหดตัวลงเฉลี่ยร้อยละ –0.65  253 

ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น สถานะการบรรลุเป้าหมายจึงอยู่ที่ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 254 
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ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่226 

ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น227 

เฉลี่ยร้อยละ 10  228 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี229 

สมัยใหม่/อัจฉริยะ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากมูลค่าเพิ่มของการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากการ230 

ดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งมีเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่สะสม231 

จำนวน 85 แปลง โดยช่วงเริ่มต้นในการดำเนินงานในปีการผลิต 2560/61 ถึงปีการผลิต 2562/63 ผลผลิตต่อหน่วยของ232 

แปลงจะยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ขณะที่ปีการผลิต 2563/64 ถึงปีการผลิต 2564/65 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 233 

โดยในปีการผลิต 2564/65 มีมูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มผลผลิต 20,772.04 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 8,586.16 บาท/ไร่ ใน 234 

พ.ศ. 2563/64 หรือคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 141.92 และเมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 235 

2565 พบว่า มูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างปีการผลิต 2560/61 ถึงปีการผลิต 2564/65 236 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 45.30 ต่อป ีส่งผลใหม้สีถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 237 

 238 

 239 

 240 

 241 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น กำหนดคา่เป้าหมายทีต่้องการบรรลุใน พ.ศ. 242 

2565 คือ มูลคา่ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 243 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยของประเทศไทย 244 

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนจากมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยตามหมวดสินค้าเกษตร ได้แก่ พืช ปศุสัตว์ และ245 

ประมง โดยหมวดพืชและหมวดปศุสัตว์มีแนวโน้มการเติบโตในทิศทางที่ดี ขณะที่หมวดประมงมีการหดตัวลงต่อเนื่อง246 

ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใน พ.ศ. 2565 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการขยายตัวจาก  พ.ศ. 2564 247 

ประกอบด้วย (1) หมวดพืช มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยรวม 29 รายการ จำนวน 9,040 บาท/ไร่ มีการขยายตัวร้อยละ 8.97 248 

(2) หมวดปศุสัตว์ มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยรวม 6 รายการ จำนวน 54,523 บาท/ตัน มีการขยายตัวร้อยละ 22.41 และ  249 

(3) หมวดประมง มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยรวม 3 รายการ จำนวน 85,174 บาท/ไร่ มีการขยายตัวร้อยละ 10.16 และ 250 

เมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยในหมวดพืช251 

และหมวดปศุสัตว์ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.92 และร้อยละ 7.67 ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียง 252 

ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะที่มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยในหมวดประมง มีการหดตัวลงเฉลี่ยร้อยละ –0.65  253 

ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น สถานะการบรรลุเป้าหมายจึงอยู่ที่ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 254 
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สถาบันเกษตรกร (สหกรณ ์วสิาหกจิชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ259 

สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ สหกรณ์มี260 

ความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 90 วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งร้อยละ 25 261 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ262 

สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สะท้อนจากการประเมินศักยภาพสหกรณ์โดยกรม263 

ส่งเสริมสหกรณ์ และการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความ264 

เข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 มีจำนวนค่อนข้างทรงตัว ขณะที่วิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยใน 265 

พ.ศ. 2565 มีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 มีจำนวน 3,024 แห่ง จากสหกรณ์ภาค266 

การเกษตรทั้งหมด 3,315 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 91.22 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2565) ขณะที่ วิสาหกิจชุมชนที่อยู่ใน267 

ระดับดีมีจำนวน 22,156 แห่ง จากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมินศักยภาพทั้งหมด 80,025 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 268 

26.44 ณ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565) และเมื่อเทียบสถานการณ์กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 พบว่า 269 

จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความเขม้แข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 ในระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 มีค่าเฉลี่ยที่ร้อย270 

ละ 91.14 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้แล้ว ในขณะที่จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 271 

22.49 ซึ่งใกล้เคียงค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน พ.ศ. 2565 ดังนั้น สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุ272 

เป้าหมาย 273 

 030602 
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2565 สีเหลือง 

 

แผนแม่่บท03การเกษตร

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เกษต้รอัต้ลุักษณ์์พ้ื้�นถิ่่�น

อัต้ราการขยายต้ัวของมูลุค่่าสิ่นค้่าเกษต้รอัต้ลุักษณ์์พ้ื้� นถิ่่�น
ขยายต้ัว เฉลุ่�ยร้อยลุะ 3

ส่ินค่้าเกษต้รอัต้ลุักษณ์์พ้ื้�นถิ่่�นม่มูลุค่่าเพ่ื้�มข้�น

	 สิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์พื้้�นถิ่ิ�น	 เป็็นการนำ 
จุุดเด่นที่่�มี่ เอักลัักษณ์์เฉพื้าะพื้้�นที่่�แลัะภููมีิป็ัญญา
ที่้อังถิ่ิ�นมีาใช้้ในการเพื้ิ�มีมีูลัค้่าให้้กับผลัผลัิตที่าง 
การเกษตร	 โดยการส่ิงเสิริมีแลัะพัื้ฒนาผลิัตภัูณ์ฑ์์ 
ที่่�มี่เอักลัักษณ์์เฉพื้าะถิิ่�นให้้ม่ีมีูลัค้่าเพื้ิ�มีขึ้้�น	 จุำเป็็นที่่�
จุะต้อังสินับสินุนให้้เกิด	 (1)	 การเพื้ิ�มีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้ 
การผลัิต	 ที่ั�งด้านป็ัจุจุัยการผลัิต	 การวางแผนแลัะ
ค้วามีสิามีารถิ่ในการผลัิต	การรวบรวมีสิินค้้าพื้้�นถิ่ิ�น
แลัะการอันุรักษ์พื้ันธิุ์	 รวมีไป็ถิ่้งการรวมีกลัุ่มีแลัะ 
การสิร้างเค้ร้อัข่ึ้าย	 (2)	 การสิร้างมูีลัค่้าเพื้ิ�มีให้้กับ
สิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์พื้้�นถิิ่�น	 ทัี่�งการสิร้างเร้�อังราว
ห้ร้อัการขึ้้�นที่ะเบ่ยนสิิ�งบ่งช้่�ที่างภููมีิศาสิตร์	การรับรอัง 

มีาตรฐานสิินค้้าแลัะม่ีระบบการตรวจุสิอับย้อันกลัับ	
แลัะการพัื้ฒนาแป็รรูป็ผลัิตภูัณ์ฑ์์แลัะบรรจุุภัูณ์ฑ์์
ท่ี่�มี่คุ้ณ์ภูาพื้	 (3)	 การส่ิงเสิริมีด้านการตลัาด	 อัาทิี่	 
การสิร้างเค้ร้อัขึ้่ายแลัะพื้ัฒนาช้่อังที่างการจุำห้น่าย
สิินค้้า	 การสิร้างค้วามีตระห้นักรู้ด้านขึ้้อัมีูลัสิินค้้า
เกษตรอััตลัักษณ์์พื้้�นถิ่ิ�น	แลัะ	 (4)	การยกระดับสิภูาพื้
แวดล้ัอัมีที่่�เอั้�อัต่อัการสิร้างมีูลัค้่าเพิื้�มีให้้กับสิินค้้า
เกษตรอััตลัักษณ์์พ้ื้�นถิิ่�น	 ป็ระกอับด้วย	 ฐานขึ้้อัมีูลั
เกษตรอััตลัักษณ์์	 การวิจัุยด้านเกษตรอััตลัักษณ์	์ 
การบริห้ารจัุดการพ้ื้�นท่ี่�	 เที่ค้โนโลัย่การผลิัตแลัะ
แป็รรูป็	 การรวมีกลัุ่มีเพื้้�อัเป็็นผู้ป็ระกอับการ	 แลัะ
นโยบายแลัะแผน	

ป้ี
2565

ป้ี
2562

แผนแม่่บท 03 การเกษตร

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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	 สิะที่้อันจุากมีูลัค้่ารวมีขึ้อังผลัไมี้เมี้อังร้อัน
ที่่�สิำค้ัญ	 ขึ้้าวห้อัมีมีะลัิ	 ผ้าไห้มีนกยูงพื้ระราช้ที่าน	
แลัะผลิัตภูัณ์ฑ์์ป็ศุสิัตว์อััตลัักษณ์์พื้้�นถิิ่�น	ซึ่้�งเป็็นสิินค้้า
เกษตรอััตลัักษณ์์พื้้�นถิิ่�นที่่�ม่ีการจัุดเก็บแลัะรายงาน
ขึ้้อัมูีลัอัย่างต่อัเน้�อัง	 โดยระห้ว่างปี็	 2561–2565 
มีู ลัค้่ า สิินค้้ า เกษตรอัั ตลัั กษณ์์พื้้� นถิ่ิ� นดั งกลั่ า ว	 
มี่การขึ้ยายตัวที่่�เพื้ิ�มีขึ้้�น	 แมี้ในปี็	 2563	 จุะม่ีมีูลัค่้า
ห้ดตัวเลั็กน้อัยที่่�ร้อัยลัะ	 -0.55	 เป็็นผลักระที่บจุาก 
การท่ี่อังเที่่�ยวที่่�ลัดลังจุากสิถิ่านการณ์์การแพื้ร่ระบาด
ขึ้อังเช้้�อัโค้วิด-19	แลัะพื้ลัิกกลัับมีาขึ้ยายตัวต่อัเน้�อัง
ในป็ี	2564-2565	 เน้�อังจุากการฟื้้�นตัวขึ้อังเศรษฐกิจุ
แลัะการผ่อันค้ลัายมีาตรการการค้วบคุ้มีการระบาด
ขึ้อังเช้้�อัโค้วิด-19	ที่่�ร้อัยลัะ	10	แลัะ	7.20	ตามีลัำดับ	
โดยในป็ี	2565	มีูลัค้่ารวมีขึ้อังสิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์
พื้้�นถิ่ิ�น	มี่จุำนวน	301,302	ลั้านบาที่	ซึ่้�งเพื้ิ�มีขึ้้�นจุากป็ี	
2564	ที่่�มี่มีูลัค้่า	281,074	กว่าร้อัยลัะ	7.20	ลั้านบาที่ 
โดยสิัดสิ่วนขึ้อังกลัุ่มีสิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์พ้ื้�นถิิ่�น
ที่่�มี่มีูลัค่้ามีากที่่�สุิด	 ได้แก่	 ผลัไมี้เมี้อังร้อันที่่�สิำคั้ญ	 
รอังลังมีาค้้อั	 ข้ึ้าวห้อัมีมีะลัิ	 ผ้าไห้มีไที่ยนกยูง
พื้ระราช้ที่าน	 แลัะผลิัตภูัณ์ฑ์์ป็ศุสิัตว์อััตลัักษณ์์พื้้�น
ถิ่ิ�น	ตามีลัำดับ	ที่ั�งน่�	เมี้�อัพื้ิจุารณ์ามููลค่่าสิินค่้าเกษตร
อััตลักษณ์์พื้้�นถิ่ิ�นระหว่่างปีี 2561–2565 พื้บว่่า 
มูีการขยายตัว่ในอััตราเฉลี�ยร้อัยละ 7.75 ต่อัปีี 
ซึ่่�งบรรลุค่่าเป้ีาหมูายตามูทีี่�กำหนดไว้่ในปีี 2565 
แล้ว่	 นอักจุากน่�	 ห้ากพื้ิจุารณ์าเพื้ิ�มีเติมีในสิ่วนขึ้อัง
สิถิ่านการณ์์รายได้จากการจำหน่ายสิินค่้าหน่�ง

ตำบลหน่�งผลติภัณั์ฑ์์ (OTOP) ระห้ว่างปี็	2561–2565	
มี่อััตราการขึ้ยายตัวเฉล่ั�ยร้อัยลัะ	8.69	 ต่อัปี็	 โดยปี็ 
2565	 รายได้จุากการจุำห้น่ายสิินค้้า	 OTOP	 
มี่จุำนวนรวมี	244,189	ลั้านบาที่	โดยเป็็นรายได้จุาก
ผลัิตภัูณ์ฑ์์ป็ระเภูที่อัาห้ารมีากที่่�สุิด	 (ร้อัยลัะ	49.02)	
รอังลังมีาค้้อั	 ป็ระเภูที่ขึ้อังใช้้	 ขึ้อังตกแต่ง	 ขึ้อังที่่� 
ระลัก้	(ร้อัยลัะ	19.87)	ป็ระเภูที่ผ้าแลัะเค้ร้�อังแต่งกาย 
(ร้อัยลัะ	17.50)	ป็ระเภูที่สิมุีนไพื้รที่่�ไม่ีใช่้อัาห้าร	(ร้อัยลัะ	
7.83)	แลัะป็ระเภูที่เค้ร้�อังด้�มี	(ร้อัยลัะ	5.78)	ตามีลัำดับ 
นอักจุากน่�	 ในป็ี	 2565	มููลค่่าการจำหน่ายสิินค่้าที่ี�
ข่�นที่ะเบียนสิิ�งบ่งชีี้�ที่างภูัมูิศาสิตร์ (Geographical  
Indications : GI) ขึ้อังไที่ยป็ระเภูที่เกษตรกรรมีแลัะ
อัาห้าร	มี่จุำนวน	1,749	 ล้ัานบาที่	ซึ่้�งลัดลังร้อัยลัะ 
38.15	 ขึ้อังมีูลัค้่าจุำห้น่ายสิินค้้า	 GI	 ป็ระเภูที่
เกษตรกรรมีแลัะอัาห้ารในป็ี	2564	โดยอัาจุมี่สิาเห้ตุ
มีาจุากราค้าสิินค้้า	GI	บางป็ระเภูที่ลัดลัง	อัาทิี่	ทีุ่เร่ยน	
จุ้งสิ่งผลัให้้มีูลัค้่าการจุำห้น่ายสิินค้้าในภูาพื้รวมีลัดลัง	
แลัะเมี้�อัเป็ร่ยบเท่ี่ยบจำนว่นการข่�นที่ะเบียนสิินค้่า 
GI	รวบรวมีโดยอังค้์การที่รัพื้ย์สิินที่างป็ัญญาแห้่งโลัก	
(World	 Intellectual	 Property	Organization 
:	WIPO)	พื้บว่า	ป็ี	2564	ไที่ยมี่การขึ้้�นที่ะเบ่ยนสิินค้้า	
GI	 รวมีจุำนวน	170	รายการ	แต่ยังม่ีจุำนวนที่่�น้อัย
เมี้�อัเที่่ยบกับการขึ้้�นที่ะเบ่ยนสิินค้้า	GI	ขึ้อังป็ระเที่ศ
ในเอัเช้่ย	 อัาที่ิ	 ป็ระเที่ศจุ่น	 มี่การขึ้้�นที่ะเบ่ยน	 GI	
จุำนวน	9,052	รายการ	 เว่ยดนามี	1,980	รายการ	 
แลัะอัินเด่ย	417	รายการ

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

มููลค่่าสิินค่้าเกษตรอััตลักษณ์์พื้้�นถิ่ิ�น ปีี 2561 - 2565 (ล้านบาที่) รายได้จากการจำาหน่ายสิินค่้า OTOP ที่ี�เกี�ยว่ขอ้ังกับสิินค่้าเกษตร 
ปีีงบปีระมูาณ์ 2561 – 2565 (ล้านบาที่)

ที่่�มีา:	กระที่รวงเกษตรแลัะสิห้กรณ์์,	2565
ห้มีายเห้ตุ:		ผลัไมี้เมี้อังร้อัน	(ทีุ่เร่ยน	มีังคุ้ด	เงาะ	ลัำาไย	ลัอังกอัง)	

ผลัผลัิตเกษตรอััตลัักษณ์์พื้้�นถิ่ิ�น	 สิาขึ้าป็ศุสิัตว์	 (โค้ขึุ้นโพื้นยางค้ำา	 ไขึ้่เค้็มีไช้ยา	
ไก่เบตง)	ปี็	2561	ยังไมี่ได้มี่การจุัดเก็บขึ้้อัมีูลัผลัผลัิตจุากป็ศุสิัตว์

ที่่�มีา:	กรมีพื้ัฒนาชุ้มีช้น,	2565
ห้มีายเห้ตุ:	 กรมีการพื้ัฒนาชุ้มีช้น	 กำาห้นดการจุัดเก็บรายได้จุากการจุำาห้น่าย
ผลัิตภูัณ์ฑ์์	OTOP	โดยแบ่งป็ระเภูที่ผลัิตภูัณ์ฑ์์เป็็น	5	ป็ระเภูที่	ได้แก่	ป็ระเภูที่
อัาห้าร,	 เค้ร้�อังด้�มี,	 ผ้า	 เค้ร้�อังแต่งกาย,	 ขึ้อังใช้้	 ขึ้อังตกแต่ง	 ขึ้อังที่่�ระลั้ก,	

สิมีุนไพื้รที่่�ไมี่ใช้่อัาห้าร

แผนแม่่บท03การเกษตร
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้ึ้อังได้ดำเนินโค่รงการเพื้้�อั
ขับเค่ล้�อันการบรรลุเป้ีาหมูายตามูยุที่ธศาสิตร์ชี้าติ 
ปีระจำปีีงบปีระมูาณ์ พื้.ศ. 2565	อัาทิี่	 โค่รงการ
สิ่งเสิริมูอัาชี้ีพื้ด้านการเกษตรตามูอััตลักษณ์์และ
ภัูมูิปีัญญาท้ี่อังถิิ่�น (ปีศุสิัตว์่)	 ที่่�สิ่งเสิริมีการผลัิต
ป็ศสุิตัว์อััตลักัษณ์์พื้้�นถิิ่�นให้้แก่เกษตรกรอัย่างค้รบวงจุร	
เช้่น	 การเลั่�ยงไก่เบตง	 การเลั่�ยงแพื้ะดำวังค้่ร่เมี้อัง
กระบ่�	 แลัะการผลัิตเน้�อัโค้ขึุ้นโพื้นยางค้ำ	 โค่รงการ
เพื้ิ�มูปีระสิิที่ธิภัาพื้การผลิตสิินค้่าเกษตรอััตลักษณ์์
และสิินค่้าบ่งชี้ี�ที่างภูัมูิศาสิตร์ (ปีระมูง) เป็็นการสิร้าง 
อัตัลักัษณ์์พื้้�นถิิ่�นให้้แก่ป็ลัานวลัจัุนที่ร์ที่ะเลั	มีก่ารจัุดที่ำ
ระบบอันุบาลัแลัะเพื้าะเลั่�ยง	 พื้ร้อัมีที่ั�งมี่การสิร้าง
จุุดเร่ยนรู้แลัะการสิาธิิต	 โค่รงการสิ่งเสิริมูการสิร้าง
มููลค่่าเพื้ิ�มูให้กับสิินค้่าเกษตรอััตลักษณ์์ และสิินค่้า
สิิ�งบ่งชี้ี�ที่างภัูมูิศาสิตร์	ที่่�สิร้างการรับรู้แก่เกษตรกร
แลัะชุ้มีช้นเก่�ยวกับการขึ้้�นที่ะเบ่ยนสินิค้้า	GI	การสินบัสินนุ 
การจุัดที่ำค้ำขึ้อั	 GI	 การจุัดที่ำแลัะพื้ัฒนาระบบ
ตรวจุสิอับคุ้ณ์ภูาพื้สิินค้้า	 GI	 แลัะการสิ่งเสิริมีการ
จุำห้น่ายสิินค้้าผ่านช่้อังที่างต่าง	 ๆ	 แลัะโค่รงการ
เพื้ิ�มูปีระสิิที่ธิภัาพื้การผลิตสิินค้่าเกษตรอััตลักษณ์์
พื้้�นถิ่ิ�น และสิินค้่าบ่งชี้ี�ที่างภูัมูิศาสิตร์ (กิจุกรรมี
การส่ิงเสิริมีอัาช่้พื้ด้านการเกษตรตามีอััตลัักษณ์์แลัะ
ภูมูีปัิ็ญญาท้ี่อังถิ่ิ�น)	เป็็นการถ่ิ่ายที่อัดอังค์้ค้วามีรูเ้พื้้�อัพื้ฒันา
สิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์พื้้�นถิ่ิ�นจุากภููมีิป็ัญญาที่้อังถิ่ิ�น
ให้้กับเกษตรกร	 แลัะพื้ัฒนาฐานขึ้้อัมีูลัภููมีิป็ัญญา 
ที่้อังถิ่ิ�นแลัะนวัตกรรมีด้านการเกษตร	 นอักจุากน่� 
ยงัม่ีการดำเนนิการเพื้้�อัเพื้ิ�มีมีลูัค่้าสินิค้้าเกษตรอัตัลักัษณ์์ 

พื้้�นถิิ่�นที่่�สิำคั้ญ	 อัาทิี่	 โค่รงการสิ่งเสิริมูอัาชี้ีพื้ 
ด้านการเกษตรตามูอััตลักษณ์์และภัูมูิปีัญญา 
ที่้อังถิ่ิ�น (ไมู้ผล) เป็็นการยกระดับอังค์้ค้วามีรู้ใน 
การผลัิตแลัะแป็รรูป็ไมี้ผลัอััตลัักษณ์์ให้้กับเกษตรกร
แลัะกลัุ่มีเกษตรกร	การพื้ัฒนาสิินค้้าไมี้ผลัอััตลัักษณ์์
ให้้เขึ้้าสิู่กระบวนการรับรอังสิินค้้า	GI	แลัะตรวจุสิอับ 
ย้อันกลัับได้	 โค่รงการเพื้ิ�มูปีระสิิที่ธิภัาพื้การผลิต
สิินค่้าเกษตรอััตลักษณ์์พื้้�นถิ่ิ�นและสิินค่้าบ่ง ชีี้� 
ที่างภัูมูิศาสิตร์ เป็็นการพื้ัฒนาระบบอันุรักษ์ดินแลัะ
น�ำในพื้้�นที่่�ผลัิตขึ้้าวทีุ่ง่กุลัาร้อังไห้้	ให้้เห้มีาะสิมีกับการ
ป็ลัูกข้ึ้าวห้อัมีมีะลิัเพื้้�อัการส่ิงอัอัก โค่รงการสิ่งเสิริมู
การพื้ฒันามูลูค่่าสินิค้่าเกษตรด้านหมู่อันไหมู ที่่�ส่ิงเสิรมิี
การสิร้างมูีลัค่้าเพื้ิ�มี	พื้ร้อัมีที่ั�งบริการตรวจุสิอับให้้ม่ี
การผลิัตห้มี่อันไห้มีที่่�มี่คุ้ณ์ภูาพื้มีาตรฐาน	แลัะติดตามี
การผลัิตผ้าไห้มีตรานกยูงพื้ระราช้ที่านขึ้อังเกษตรกร
ให้้ ไ ด้ รับการรับรอัง โค่รงการพัื้ฒนาต่อัยอัด
อัุตสิาหกรรมูสิร้างสิรรค่์และสิินค่้าชุี้มูชี้น	ที่่�ถิ่่ายที่อัด
งานวิจุัยด้านเที่ค้โนโลัย่แลัะนวัตกรรที่างด้านสิิ�งที่อัให้้
กลุ่ัมีที่อัผ้าในห้ลัายพื้้�นที่่�	 เพื้้�อัเพื้ิ�มีคุ้ณ์สิมีบัติให้้กับผ้า 
ที่่�กลัุ่มีผลิัตได้	 แลัะจัุดที่ำข้ึ้อัมีูลัเร้�อังราวขึ้อังสิินค้้า
ในรูป็แบบดิจุิทัี่ลั	 เพ้ื้�อัสิร้างโอักาสิด้านการตลัาดให้้
มีากขึ้้�น	อัย่างไรก็ด่	 เมี้�อัพื้ิจุารณ์าการดำเนินงานขึ้อัง
ห้น่วยงานในป็ีงบป็ระมีาณ์	2565	ที่่�ผ่านมีา	พื้บว่า	
โค้รงการสิ่วนให้ญ่เป็็นการถิ่่ายที่อัดอังค้์ค้วามีรู้ให้้
กับเกษตรกร	 แลัะการพื้ัฒนาคุ้ณ์ภูาพื้สิินค้้าเกษตร 
อััตลัักษณ์์พื้้�นถิ่ิ�นในพื้้�นที่่�

แผนแม่่บท 03 การเกษตร
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	 การสิร้างมีลูัค่้าเพื้ิ�มีให้้กับสินิค้้าเกษตรอัตัลักัษณ์์
พื้้�นถิ่ิ�น	มี่ป็ระเด็นที่้าที่ายจุากกระแสิการบริโภูค้ที่่�มี่
ค้วามีห้ลัากห้ลัายในป็ัจุจุุบัน	 โดยการดำเนินการเพื้้�อั
ให้้เกิดผลัสิัมีฤที่ธิิ�ตามีเป้็าห้มีาย	จุง้ค้วรให้้ค้วามีสิำค้ัญ
กับการสิ่งเสิริมีการผลัิตที่ั�งการขึ้ยายจุำนวนแลัะ
พื้ัฒนาคุ้ณ์ลัักษณ์ะขึ้อังสิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์พ้ื้�นถิ่ิ�น
ให้้สิอัดค้ล้ัอังกับค้วามีต้อังการขึ้อังกลัุ่มีผู้บริโภูค้ที่่�ม่ี
ค้วามีห้ลัากห้ลัาย	อัาที่ิ	กลัุ่มีรักสิุขึ้ภูาพื้	กลัุ่มีผู้สิูงอัายุ	
กลัุ่มีที่่�ให้้ค้วามีสิำคั้ญกับสิิ�งแวดล้ัอัมี	รวมีถิ่้งกลัุ่มีผู้ซ้ึ่�อั
ในต่างป็ระเที่ศ	ซึ่้�งการรวมีกลัุ่มีแลัะสิร้างเค้ร้อัข่ึ้าย
ขึ้อังผู้ผลิัตจุะสิ่งผลัให้้เกิดการเก้�อัห้นุนกำลัังการผลัิต

	 ผูท้ี่่�เก่�ยวข้ึ้อังข้ึ้อังในห่้วงโซ่ึ่อัปุ็ที่านสินิค้้าเกษตร
อัตัลักัษณ์์พื้้�นถิิ่�น	จุำเป็็นต้อังเร่งสิร้างเค้รอ้ัข่ึ้ายค้วามีร่วมีมีอ้ั 
ระห้ว่างกนั	เพื้้�อัร่วมีมีอ้ักนัในการเข้ึ้าถ้ิ่งตลัาดที่่�ต้อังการ
สินิค้้าเกษตรอัตัลักัษณ์์พื้้�นถิิ่�น	แลัะร่วมีมีอ้ักนัในการพัื้ฒนา
ค้ณุ์ภูาพื้ผลัติภูณั์ฑ์์สิอัดค้ล้ัอังกบัค้วามีต้อังการขึ้อังตลัาด
แลัะม่ีมีาตรฐาน	 รวมีถิ่้งการแลักเป็ล่ั�ยนอังค์้ค้วามีรู้ใน 

แลัะแลักเป็ล่ั�ยนป็ระสิบการณ์์รูป็แบบการผลัิตแลัะ
การตลัาดท่ี่�ด่	 ขึ้ณ์ะเด่ยวกัน	 การสินับสินุนให้้เกิด
การขึ้้�นที่ะเบ่ยนสิิ�งบ่งช้่�ที่างภููมีิศาสิตร์ขึ้อังเกษตรกร/
กลัุ่มีเกษตรกร/ผู้ผลัิตในพ้ื้�นที่่�	 ซึ่้�งเป็็นสิิ�งจุำเป็็นใน 
การสิะที่้อันให้้เห้็นถิ่้งอััตลัักษณ์์ป็ระจุำถิ่ิ�น	 แลัะ 
การสิร้างการรับรู้เก่�ยวกับข้ึ้อัมูีลัสิินค้้าห้ร้อัเร้�อังราว 
ขึ้อังสิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์พ้ื้�นถิิ่�นให้้เป็็นที่่�รับรู ้
ในวงกว้าง	 เป็็นอั่กป็ระเด็นห้น้�งที่่�จุะต้อังให้้ค้วามี
สิำค้ัญค้วบคู้่กันไป็	 เพื้้�อัให้้ผู้บริโภูค้มี่ขึ้้อัมีูลัป็ระกอับ
การเลั้อักซึ่้�อัเพื้ิ�มีมีากขึ้้�น	แลัะนำไป็สิู่การขึ้ยายตัวขึ้อัง
มีูลัค้่าสิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์พื้้�นถิ่ิ�นในระยะต่อัไป็

การจัุดที่ำค้ำขึ้อัขึ้้�นที่ะเบ่ยนสิิ�งบ่งช้่�ที่างภููมีิศาสิตร์	
นอักจุากน่�	 ยังค้วรม่ีการนำผลังานวิจัุยที่่�เก่�ยวข้ึ้อังไป็ 
ป็รบัใช้้กับสินิค้้าเกษตรช้นิดต่าง	ๆ	ที่่�เห้มีาะสิมีกับรปู็แบบ
การผลิัตที่่�ม่ีอัยู่ในพื้้�นที่่�	 ซึ่้�งจุะเป็็นการสินับสินุนให้้เกิด 
การสิร้างมีลูัค่้าเพื้ิ�มีให้้กบัสินิค้้าเกษตรอัตัลักัษณ์์พ้ื้�นถิ่ิ�น 
ได้อัก่ที่างห้น้�ง	

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 แผนแม่ีบที่ภูายใต้ยุที่ธิศาสิตร์ช้าติ	ป็ระเด็น	 (03)	การเกษตร	(พื้.ศ.	2566-2580)	 (ฉบับแก้ไขึ้เพื้ิ�มีเติมี)	
เป้็าห้มีายแผนแม่ีบที่ย่อัย	สิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์พื้้�นถิิ่�นมี่มีูลัค้่าเพื้ิ�มีขึ้้�น	 ยังค้งตัวช้่�วัดเดิมี	ค้้อั	อััตราการขึ้ยายตัว 
ขึ้อังมูีลัค้่าขึ้อังสิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์พื้้�นถิ่ิ�น	 (เฉลั่�ยร้อัยลัะ)	 แต่มี่การป็รับเป็ลั่�ยนค้่าเป็้าห้มีายเพื้้�อัเพื้ิ�มี 
ค้วามีที่้าที่ายห้ลัังจุากที่่�ได้บรรลัุเป็้าห้มีายในช้่วงป็ี	2561-2565	 ไป็แล้ัว	 โดยจุาก	 เดิมี	 ในช้่วงป็ี	2566-2570	
กำห้นดให้้มี่อััตราการขึ้ยายตัวเฉลั่�ยร้อัยลัะ	3	เป็็น	เฉลั่�ยไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	10	โดยระห้ว่างป็ี	2561-2565	มูีลัค้่า
ขึ้อังสิินค้้าเกษตรอััตลัักษณ์์พื้้�นถิ่ิ�นม่ีอััตราการขึ้ยายตัวท่ี่�เฉลั่�ยร้อัยลัะ	7.75	 ต่อัป็ี	 ดังนั�น	 เมี้�อัเป็ร่ยบเที่่ยบกับ 
ค้่าเป็้าห้มีายที่่�ต้อังบรรลัุในปี็	2570	ที่่�ขึ้ยายตัวเฉลั่�ยไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	10	จุ้งมี่สิถิ่านะการบรรลัุเป็้าห้มีาย 
ที่่�ระดับใกล้เค่ียงในการบรรลุเปี้าหมูาย

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

แผนแม่่บท03การเกษตร
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เกษต้รป้ลุอดัภัย

2565 อัต้ราการขยายต้ัวของมูลุค่่าส่ินค้่าเกษต้รป้ลุอดัภัยขยายตั้ว 
เฉลุ่�ยร้อยลุะ 3

ส่ินค่้าเกษต้รป้ลุอดัภัยม่มูลุค่่าเพ่ื้�มข้�น

	 นับตั� งแต่ป็ระเที่ศไที่ยเขึ้้ า เป็็นสิมีาช้ิก
อังค้์การการค้้าโลักแลัะเขึ้้าร่วมีค้วามีตกลังระห้ว่าง
ป็ระเที่ศที่่�เก่�ยวขึ้้อังกับมีาตรฐานแลัะค้วามีป็ลัอัดภูัย
อัาห้าร	 การค้วบคุ้มีการสิ่งอัอัก	 การนำเขึ้้าสิินค้้า
เกษตรแลัะอัาห้าร	 ผนวกกับสิถิ่านการณ์์การแพื้ร่
ระบาดขึ้อังเช้้�อัโค้วิด-19	ที่่�สิ่งผลัให้้ผู้บริโภูค้เกิดค้วามี
กังวลัเก่�ยวกับค้วามีป็ลัอัดภูัยขึ้อังอัาห้ารมีากขึ้้�น	ที่ำให้้
การผลิัตสิินค้้าเกษตรในป็ระเที่ศไที่ยต้อังป็รับตัว 
รอังรับมีาตรฐานค้วามีป็ลัอัดภูัยอัาห้ารแลัะกระแสิ
การบริโภูค้ที่่�เป็ลั่�ยนแป็ลังไป็	 โดยให้้ค้วามีสิำค้ัญกับ

ระบบการตรวจุรับรอังมีาตรฐาน	การสิร้างค้วามีเช้้�อัมีั�น
ค้วามีป็ลัอัดภัูยให้้แก่ผู้บริโภูค้	การป็ระช้าสัิมีพัื้นธ์ิให้้
ผู้บริโภูค้ตระห้นักรู้แลัะยอัมีรับมีาตรฐานการป็ฏิิบัติ
ที่างการเกษตรที่่�ด่	(Good	Agricultural	Practices	:	
GAP)	แลัะมีาตรฐานเกษตรอัินที่ร่ย์ขึ้อังไที่ย	ตลัอัดจุน 
การสิร้างสิภูาพื้แวดลั้อัมีท่ี่�เอั้�อัต่อัการผลัิตสิินค้้า
เกษตรให้้ เ ข้ึ้าสิู่มีาตรฐานค้วามีป็ลัอัดภูัย	 อัาที่ิ	 
การบังค้ับใช้้กฎห้มีาย	 การพื้ัฒนาเที่ค้โนโลัย่แลัะ
เค้ร้�อังมี้อัการผลัิต	

ป้ี
2562

ปี้
2565

แผนแม่่บท 03 การเกษตร
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	 สิะที่้อันจุากมีูลัค้่ารวมีขึ้อังสิินค้้าเกษตร
ป็ลัอัดภูัยใน	 2	 กลัุ่มีห้ลััก	 ได้แก่	 1)	 สิินค้้าเกษตร
ป็ลัอัดภูัยที่่�ผ่านการตรวจุรับรอัง	GAP	 (พื้้ช้	ป็ศุสิัตว์	
แลัะป็ระมีง)	 โดยระห้ว่างปี็	 2561–2565	 มี่มีูลัค่้า
เพื้ิ�มีขึ้้�นอัย่างต่อัเน้�อังในอััตราเฉล่ั�ยร้อัยลัะ	19	 ต่อัปี็	
แลัะ	2)	สิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภูัยที่่�ผ่านการตรวจุรับรอัง
มีาตรฐานเกษตรอัินที่ร่ย์	 (พื้้ช้	ป็ศุสิัตว์	แลัะป็ระมีง)	 
มี่อััตราเพื้ิ�มีขึ้้�นอัย่างก้าวกระโดดในช่้วงปี็	2562	แลัะ
ห้ดตัวลังต่อัเน้�อังในระห้ว่างปี็	2563–2565	ที่่�อััตรา
เฉลั่�ยร้อัยลัะ	14	ต่อัป็ี	ที่ั�งน่�	ในป็ี	2565	สิินค้้าเกษตร
ป็ลัอัดภูัยมี่มีูลัค้่ารวมี	668,957	ลั้านบาที่	เพื้ิ�มีขึ้้�นจุาก

ป็ี	2564	กว่าร้อัยลัะ	34	แลัะเมี้�อัพื้ิจุารณ์ามููลค่่ารว่มู 
สินิค้่าเกษตรปีลอัดภัยัขอังไที่ยระหว่่างปีี 2561-2565 
พื้บว่่า มูีการขยายตัว่อัย่างต่อัเน้�อังในอััตราเฉลี�ย
ร้อัยละ 18.97 ต่อัปีี	อัย่างไรก็ตามี	ขึ้้อัมีูลัมีูลัค้่าสิินค้้า
เกษตรป็ลัอัดภัูยบางป็ีไมี่ค้รอับค้ลัุมีทีุ่กกลัุ่มีสิินค้้า
เกษตรป็ลัอัดภัูย	 จุ้งอัาจุสิะท้ี่อันให้้เห็้นเพ่ื้ยงแนวโน้มี
ที่่�เพิื้�มีขึ้้�นในแต่ลัะป็ีขึ้อังมีูลัค้่าสิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภูัย	
แต่มีิอัาจุเที่่ยบเค้่ยงกับค้่าเป็้าห้มีายดังกลั่าวได้
โดยตรง	 ดังนั�น	สิถิ่านะการบรรลุัเป้็าห้มีายจุ้งอัยู่ใน
ระดับใกล้เค่ียงในการบรรลุเปี้าหมูาย

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

มููลค่่าสิินค่้าเกษตรปีลอัดภััยขอังปีระเที่ศไที่ย ระหว่่างปีี พื้.ศ. 2561 - 2565

ที่่�มีา:	กระที่รวงเกษตรแลัะสิห้กรณ์์,	2565

ห้มีายเห้ตุ:	ปี็	2561-2563	ไมี่มี่การจุัดเก็บขึ้้อัมีูลั	GAP	ป็ระมีง/	ปี็	2561-2563	แลัะป็ี	2565	ไมี่มี่การจุัดเก็บขึ้้อัมีูลัป็ระมีงอัินที่ร่ย์/	ปี็	

2561-2565	ไมี่มี่การจุัดเก็บขึ้้อัมีูลัพื้้ช้	GAP	(ยกเว้นขึ้้าว)	แลัะพื้้ช้อัินที่ร่ย์	(ยกเว้นขึ้้าว)

แผนแม่่บท03การเกษตร
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวขึ้้อังได้ดำเนินการเพื้้�อัสิร้าง
มูีลัค้่าเพื้ิ�มีสิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภัูยผ่านโค้รงการเพื้้�อั
ขัึ้บเค้ลั้�อันการบรรลุัเป้็าห้มีายตามียุที่ธิศาสิตร์ช้าติ	
ป็ระจุำป็ีงบป็ระมีาณ์	 พื้.ศ.	 2565	 อัาที่ิ	 โค้รงการ 
ส่ิ ง เสิ ริมี เกษตรป็ลัอัดภูัย ในสิห้กรณ์์แลัะกลัุ่ มี
เกษตรกร	ที่่�สิ่งเสิริมีอังค้์ค้วามีรู้แลัะสิร้างค้วามีเช้้�อั
มีั�นในการผลิัตผักแลัะผลัไม้ีให้้ม่ีคุ้ณ์ภูาพื้ได้มีาตรฐาน	
GAP	 ให้้แก่สิมีาช้ิกสิห้กรณ์์แลัะกลัุ่มีเกษตรกร	
โค้รงการส่ิงเสิริมีช่้อังที่างการตลัาดเค้ร้อัข่ึ้ายเกษตร
ป็ลัอัดภัูยแลัะเกษตรอัินที่ร่ย์ด้วยกลัไกป็ระช้ารัฐ	 
ที่่� ช่้ วยพื้ัฒนาศักยภูาพื้เค้ร้อัขึ้่ ายผู้ ผลัิต เกษตร
ป็ลัอัดภูัยแลัะเกษตรอัินที่ร่ย์ 	 พื้ร้อัมีทัี่�งสิ่งเสิริมี
ช่้อังที่างการตลัาดให้้สิามีารถิ่กระจุายรายได้สิู่กลัุ่มี
เกษตรกรได้อัย่างแท้ี่จุริง	นอักจุากน่�	 ยังม่ีการดำเนิน
การขึ้ับเค้ลั้�อันเป็้าห้มีายเพื้้�อัสิร้างมีูลัค้่าเพื้ิ�มีสิินค้้า

	 บริบที่การเป็ลั่�ยนแป็ลังที่่�สิำค้ัญที่ั�งภูายใน
แลัะภูายนอักป็ระเที่ศ	อัาทิี่	การแพื้ร่ระบาดขึ้อังเช้้�อั
โค้วิด-19	 การเขึ้้าสิู่สิังค้มีสิูงวัย	 ค้วามีก้าวห้น้าที่าง
เที่ค้โนโลัย่	กรอับค้วามีร่วมีมี้อัห้ร้อักฎกติการะห้ว่าง
ป็ระเที่ศที่่�เก่�ยวขึ้้อังกับอัุตสิาห้กรรมีอัาห้าร	 มี่สิ่วน
สิำค้ัญในการเพื้ิ�มีค้วามีต้อังการบริโภูค้สิินค้้าเกษตร
ป็ลัอัดภูัย	ซึ่้�งจุะช้่วยสินับสินุนการผลัิตสิินค้้าเกษตร
ป็ลัอัดภูัยให้้มี่แนวโน้มีเพื้ิ�มีขึ้้�นอัย่างต่อัเน้�อัง	 ดังนั�น	
เพื้้�อัให้้การดำเนินการเกิดผลัสิัมีฤที่ธิิ�ตามีเป็้าห้มีาย 
ได้อัย่างสิมีบูรณ์์ภูายในห้้วงถิ่ัดไป็ขึ้อังแผนแมี่บที่ฯ	
ห้น่วยงานที่่� เก่�ยวขึ้้อังจุำเป็็นต้อังเร่งสิร้างค้วามี
ตระห้นักที่ั�งในส่ิวนขึ้อังผู้ผลิัตแลัะผู้บริโภูค้ให้้เห็้น
ถิ่้งค้วามีสิำคั้ญในการผลัิตแลัะบริโภูค้สิินค้้าเกษตร

เกษตรป็ลัอัดภูัย	 อัาที่ิ	 โค้รงการเพื้ิ�มีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้
การผลัิตสิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภัูย	ที่่�ถ่ิ่ายที่อัดเที่ค้โนโลัย่
แลัะนวัตกรรมีในการเพิื้�มีป็ระสิิทีฺ่ธิิภูาพื้การผลัิต
เกษตรป็ลัอัดภูัยในพื้้�นที่่�	40	ชุ้มีช้น	โค้รงการสิ่งเสิริมี
เกษตรอัินที่ร่ย์ภูายใต้แผนป็ฏิิบัติการด้านเกษตร
อัินที่ร่ย์	พื้.ศ.	2560–2565	ที่่�มีุ่งพัื้ฒนาส่ิงเสิริมีการ
วิจุัย	นวัตกรรมีฐานขึ้้อัมีูลั	แลัะถิ่่ายที่อัดอังค้์ค้วามีรู้	
การพื้ัฒนาตลัาดแลัะมีาตรฐานเกษตรอิันที่ร่ย์	 โดย
ได้อับรมีเกษตรกรเข้ึ้าสิู่มีาตรฐานเกษตรอิันที่ร่ย์
กว่า	 5,000	 ราย	 แลัะยกระดับแห้ลั่งผลัิตสิินค้้า
เกษตรอัินที่ร่ย์ให้้ได้มีาตรฐานกว่า	5,560	แป็ลัง	แลัะ
โค้รงการส่ิงเสิริมีเกษตรอิันที่ร่ย์ในเขึ้ตป็ฏิิรูป็ที่่�ดิน	 
ที่่�ดำเนินการถ่ิ่ายที่อัดค้วามีรู้ 	 ค้วามีเข้ึ้าใจุ	 แลัะ 
เพิื้�มีทัี่กษะการผลัิตในระบบเกษตรอัินที่ร่ย์ให้้แก่
เกษตรกรในเขึ้ตป็ฏิิรูป็ที่่�ดิน	จุำนวน	8,480	ไร่

ป็ลัอัดภัูยที่่�สิอัดค้ล้ัอังกับบริบที่การเป็ล่ั�ยนแป็ลัง
ที่่�เกิดข้ึ้�น	 รวมีที่ั�งการพื้ัฒนาระบบตรวจุรับรอังแลัะ
ตรวจุสิอับย้อันกลัับสิินค้้าเกษตรให้้สิามีารถิ่ตรวจุ
สิอับที่่�มีาได้ทีุ่กขึ้ั�นตอัน	เป็็นไป็ตามีมีาตรฐานแลัะเป็็น
ที่่�ยอัมีรับขึ้อังคู้่ค้้า	แลัะการผลัักดันสิ่งเสิริมีผู้ป็ระกอับ
การให้้ ม่ีระบบค้วบคุ้มีการผลิัตให้้ เป็็นไป็ตามี
มีาตรฐานสิากลัเพื้้�อัให้้สิินค้้าเกษตรสิามีารถิ่สิ่งอัอักได ้
ตลัอัดจุนการพื้ัฒนาระบบฐานขึ้้อัมีูลักลัางสิินค้้า
เกษตรป็ลัอัดภูัยตลัอัดห้่วงโซ่ึ่การผลิัต	ซึ่้�งในป็ัจุจุุบัน
การเก็บรวบรวมีขึ้้อัมูีลัสิถิิ่ติสิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภูัยยัง
ไมี่มี่ค้วามีต่อัเน้�อังแลัะค้รอับค้ลัุมีทีุ่กกลัุ่มีสิินค้้า	อัาที่ิ	
การจุัดเก็บขึ้้อัมีูลัสิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภูัยกลัุ่มีสิินค้้า
ป็ศุสิัตว์แลัะป็ระมีง

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย
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	 การขัึ้บเค้ลั้�อันเป็้าห้มีายเพื้้�อัสิร้างมีูลัค้่าเพื้ิ�มี 
สิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภูัยในระยะถิ่ัดไป็	 ค้วรมีุ่งสิร้าง
สิภูาพื้แวดล้ัอัมีที่่� เอั้� อัต่อัการผลัิตสิินค้้า เกษตร
ป็ลัอัดภัูยแลัะการรับรอังแห้ลั่งผลัิตตามีมีาตรฐาน
ขึ้อังเกษตรป็ลัอัดภัูย	 โดยให้้ค้วามีสิำคั้ญกับการ
พื้ัฒนาระบบตรวจุรับรอังแลัะตรวจุสิอับย้อันกลัับ
สิินค้้าเกษตรที่่�เช้้�อัมีโยงกับตลัาดได้โดยตรง	ซึ่้�งภูาค้รัฐ
ค้วรร่วมีม้ีอักับภูาค้สิ่วนอั้�นในการถ่ิ่ายที่อัดเที่ค้โนโลัย่
ห้ร้อัร่วมีดำเนินการขัึ้บเค้ลั้�อันป็ระเด็นดังกล่ัาว	อัาทิี่	 
การร่วมีมี้อักับภูาค้เอักช้นห้ร้อัสิถิ่าบันการศ้กษา
ที่่�มี่อังค์้ค้วามีรู้แลัะเที่ค้โนโลัย่สิมัียให้มี่ในการยก
ระดับระบบตรวจุสิอับย้อันกลัับ	นอักจุากน่�	 ค้วรให้้ 
ค้วามีสิำค้ัญกับกลัไกสินับสินุนการสิร้างค้วามีรู้ค้วามี

เขึ้้าใจุ	 ห้ร้อัสิร้างแรงจุูงใจุการป็รับเป็ลั่�ยนระบบ
การผลิัตสิินค้้าเกษตรให้้เป็็นไป็ตามีมีาตรฐานสิากลั
เพื้้�อัให้้สิามีารถิ่แข่ึ้งขึ้ันได้	 อัาที่ิ	 การใช้้เค้ร้อัขึ้่าย 
เกษตรอัินที่ร่ย์ช้่วยยกระดับมีาตรฐานเกษตรกร
ป็ลัอัดภูัย	ตลัอัดจุนการบูรณ์าการการที่ำงานร่วมีกัน
ระห้ว่างห้น่วยงานเพื้้�อัพื้ัฒนาระบบฐานขึ้้อัมีูลักลัาง
สิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภัูยตลัอัดห่้วงโซ่ึ่การผลิัตโดยนำ
เที่ค้โนโลัย่ที่่�ที่ันสิมีัยมีาป็ระยุกต์ใช้้	 เพื้้�อัให้้สิามีารถิ่
จุัดเก็บข้ึ้อัมูีลัได้อัย่างต่อัเน้�อังแลัะค้รอับค้ลุัมีทุี่กกลัุ่มี
สิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภูัย	อัันจุะเป็็นป็ระโยช้น์ต่อัการ
ป็ระเมิีนผลัสัิมีฤที่ธิิ�ตามีค่้าเป้็าห้มีายในระยะถัิ่ดไป็
แลัะการใช้้ข้ึ้อัมูีลัสิำห้รับการยกระดับสิินค้้าเกษตร
ป็ลัอัดภูัยในอันาค้ต	

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 แผนแมี่บที่ภูายใต้ยุที่ธิศาสิตร์ช้าติ	ป็ระเด็น	 (03)	การเกษตร	 (พื้.ศ.	2566-2580)	 (ฉบับแก้ไขึ้เพื้ิ�มีเติมี) 
เป็้าห้มีายแผนแมี่บที่ย่อัย	สิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภูัยมี่มีูลัค้่าเพื้ิ�มีขึ้้�น	 ได้มี่การป็รับเป็ลั่�ยนตัวช้่�วัดแลัะค้่าเป็้าห้มีาย 
ในช่้วงป็ี	2566–2570	จุาก	 เดิมี	อััตราการขึ้ยายตัวขึ้อังมีูลัค้่าขึ้อังสิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภูัยเฉลั่�ยร้อัยลัะ	3	 เป็็น	
อััตราการขึ้ยายตัวขึ้อังมีูลัค้่าขึ้อังสิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภูัยท่ี่�ได้รับการรับรอัง	 ได้แก่	 (1)	 มีูลัค้่าสิินค้้าเกษตรที่่�
ผ่านการตรวจุรับรอังมีาตรฐานการป็ฏิิบัติที่างการเกษตรที่่�ด่	 (GAP)	ขึ้ยายตัวเฉล่ั�ยไม่ีน้อัยกว่าร้อัยลัะ	5	แลัะ	 
(2)	มูีลัค้่าสิินค้้าอัินที่ร่ย์	ขึ้ยายตัวเฉลั่�ยไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	5	โดยในป็ี	2565	ที่่�มี่ขึ้้อัมีูลัมีูลัค้่าสิินค้้าเกษตรป็ลัอัดภูัย
ค้รอับค้ลัุมีทีุ่กกลัุ่มีสิินค้้า	พื้บว่า	(1)	มีูลัค้่าสิินค้้าเกษตรที่่�ผ่านการตรวจุรับรอังมีาตรฐาน	GAP	ขึ้ยายตัวเฉล่ั�ยร้อัยลัะ 
34	ซึ่้�งบรรลัุค้่าเป็้าห้มีายท่ี่�กำห้นดไว้ให้้ขึ้ยายตัวเฉล่ั�ยไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	5	อัย่างไรก็ตามี	แมี้ว่ามีูลัค้่าสิินค้้า
เกษตรตามีมีาตรฐาน	GAP	จุะสิามีารถิ่บรรลัุเป็้าห้มีายที่่�กำห้นดไว้เร่ยบร้อัยแลั้ว	ทีุ่กภูาค้สิ่วนท่ี่�เก่�ยวขึ้้อังยังค้ง
ต้อังขึ้ับเค้ลั้�อันการดำเนินการเพื้้�อัให้้เกิดค้วามียั�งย้นในการบรรลัุเป็้าห้มีาย	 ในขึ้ณ์ะที่่�	 (2)	มีูลัค้่าสิินค้้าอัินที่ร่ย์	
ห้ดตัวเฉลั่�ยร้อัยลัะ	 -9	ซึ่้�งยังห้่างจุากค้่าเป็้าห้มีายที่่�กำห้นดไว้ให้้ขึ้ยายตัวเฉลั่�ยไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	5	ดังนั�น	 
เมี้�อัเป็ร่ยบเที่่ยบกับค้่าเป็้าห้มีายที่่�ต้อังบรรลัุในป็ี	2570	จุง้มี่สิถิ่านะการบรรลัุเป็้าห้มีายอัยู่ที่่�ยังค้งมี่ค้วามีเสิ่�ยงใน
การบรรลัุเป็้าห้มีาย

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เกษต้รป้ลุอดัภัย

ดััชน่ค่วามเช้�อมั�นผู้บร่โภค่ดั้านคุ่ณ์ภาพื้แลุะค่วามป้ลุอดัภัยอาหาร

ผลุ่ต้ภัณ์ฑ์์เกษต้รป้ลุอดัภัยของไทยไดั้รับการยอมรับดั้านคุ่ณ์ภาพื้
ค่วามป้ลุอดัภัยแลุะคุ่ณ์ค่่าทางโภชนาการสิูงข้�น

	 การผลัติสินิค้้าเกษตรจุำเป็็นต้อังมีก่ารป็รบัตัว
ให้้เข้ึ้าสิู่ระบบคุ้ณ์ภูาพื้มีาตรฐานค้วามีป็ลัอัดภูัยขึ้อัง
อัาห้าร	 เพื้้�อัสิร้างค้วามีเช้้�อัมีั�นแลัะภูาพื้ลัักษณ์์ที่่�ด ่
ต่อัสิินค้้าเกษตรแลัะผลิัตภัูณ์ฑ์์นำไป็สิู่การยกระดับ
ค้วามีสิามีารถิ่ในการแข่ึ้งขัึ้นในระดับสิากลัต่อัไป็	 
ซ้ึ่�งจุะต้อังให้้ค้วามีสิำค้ญัตลัอัดห่้วงโซ่ึ่อัปุ็ที่าน	ที่ั�งในด้าน
ขึ้อังการจุัดที่ำมีาตรฐานสิำห้รับกำกับดูแลั	ระบบการ
ตรวจุรบัรอังแลัะระบบตรวจุสิอับย้อันกลับั	การพื้ฒันา 
แลัะอัอักแบบบรรจุุภูัณ์ฑ์์	การสิร้างค้วามีตระห้นักรู ้
ถิ่้งค้วามีสิำค้ัญขึ้อังค้วามีป็ลัอัดภูัยขึ้อังสิินค้้าที่่� ม่ี
คุ้ณ์ภูาพื้แลัะค้วามีป็ลัอัดภูัย	รวมีถิ่้งการพื้ัฒนาคุ้ณ์ค้่า

ที่างโภูช้นาการขึ้อังสิินค้้าเกษตรแลัะอัาห้ารผ่าน
งานวิจุัยด้านวิที่ยาศาสิตร์	ซึ่้�งในปี็	2565	กระที่รวง
สิาธิารณ์สุิขึ้ได้จัุดที่ำแผนป็ฏิิบัติการด้านการจัุดการ
ด้านอัาห้ารขึ้อังป็ระเที่ศไที่ย	ระยะที่่�	1	(พื้.ศ.	2566–2570)	
เพื้้�อัใช้้เป็็นแนวที่างในการขึ้ับเค้ลั้�อันการดำเนิน
งานด้านอัาห้ารขึ้อังป็ระเที่ศไที่ย	 รวมีที่ั�งเป็็นกรอับ
ในการบริห้ารจุัดการแลัะบูรณ์าการการดำเนินงาน
ขึ้อังห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวขึ้้อังตลัอัดห้่วงโซึ่่อัาห้ารให้้
มี่เป็้าห้มีายแลัะที่ิศที่างเด่ยวกันอัย่างเป็็นระบบ	 
มี่ป็ระสิิที่ธิิภูาพื้	แลัะนำไป็สิู่ค้วามีมีั�นค้งด้านอัาห้าร
แลัะโภูช้นาการในทีุ่กระดับ

ป้ี
2562

ปี้
2565
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	 พื้ิจุารณ์าเท่ี่ยบเค้่ยงจุาก	 ดัช้น่ค้วามีมีั�นค้ง
ที่างอัาห้ารโลัก	 (Global	 Food	Security	 Index	 
:	GFSI)	ขึ้อัง	The	Economist	Intelligence	Unit	(EIU)	
ซึ่้�งเป็็นดัช้น่ที่่�พื้ิจุารณ์าค้วามีสิามีารถิ่ในการเขึ้้าถิ่้ง 
อัาห้ารที่่�มี่โภูช้นาการ	(Affordability)	ค้วามีเพื้่ยงพื้อั 
ขึ้อังอัาห้ารที่่�ผลิัตได้	 (Availability)	 คุ้ณ์ภูาพื้แลัะ
ค้วามีป็ลัอัดภูัยขึ้อังอัาห้าร	 (Quality	and	Safety)	
แลัะค้วามียั�งย้นแลัะการป็รับตัว	 (Sustainability	
and	 Adaptation)	 เพื้้�อัจัุดอัันดับค้วามีมีั�นค้งที่าง
อัาห้ารขึ้อัง	113	ป็ระเที่ศ	โดยในช้่วงป็ี	2561-2564	
การพื้ัฒนาขึ้อังป็ระเที่ศไที่ยเป็็นไป็ในที่ิศที่างที่่�ด่	 
ซึ่้�งสิามีารถิ่ขึ้ยับจุากอัันดับที่่�	54	ในป็ี	2561	มีาอัยู่ที่่�
อัันดับที่่�	51 ในปีี 2564 แต่ในปีี 2565 อัันดับดัชี้นี
ค่ว่ามูมูั�นค่งที่างอัาหารขอังปีระเที่ศไที่ยได้ตกลงไปี
อัยู่ในอัันดับทีี่� 64 ต�ำกว่่าปีี 2564 ถิ่่ง 13 อัันดับ 
แลัะได้ค้ะแนนลัดลังจุาก	64.5	ค้ะแนน	มีาเป็็น	60.1	
ค้ะแนน	 เมี้�อัพื้ิจุารณ์าค้ะแนนในแต่ลัะด้านขึ้อังปี็	

2565	จุะพื้บว่าด้านคุ้ณ์ภูาพื้แลัะค้วามีป็ลัอัดภูัยขึ้อัง
อัาห้ารยังค้งเป็็นจุุดอั่อันเช้่นเด่ยวกับป็ีท่ี่�ผ่านมีา	 โดย 
มี่ค้ะแนนต�ำลังถิ่้งร้อัยลัะ	10.8	เมี้�อัเที่่ยบกับป็ีที่่�ผ่านมีา 
แลัะอัันดับต�ำลังจุากป็ี	2564	ที่่�อัยู่ในอัันดับ	73	มีาอัยู ่
ที่่�อัันดับ	102	 ซ้ึ่�งเกิดจุากป็ัจุจุัยที่างด้านค้วามีห้ลัาก
ห้ลัายที่างโภูช้นาการ	 ด้านมีาตรฐานโภูช้นาการ	
แลัะค้วามีเพื้่ยงพื้อัขึ้อังสิารอัาห้ารรอัง	 (วิตามีินแลัะ 
แร่ธิาตุ)	 จุ้งที่ำให้้ค้ะแนนในภูาพื้รวมีลัดลังตามีไป็
ด้วย	 ดังนั�น	สิถิ่านะการบรรลุัเป็้าห้มีายจุ้งอัยู่ที่่�ยังค่ง 
มูีค่ว่ามูเสิี�ยงในการบรรลุเปี้าหมูาย

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย
ดัชี้นคี่ว่ามูมูั�นค่งที่างอัาหาร ปีี 2561 - 2565

ที่่�มีา	:	The	Economist	Intelligence	Unit
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้ึ้อังมี่การดำเนินการเพื้้�อั
สิร้างค้วามีเช้้�อัมีั�นแลัะภูาพื้ลัักษณ์์ที่่�ด่ต่อัสิินค้้าเกษตร
แลัะผลิัตภัูณ์ฑ์์ที่่�เก่�ยวข้ึ้อังตลัอัดห่้วงโซ่ึ่ท่ี่�ม่ีค้ณุ์ภูาพื้แลัะ
ค้วามีป็ลัอัดภูยัผ่านโค่รงการเพ้ื้�อัขบัเค่ล้�อันการบรรลุ
เป้ีาหมูายตามูยุที่ธศาสิตร์ชี้าติ ปีระจำปีีงบปีระมูาณ์ 
พื้.ศ. 2565 อัาทิี่ โค่รงการยกระดบัค่ณุ์ภัาพื้มูาตรฐาน
สิินค้่าเกษตร	 ที่่�ดำเนินการพัื้ฒนาคุ้ณ์ภูาพื้ผลัผลิัต
สิินค้้าเกษตรเป้็าห้มีายให้้ม่ีคุ้ณ์ภูาพื้มีาตรฐานแลัะ
ป็ลัอัดภูยัสิำห้รบัการบรโิภูค้ในป็ระเที่ศแลัะการส่ิงอัอัก	 
เป็็นการเพื้ิ�มีขึ้่ดค้วามีสิามีารถิ่ในการแข่ึ้งขึ้ันขึ้อังสิินค้้า
เกษตรแลัะอัาห้ารไที่ยในตลัาดโลักนำไป็สิู่การรักษา
แลัะขึ้ยายตลัาด	 แลัะโค่รงการส่ิงเสิริมูสิินค้่าเกษตร
เข้าสู่ิระบบรับรอังมูาตรฐานเกษตรปีลอัดภัยั เกษตร
อิันที่รย์ี และระบบตรว่จสิอับย้อันกลบั	กจิุกรรมี	เตรย่มี
ค้วามีพื้ร้อัมีเกษตรเข้ึ้าสิู่ระบบรับรอังมีาตรฐานเกษตร
ป็ลัอัดภูัย	 แลัะการตรวจุรับรอังมีาตรฐาน	 ที่่�ดำเนิน
การพื้ัฒนาเกษตรกรให้้มี่ค้วามีเข้ึ้าใจุในการผลัิตตามี
มีาตรฐานสิินค้้าเกษตร	ตลัอัดจุนสิามีารถิ่พัื้ฒนาเป็็น

	 ดชั้นด้่านค้ณุ์ภูาพื้แลัะค้วามีป็ลัอัดภัูยขึ้อังอัาห้าร	(Quality	and	Safety)	ที่่�เป็็นจุดุอ่ัอันสิำค้ญัที่่�ที่ำให้้ค้ะแนน
ภูาพื้รวมีดชั้น่ค้วามีมีั�นค้งที่างอัาห้ารขึ้อังป็ระเที่ศไที่ยต�ำลัง	ซ้ึ่�งในปี็	2565	ค้ะแนนด้านค้ณุ์ภูาพื้แลัะค้วามีป็ลัอัดภูยั 
ขึ้อังอัาห้ารขึ้อังป็ระเที่ศไที่ยถูิ่กจุดัให้้อัยูใ่นอันัดบัที่่�	102	จุากที่ั�งห้มีด	113	ป็ระเที่ศ	โดยเฉพื้าะในด้านมีาตรฐาน
โภูช้นาการ	(Nutritional	standards)	ที่่�ได้ค้ะแนนน้อัยที่่�สุิด	20.2	ค้ะแนน	ซ้ึ่�งต�ำกว่าค้ะแนนเฉลั่�ยขึ้อังโลักที่่�	63.7	ค้ะแนน 
เน้�อังจุากขึ้าดข้ึ้อัแนะนำการบรโิภูค้อัาห้ารขึ้อังค้นในช้าต	ิ(national	dietary	guidelines)	แผนโภูช้นาการแห่้งช้าติ	 
(national	nutrition	plan)	แลัะการติดตามีเฝ้้าระวังด้านโภูช้นาการ	(nutritional	monitoring	and	surveillance)	อัย่างไร
กต็ามี	กระที่รวงสิาธิารณ์สิขุึ้	โดยกรมีอันามียัได้จุดัที่ำแผนป็ฏิบิตักิารด้านโภูช้นาการระดบัช้าติ	5	ปี็	พื้.ศ.	2562-2566 
	ที่่�มีว่ตัถิ่ปุ็ระสิงค์้ในการสิร้างอังค์้ค้วามีรูท้ี่่�สินับสินนุให้้เกดิค้วามีรอับรูด้้านสิขุึ้ภูาพื้เพื้้�อัเช้้�อัมีโยงสิูพ่ื้ฤตกิรรมีการบรโิภูค้
ที่่�พื้้งป็ระสิงค์้ขึ้อังป็ระช้าช้นทีุ่กกลัุ่มีวัย	ห้ร้อัการกำห้นดธิงโภูช้นาการ	(Thailand	Nutrition	Flag)	 เพื้้�อัแนะนำ 
สัิดส่ิวน	ป็ริมีาณ์	แลัะค้วามีห้ลัากห้ลัายขึ้อังอัาห้ารที่่�ค้วรบริโภูค้ไว้แล้ัว	ดังนั�น	ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้ึ้อังค้วรเร่งขัึ้บเค้ลั้�อัน
การดำเนินงานด้านการบริโภูค้อัาห้ารแลัะมีาตรฐานโภูช้นาการตามีแนวที่างที่่�ได้กำห้นดไว้ให้้เกิดผลัอัย่างเป็็นรูป็ธิรรมี	
เพื้้�อัเสิริมีสิร้างค้วามีเข้ึ้มีแข็ึ้งแลัะป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้ในการดำเนินงานด้านคุ้ณ์ภูาพื้แลัะค้วามีป็ลัอัดภัูยขึ้อังอัาห้ารในด้าน 
ที่่�เป็็นจุดุอ่ัอันแท้ี่จุรงิ

ผลิัตภูัณ์ฑ์์/สิินค้้าที่่�ที่ันสิมีัย	 มี่คุ้ณ์ภูาพื้เป็็นที่่�ยอัมีรับ
ขึ้อังตลัาดสิากลั	แลัะพื้ัฒนาผลัผลัิตให้้เข้ึ้าสิู่มีาตรฐาน
สิินค้้าเกษตรที่่�ด่ในระดบัสิากลัได้	นอักจุากน่�	ห้น่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้ึ้อังยังมี่การดำเนินการสิร้างค้วามีเช้้�อัมีั�น 
ด้านค้ณุ์ภูาพื้มีาตรฐานสินิค้้าเกษตร	อัาทิี่	การขบัเค่ล้�อัน
การพื้ฒันาศกัยภัาพื้เกษตรกรด้านค่ณุ์ภัาพื้ มูาตรฐาน 
ค่ว่ามูปีลอัดภัยั และการตรว่จสิอับย้อันกลบัในสิินค้้า
เกษตรนำร่อัง	2	ช้นิด	 ได้แก่	 ข้ึ้าว	แลัะทุี่เร่ยน	 โดยม่ี 
การส่ิงเสิริมีการนำระบบตามีสิอับย้อันกลัับในสิินค้้า
เกษตรบนระบบค้ลัาวด์	 (QR	 Traces	 on	 Cloud)	 
มีาใช้้	เพ้ื้�อัสิร้างค้วามีเช้้�อัมีั�นให้้กับผู้บริโภูค้	แลัะส่ิงเสิริมี
ช่้อังที่างการตลัาดสิำห้รับสินิค้้าเกษตรที่่�ได้รบัการรับรอัง
มีาตรฐานแลัะม่ีการใช้้ระบบตามีสิอับย้อันกลับั	ที่ั�งช่้อังที่าง
อัอัฟื้ไลัน์แลัะช่้อังที่างอัอันไลัน์	อัย่างไรกด็	่ผลัการดำเนนิ
งานดงักล่ัาวมีุง่เน้นในด้านการพื้ฒันามีาตรฐานการผลัติ
เป็็นห้ลััก	 ในขึ้ณ์ะที่่�ป็ระเด็นที่่�ยังเป็็นจุุดอ่ัอันส่ิวนให้ญ่ 
อัยู่ในด้านโภูช้นาการ	 ซ้ึ่�งต้อังมี่การบูรณ์าการแลัะ 
เช้้�อัมีโยงการดำเนนิงานร่วมีกบัห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้ึ้อังต่อัไป็

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย
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	 การขัึ้บเค้ลั้�อันเป้็าห้มีายเพื้้�อัสิร้างค้วามีเช้้�อัมีั�นแลัะภูาพื้ลักัษณ์์ที่่�ด่ต่อัสินิค้้าเกษตรแลัะผลิัตภัูณ์ฑ์์ที่่�เก่�ยวข้ึ้อัง
ที่่�มีคุ่้ณ์ภูาพื้แลัะค้วามีป็ลัอัดภูยัในระยะถิ่ดัไป็	ค้วรให้้ค้วามีสิำค้ญักบัการพื้ฒันามีาตรฐานกระบวนการผลัติอัาห้าร
ป็ลัอัดภัูย	การส่ิงเสิริมีการนำมีาตรฐานไป็ใช้้ให้้เกิดการป็ฏิบัิติอัย่างเป็็นรูป็ธิรรมีทุี่กระดับตลัอัดห่้วงโซ่ึ่ขึ้อังกระบวนการ
ผลัติสินิค้้าเกษตรแลัะอัาห้าร	รวมีถิ่ง้สิร้างการยอัมีรบัมีาตรฐานขึ้อังป็ระเที่ศไที่ยในระดบัสิากลั	นอักจุากน่�	ห้น่วยงานที่่� 
เก่�ยวข้ึ้อังค้วรเร่งการป็ระกาศใช้้แผนป็ฏิบิตักิารด้านการจุดัการด้านอัาห้ารขึ้อังป็ระเที่ศไที่ย	ระยะที่่�	1	(พื้.ศ.	2566–2570) 
เพื้้�อัยกระดับค้วามีสิำคั้ญแลัะใช้้เป็็นแนวที่างในการขัึ้บเค้ลั้�อันการดำเนินงานด้านอัาห้ารขึ้อังป็ระเที่ศไที่ย	รวมีที่ั�ง 
ใช้้เป็็นกรอับในการบรหิ้ารจุดัการแลัะบรูณ์าการการดำเนนิงานขึ้อังภูาค้ส่ิวนต่าง	ๆ	ที่่�เก่�ยวข้ึ้อังตลัอัดห่้วงโซ่ึ่อัาห้าร 
ให้้มีเ่ป้็าห้มีายแลัะที่ศิที่างเดย่วกนัอัย่างมีป่็ระสิทิี่ธิภิูาพื้	นำไป็สิูค่้วามีมีั�นค้งด้านอัาห้ารแลัะโภูช้นาการในที่กุระดบั 
ในห้้วงการพื้ฒันาปี็	2566–2570

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 แผนแม่ีบที่ภูายใต้ยทุี่ธิศาสิตร์ช้าติ	ป็ระเด็น	(03)	
การเกษตร	 (พื้.ศ.	2566-2580)	 (ฉบับแก้ไขึ้เพิื้�มีเติมี)	
เป็้าห้มีายแผนแมี่บที่ย่อัย	ผลัิตภูัณ์ฑ์์เกษตรป็ลัอัดภูัย
ขึ้อังไที่ยได้รับการยอัมีรับด้านคุ้ณ์ภูาพื้ค้วามีป็ลัอัดภูัย
แลัะคุ้ณ์ค้่าที่างโภูช้นาการสิูงขึ้้�น	 ได้มี่การป็รับเป็ลั่�ยน
ตัวช้่�วัดจุาก	 เดิมี	 ดัช้น่ค้วามีเช้้�อัมีั�นผู้บริโภูค้ด้าน
คุ้ณ์ภูาพื้แลัะค้วามีป็ลัอัดภูัยอัาห้าร	เป็็น	ดัช้น่คุ้ณ์ภูาพื้
แลัะค้วามีป็ลัอัดภูัย	 (Quality	and	Safety)	ภูายใต้

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ดัช้น่ค้วามีมีั�นค้งที่างอัาห้าร	 (GFSI)	 โดยกำห้นดค้่า 
เป็้าห้มีายภูายในป็ี	 2570	 ที่่�อัันดับไมี่ เกิน	 70	 
ซึ่้�งในป็ี	2565	ดัช้น่คุ้ณ์ภูาพื้แลัะค้วามีป็ลัอัดภูัยขึ้อัง
ป็ระเที่ศไที่ยถูิ่กจุัดให้้อัยู่ในอัันดับที่่�	102	จุากที่ั�งห้มีด	
113	ป็ระเที่ศ	ดังนั�น	เมี้�อัเป็ร่ยบเที่่ยบกับค้่าเป็้าห้มีาย
ที่่�ต้อังบรรลัุในป็ี	2570	ที่่�อัันดับไมี่เกิน	70	จุ้งมี่สิถิ่านะ
การบรรลุัเป็้าห้มีายที่่�ระดับว่ิกฤตในการบรรลุ 
เปี้าหมูาย
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030301

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เกษต้รช่วภาพื้

อัต้ราการขยายต้ัวของมูลุค่่าสิ่นค้่าเกษต้รช่วภาพื้ขยายตั้ว 
เฉลุ่�ยร้อยลุะ 3

ส่ินค่้าเกษต้รช่วภาพื้ม่มูลุค่่าเพ่ื้�มข้�น

	 ป็ระเที่ศไที่ยถิ่้อัได้ว่าเป็็นป็ระเที่ศที่่�มี่ค้วามี
ห้ลัากห้ลัายที่างช้่วภูาพื้	 แลัะมี่ศักยภูาพื้ในการเป็็น
ฐานการผลัติด้านการเกษตรที่่�สิำค้ญั	ซึ่้�งค้วรได้รบัการ
พื้ัฒนาต่อัยอัดแลัะสิร้างมีูลัค่้าเพื้ิ�มีจุากฐานที่รัพื้ยากร
ช่้วภูาพื้	ตั�งแต่กระบวนการผลัิตจุนถิ่้งการตลัาด	 เพื้้�อั
สิร้างมูีลัค่้าที่างเศรษฐกิจุที่ั�งในระดบัท้ี่อังถิ่ิ�นแลัะระดับ
ป็ระเที่ศ	ป็ระกอับด้วย	1)	การเพื้ิ�มีป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้การผลิัต	 
ผ่านการส่ิงเสิรมิีการผลัติแลัะใช้้สิารช้ว่ภูณั์ฑ์์ท่ี่�เป็็นมีติร
กบัสิิ�งแวดล้ัอัมี	การผลัติโดยใช้้ผลัพื้ลัอัยได้แลัะวสัิดเุห้ลัอ้ั
ใช้้ที่างการเกษตร	การรวบรวมีสินิค้้าเกษตรอัตัลักัษณ์์
พื้้�นถิ่ิ�นแลัะการอันุรกัษ์	2)	การสิร้างมีลูัค่้าเพื้ิ�มีแลัะพื้ฒันา
ผลัติภูณั์ฑ์์	ผ่านกระบวนการผลัติสินิค้้าเกษตรช้ว่ภูาพื้ที่่�มี่
ป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้	มีร่ะบบการผลัติที่่�ได้มีาตรฐานค้วบคู้ไ่ป็กบั
การพื้ฒันาบรรจุุภูณั์ฑ์์	 เพื้้�อัยกระดบัผลัติภูณั์ฑ์์สิูส่ินิค้้า

พื้ร่เมี่ยมี	แลัะ	3)	การตลัาด	 ผ่านการป็ระช้าสิัมีพื้ันธ์ิ	 
การเพิื้�มีช่้อังที่างแลัะเช้้�อัมีโยงตลัาดสิินค้้าเกษตรช้ว่ภูาพื้
ที่ั�งในแลัะต่างป็ระเที่ศ	ตลัอัดจุนการสิำรวจุค้วามีต้อังการ
ขึ้อังตลัาด	ที่ั�งน่�	จุะต้อังมีก่ารพัื้ฒนาสิภูาพื้แวดล้ัอัมีที่่�เอั้�อั
ต่อัการเพื้ิ�มีมีลูัค่้าสิินค้้าเกษตรช้ว่ภูาพื้ค้วบคู้ไ่ป็ด้วย	ไม่ีว่า
จุะเป็็นการด้านกฎห้มีายแลัะระเบย่บ	ฐานข้ึ้อัมีลูัเกษตร
ช้ว่ภูาพื้	การวจิุยัแลัะพื้ฒันาเกษตรช้ว่ภูาพื้	เที่ค้โนโลัย/่
นวตักรรมี	ศกัยภูาพื้บคุ้ลัากร	แลัะการเข้ึ้าถิ่ง้แห้ล่ังเงินที่นุ 
โดยในช่้วงที่่�ผ่านมีามูีลัค่้าที่างเศรษฐกิจุขึ้อังสิินค้้าเกษตร
ช้่วภูาพื้ส่ิวนให้ญ่ยังมีาจุากมีูลัค่้าขึ้อังวัตถุิ่ดิบท่ี่�ใช้้ใน 
การผลัติพื้ลังังานที่ดแที่น	จุำเป็็นต้อังขึ้ยายผลัการสิร้าง
มีูลัค่้าสิมีุนไพื้รแลัะเค้ร้�อังเที่ศ	 แมีลังเศรษฐกิจุ	 ห้ร้อั 
สิินค้้าให้ม่ีๆ	เพ้ื้�อัสิร้างค้วามีห้ลัากห้ลัายขึ้อังสิินค้้าเกษตร
ช้ว่ภูาพื้ต่อัไป็
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	 สิะท้ี่อันจุากมูีลัค้่ารวมีขึ้อังวัตถิุ่ดิบท่ี่�ใช้้ใน
การผลัิตพื้ลัังงานที่ดแที่น	สิมุีนไพื้ร/เค้ร้�อังเที่ศ	แลัะ
แมีลังเศรษฐกิจุ	 ซึ่้�งเป็็นสิินค้้าเกษตรช้่วภูาพื้ที่่�มี ่
การจุัดเก็บแลัะรายงานขึ้้อัมีูลัอัย่างต่อัเน้�อัง	 โดย
ระห้ว่างป็ี	 2561-2564	มีูลัค้่ารวมีขึ้อังสิินค้้าเกษตร
ช่้วภูาพื้ม่ีการขึ้ยายตัวในทิี่ศที่างท่ี่�ด่เฉล่ั�ยอัยู่ที่่�ร้อัยลัะ	
19.66	 ต่อัป็ี	 แต่ในป็ี	 2565	 สิินค้้าเกษตรช้่วภูาพื้ 
มี่มีูลัค้่ารวมี	16,434	ลั้านบาที่	ลัดลังจุากปี็	2564	ที่่�มี่
มีูลัค้่ารวมี	16,755	ลั้านบาที่	อัยู่	321	ลั้านบาที่	ห้ร้อั
ลัดลังร้อัยลัะ	2	 โดยสัิดส่ิวนขึ้อังมูีลัค่้าสิินค้้าเกษตร
ช้่วภูาพื้ในป็ีลั่าสิุด	ป็ระกอับด้วย	1)	มีูลัค้่าวัตถิุ่ดิบที่่�ใช้้
ในการผลิัตพื้ลัังงานที่ดแที่น	 (เอัที่านอัลั	ไบโอัด่เซึ่ลั) 
จุำนวน	12,926	ลั้านบาที่	ค้ิดเป็็นร้อัยลัะ	78.65	ขึ้อัง
มีูลัค้่ารวมี	2)	มีูลัค้่าสิมีุนไพื้รแลัะเค้ร้�อังเที่ศ	(ขึ้มีิ�นช้ัน	
พื้ริกไที่ย	กระช้ายดำ	กระเจุ่�ยบแดง	 ว่านห้างจุระเขึ้้	
ไพื้ลั	ฟ้ื้าที่ะลัายโจุร)	จุำนวน	778	ลั้านบาที่	คิ้ดเป็็นร้อัย
ลัะ	4.73	ขึ้อังมีูลัค้่ารวมี	แลัะ	3)	มีูลัค้่าแมีลังเศรษฐกิจุ	

(ผ้�งพื้ันธิุ์	ผ้�งโพื้รง	ชั้นโรง	จุิ�งห้ร่ด)	จุำนวน	2,730	ลั้าน
บาที่	ค้ิดเป็็นร้อัยลัะ	16.61	ขึ้อังมีูลัค้่ารวมี	ที่ั�งน่�	 เมี้�อั
พื้ิจุารณ์ามููลค่่าขอังสิินค่้าเกษตรชีี้ว่ภัาพื้ระหว่่างปีี 
2562–2565 พื้บว่่า มูีการขยายตัว่ในอััตราเฉลี�ย
ร้อัยละ 14.25 ต่อัปีี ซึ่่�งบรรลุค่่าเปี้าหมูายตามูที่ี�
กำหนดไว่้ในปีี 2565 แล้ว่	 อัย่างไรก็ตามี	ต้นทีุ่น 
การผลิัตพื้ลัังงานที่ดแที่นจุากสิินค้้าเกษตรช้่วภูาพื้	
อัาทิี่	ต้นทีุ่นการผลัิตน�ำมีันป็าล์ัมีที่ั�งระบบขึ้อังไที่ยยัง
ค้งสิูงกว่าป็ระเที่ศคู้่แขึ้่งที่ั�งอัินโดน่เซึ่่ยแลัะมีาเลัเซึ่่ย	
อัันเน้�อังมีาจุากผลัผลัิตป็าลั์มีสิดต่อัไร่ขึ้อังไที่ย	 
มี่จุำนวน	2.7	 ตัน	ในขึ้ณ์ะที่่�อิันโดน่เซึ่่ยแลัะมีาเลัเซึ่่ย	
ผลิัตได้	2.9	ตันต่อัไร่	3.3	ตันต่อัไร่	ตามีลัำดับ	แลัะ
สิ่งผลัให้้มี่อััตราการใช้้กำลัังการผลัิตขึ้อังโรงสิกัด
น�ำมีันป็าล์ัมีดิบขึ้อังไที่ยท่ี่�ยังต�ำเพ่ื้ยงร้อัยลัะ	 43%	 
ขึ้อังโรงงานสิกัดน�ำมีันที่ั�งห้มีด	 ส่ิงผลัให้้เสิ่ยเป็ร่ยบ
ด้านต้นทีุ่นต่อัห้น่วยแลัะค้วามีสิามีารถิ่ในการแขึ้่งขึ้ัน
ด้านราค้าเมี้�อัเที่่ยบกับป็ระเที่ศคู้่แขึ้่งในตลัาดโลัก

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

ที่่�มีา	:	กระที่รวงเกษตรแลัะสิห้กรณ์์,	2565

มููลค่่าสิินค่้าเกษตรชี้ีว่ภัาพื้
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	 ห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อังได้ดำเนินการพัื้ฒนา
แลัะส่ิงเสิริมีการสิร้างมีูลัค่้าเพื้ิ�มีจุากเกษตรช้่วภูาพื้
ผ่านโค่รงการเพื้้�อัขับเค่ล้�อันการบรรลุเป้ีาหมูายตามู
ยทุี่ธศาสิตร์ชี้าติ ปีระจำปีีงบปีระมูาณ์ พื้.ศ. 2565 อัาที่ิ 
โค่รงการสิร้างมููลค่่าผลิตภััณ์ฑ์์สิินค้่าเกษตรชี้ีว่ภัาพื้ 
สิูเ่ชี้งิพื้าณิ์ชี้ย์ (กจิกรรมูการแปีรรปูีว่ตัถิ่ดุบิพื้ช้ี้สิมูนุไพื้ร
ให้ได้มูาตรฐาน)	 ท่ี่�สินับสินุนบริการเค้ร้�อังจุักรกลั 
การเกษตรให้้แก่กลัุม่ีเกษตรกรที่่�ผลัติพื้ช้้สิมีนุไพื้ร	ตลัอัดจุน
ให้้ค้วามีรูใ้นการใช้้งานเค้ร้�อังจุกัรแลัะบำรงุรกัษา	ซ้ึ่�งจุะ
ส่ิงผลัให้้เกษตรกรได้ลัดต้นทีุ่นการผลัิต	 แลัะสิามีารถิ่
เพื้ิ�มีมีูลัค่้าผลัผลิัต	 สิร้างรายได้ให้้กับเกษตรกรแที่นท่ี่�
การขึ้ายผลัผลิัตสิดที่่�ไม่ีสิามีารถิ่เกบ็รกัษาได้นาน	รวมีถิ่ง้ 
การพื้ฒันาโรงแป็รรปู็ให้้ผ่านมีาตรฐาน	GMP	ในขึ้ั�นตอัน
การเตรย่มีการล้ัาง	การห้ั�น	 เพื้้�อัไม่ีให้้วัตถิ่ดุบิป็นเป้็�อัน 
เช้้�อัจุุลิันที่ร่ย์	 แลัะโค่รงการศ่กษาว่ิเค่ราะห์เชิี้ง
เศรษฐกจิขอังการนำผลพื้ลอัยได้และว่สัิดเุหลอ้ัใช้ี้ที่าง 
การเกษตรมูาใช้ี้ในอัตุสิาหกรรมูต่อัเน้�อังและพื้ลงังาน
ที่างเล้อัก	 ที่่�สินับสินุนให้้มี่การนำวัตถิุ่ดิบเห้ลั้อัที่ิ�ง
ที่างการเกษตรมีาใช้้ในอุัตสิาห้กรรมีแลัะพื้ลังังานที่่�เก่�ยว
เน้�อังกับช้่วภูาพื้ได้อัย่างม่ีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้	 โดยปั็จุจุุบัน

	 อัตัราการขึ้ยายตวัขึ้อังมีลูัค่้ารวมีขึ้อังสินิค้้าเกษตรช้ว่ภูาพื้ในช่้วงปี็	2561-2565	ที่่�ผ่านมีา	จุะผนัแป็รตามี
มูีลัค่้าขึ้อังวตัถิ่ดุบิที่่�ใช้้ในการผลัติพื้ลังังานที่ดแที่น	(เอัที่านอัลั	ไบโอัดเ่ซึ่ลั)	เป็็นห้ลักั	จุง้เป็็นป็ระเดน็ท้ี่าที่ายในการส่ิงผลั 
ต่อัการบรรลัุเป้็าห้มีายในอันาค้ต	 เน้�อังจุากมีาตรการการก่ดกันที่่�ไม่ีใช่้ภูาษ่	 (Non-Tariff	 Barriers)	 โดยเฉพื้าะ 
การอันรุกัษ์สิิ�งแวดล้ัอัมีขึ้อังสิห้ภูาพื้ยโุรป็	(ห้น้�งในผูบ้รโิภูค้น�ำมีนัป็าล์ัมีห้ลักัขึ้อังโลัก)	กำห้นดให้้ป็ระเที่ศสิมีาช้กิที่ยอัยลัด 
การใช้้เช้้�อัเพื้ลัิงช้่วภูาพื้ที่่�ผลัิตจุากป็าล์ัมีน�ำมีัน	 ซึ่้�งเป็็นพ้ื้ช้ที่่�มี่ค้วามีเสิ่�ยงต่อัการที่ำให้้เกิดการสิร้างค้าร์บอันสูิง	 
โดยตั�งเป้็าห้มีายยตุกิารใช้้ภูายในปี็	2573	ส่ิงผลัให้้เกดิกระแสิ	“Zero	Palm	Oil”	ในภูาค้อัตุสิาห้กรรมีขึ้อังยโุรป็	
นอักจุากน่�การให้้ค้วามีสิำค้ญักบัสิขุึ้ภูาพื้ยงัที่ำให้้เกดิกระแสิ	“Palm	Oil	Free”	สิำห้รบัสินิค้้าอัาห้ารต่าง	ๆ	ในยโุรป็	
เน้�อังจุากน�ำมีนัป็าล์ัมีถูิ่กมีอังว่าเป็็นแห้ล่ังไขึ้มีนัอัิ�มีตัว	แลัะมีส่ิารก่อัมีะเร็งในป็รมิีาณ์มีากเมี้�อัเที่ย่บกบัพื้ช้้น�ำมีนัอั้�นๆ	
ป็ระกอับกับแผนพื้ฒันาพื้ลังังานที่ดแที่นแลัะพื้ลังังานที่างเลัอ้ัก	พื้.ศ.	2561-2580	ได้ลัดเป้็าห้มีายการใช้้ไบโอัดเ่ซึ่ลั 
ลังจุากเดิมีเพื้้�อัให้้สิอัดรับแผนพัื้ฒนากำลัังการผลิัตไฟื้ฟ้ื้าระยะยาวปี็	2561-2580	โดยเบ้�อังต้นค้าดว่าจุะป็รับลัด 
เป้็าห้มีายการผลิัตไบโอัดเ่ซึ่ลัจุาก	14	ล้ัานลิัตรเป็็น	8	ล้ัานลิัตรในปี็	2580	ดังนั�น	ในการพัื้ฒนาแลัะส่ิงเสิริมีการสิร้าง
มูีลัค่้าเพื้ิ�มีขึ้อังสิินค้้าเกษตรช้่วภูาพื้ที่่�เป็็นวัตถิุ่ดิบพื้ลัังงานที่ดแที่น	จุะต้อังเตร่ยมีพื้ร้อัมีในการต่อัยอัดการพื้ัฒนา 

ได้มี่การนำวัสิดุเห้ลั้อัที่ิ�งที่างการเกษตรมีาแป็รรูป็เพื้้�อั
เป็็นการเพื้ิ�มีมีลูัค่้า	แลัะเพื้ิ�มีรายได้ให้้กบัเกษตรกรรวมี
ไป็ถิ่ง้เป็็นการสิร้างค้วามีมีั�นค้งที่างด้านพื้ลังังานที่ดแที่น
ขึ้อังป็ระเที่ศ	นอักจุากน่�	ยงัม่ีการดำเนินการขัึ้บเค้ลั้�อัน
เป้็าห้มีายเพื้้�อัการใช้้ป็ระโยช้น์จุากค้วามีห้ลัากห้ลัาย
ที่างช้่วภูาพื้ในการผลัิตแลัะแป็รรูป็สิินค้้าเกษตรด้วย
กระบวนการที่างช้่วภูาพื้	 เพื้้�อันำไป็สิู่ผลิัตภัูณ์ฑ์์ที่่�ม่ี
มีลูัค่้าสิงู	อัาที่	ิโค่รงการส่ิงเสิรมิูการเพื้ิ�มูปีระสิทิี่ธภิัาพื้ 
การผลิตสิมุูนไพื้ร ที่่�ส่ิงเสิริมีให้้เกษตรกรผู้ผลิัตพื้้ช้
สิมีนุไพื้รมีก่ารพื้ฒันาศกัยภูาพื้	แลัะเพิื้�มีป็ระสิิที่ธิภิูาพื้
การผลัติสิมีนุไพื้รขึ้อังตนเอัง	สิามีารถิ่ใช้้กระบวนการที่่�
มีค่้ณุ์ภูาพื้ที่ำให้้ผลัผลิัตท่ี่�ได้สิอัดค้ล้ัอังกบัค้วามีต้อังการ
ขึ้อังตลัาด	สิามีารถิ่สิร้างมูีลัค่้าเพิื้�มีให้้กับผลัผลิัต	รวมีถิ่ง้
สิามีารถิ่ห้าช่้อังที่างการตลัาด	เพื้้�อัให้้เกดิค้วามียั�งยน้ใน
อัาช้พ่ื้	แลัะโค่รงการเพิื้�มูปีระสิทิี่ธิภัาพื้การผลิตแมูลง
เศรษฐกิจ	 ท่ี่�พื้ัฒนาค้วามีรู้แลัะที่ักษะขึ้อังเกษตรกร
ในการเพื้ิ�มีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้การผลัิตแมีลังเศรษฐกิจุ	 
ให้้สิอัดค้ล้ัอังกับค้วามีต้อังการขึ้อังตลัาดแลัะสิามีารถิ่
แข่ึ้งขึ้นัได้

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

แผนแม่่บท 03 การเกษตร
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ไป็สิูอ่ัตุสิาห้กรรมีท่ี่�มีม่ีลูัค่้าสิงูอั้�น	ๆ	อัาที่	ิในกรณ์ข่ึ้อังป็าล์ัมีน�ำมีนัค้วรผลักัดนัการพื้ฒันาอัตุสิาห้กรรมีโอัเลัโอัเค้มิีคั้ลั	
(Oleochemical)	นอักจุากน่�	กระแสิการดแูลัสิขุึ้ภูาพื้ที่่�เพื้ิ�มีมีากขึ้้�นที่ำให้้ผูบ้รโิภูค้ห้นัมีาบรโิภูค้พื้ช้้ผกัสิมีนุไพื้รมีากขึ้้�น	
จุะเป็็นโอักาสิในการขึ้ยายตลัาดแลัะมีลูัค่้าที่างเศรษฐกจิุจุากการสิร้างมีลูัค่้าเพื้ิ�มีให้้กบัสิินค้้าเกษตรช้ว่ภูาพื้อั้�น	ๆ	เช่้น	
สิมีนุไพื้รแลัะเค้ร้�อังเที่ศ	แมีลังเศรษฐกจิุ	ห้รอ้ัสินิค้้าให้ม่ี	ๆ	ค้วบคู้ไ่ป็กบัการสิร้างการรบัรูแ้ลัะค้วามีเข้ึ้าใจุให้้กบัผูบ้รโิภูค้

	 ผูท้ี่่�เก่�ยวข้ึ้อังในห่้วงโซ่ึ่สินิค้้าเกษตรช้ว่ภูาพื้	ค้วรให้้ค้วามีสิำคั้ญต่อัการพัื้ฒนาผลิัตภัูณ์ฑ์์โดยสิร้างมูีลัค่้าเพื้ิ�มี 
ให้้กับสินิค้้าเกษตรช้ว่ภูาพื้	ค้วบคู้ไ่ป็กบัการการสิร้างการรับรูแ้ลัะค้วามีเข้ึ้าใจุให้้กบัผูบ้รโิภูค้อัย่างต่อัเน้�อังแลัะเป็็นระบบ 
เพื้้�อัให้้สิอัดค้ล้ัอังกับค้วามีต้อังการขึ้อังผู้บริโภูค้	 ซ้ึ่�งจุะเป็็นโอักาสิในการขึ้ยายตลัาดแลัะมีูลัค่้าที่างเศรษฐกิจุจุาก 
การสิร้างมีลูัค่้าเพื้ิ�มีให้้กบัสินิค้้าเกษตรช้ว่ภูาพื้อั้�น	ๆ	เช่้น	สิมีนุไพื้รแลัะเค้ร้�อังเที่ศ	แมีลังเศรษฐกจิุ	ห้ร้อัสิินค้้าให้ม่ีๆ	
รวมีถิ่ง้	การเพื้ิ�มีป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้การผลัติแลัะลัดต้นที่นุในการป็ลูักพื้ช้้ที่่�เป็็นวตัถิ่ดุบิในการผลิัตพื้ลังังาน	การต่อัยอัด 
การพื้ฒันาไป็สิูอ่ัตุสิาห้กรรมีที่่�มีม่ีลูัค่้าสิงูอั้�นๆ	อัาที่	ิในกรณ์ข่ึ้อังป็าล์ัมีน�ำมีนั	ค้วรผลัักดนัการพื้ฒันาอัตุสิาห้กรรมี 
โอัเลัโอัเค้มีคิ้ลัั	(Oleochemical)	ตลัอัดจุนการพื้ฒันาระบบการผลัติให้้ได้มีาตรฐานที่่�ได้รับการยอัมีรบัในระดบัสิากลั	
เพื้้�อันำไป็สิูก่ารสิร้างค้วามีสิามีารถิ่ในการแข่ึ้งขึ้นั	สิามีารถิ่ขึ้ยายตลัาดแลัะเพื้ิ�มีโอักาสิในการส่ิงอัอักผลัติภูณั์ฑ์์ไป็ยงั 
ต่างป็ระเที่ศได้ต่อัไป็

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 แผนแม่ีบที่ภูายใต้ยทุี่ธิศาสิตร์ช้าต	ิป็ระเดน็	(03)	
การเกษตร	 (พื้.ศ.	 2566-2580)	 (ฉบับแก้ไขึ้เพื้ิ�มี
เติมี)	 เป็้าห้มีายแผนแมี่บที่ย่อัย	สิินค้้าเกษตรช้่วภูาพื้ 
มี่มีูลัค่้าเพื้ิ�มีขึ้้�น	ยังค้งตัวช้่�วัดเดิมี	ค้้อั	อััตราการขึ้ยายตัว 
ขึ้อังมีูลัค่้าสิินค้้าเกษตรช้ว่ภูาพื้ขึ้ยายตัว	(เฉลั่�ยร้อัยลัะ) 
แต่ม่ีการป็รับเป็ลั่�ยนค้่าเป็้าห้มีายเพื้้�อัเพื้ิ�มีค้วามี
ท้ี่าที่ายห้ลังัจุากที่่�ได้บรรลัเุป้็าห้มีายในช่้วงปี็	2561-2565	
ไป็แลั้ว	โดยจุาก	เดิมี	ในช้่วงป็ี	2566–2570	กำห้นด
ให้้มี่อััตราการขึ้ยายตัวเฉลั่�ยร้อัยลัะ	 5	 เป็็น	 เฉลั่�ย 
ไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	15	 โดยระห้ว่างปี็	 2561-2565	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

มีูลัค่้าขึ้อังสิินค้้าเกษตรช้่วภูาพื้ม่ีอััตราการขึ้ยายตัวที่่�
เฉล่ั�ยร้อัยลัะ	14.25	ต่อัป็ี	 ดังนั�น	 เมี้�อัเป็ร่ยบเที่่ยบ
กับค่้าเป้็าห้มีายที่่�ต้อังบรรลุัในปี็	 2570	 ที่่�ขึ้ยายตัว
เฉล่ั�ยไม่ีน้อัยกว่าร้อัยลัะ	 15	 จุ้งม่ีสิถิ่านะการบรรลุั 
เป็้าห้มีายท่ี่�ระดับใกล้ัเค้่ยงการบรรลุัเป็้าห้มีาย	
อัย่างไรก็ตามี	 จุะเห้็นได้ว่า	 ในช่้วงป็ี	 2563-2565	 
การขึ้ยายตัวมีค่่้าต�ำลังต่อัเน้�อัง	แลัะกระแสิการอันรุกัษ์
สิิ�งแวดลั้อัมีขึ้อังโลักจุะสิ่งผลัให้้มี่การใช้้เช้้�อัเพื้ลัิง
ช้่วภูาพื้ลัดลังในอันาค้ต	 อัันจุะเป็็นค้วามีเสิ่�ยงต่อั 
การบรรลุัเป็้าห้มีายในห้้วงการพื้ัฒนาในระยะต่อัไป็

แผนแม่่บท03การเกษตร
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เกษต้รช่วภาพื้  เกษต้รช่วภาพื้

ม่จำำานวนว่สิาหก่จำการเกษต้รขนาดักลุางแลุะเล็ุก 
แลุะผลุ่ต้ภัณ์ฑ์์จำากฐานช่วภาพื้ 1 ต้ำาบลุ 1 ว่สิาหก่จำ

ว่สิาหก่จำการเกษต้รจำากฐานช่วภาพื้แลุะภูม่ป้ัญญาท้องถิ่่�น
ม่การจัำดัต้ั�ง

	 การสินบัสินนุแลัะส่ิงเสิรมิีการพื้ฒันาวสิิาห้กจิุ
ชุ้มีช้นบนฐานเศรษฐกิจุช้่วภูาพื้ที่ั�วป็ระเที่ศบนฐาน
เศรษฐกิจุจุากค้วามีห้ลัากห้ลัายที่างช้่วภูาพื้จุะเป็็น 
การช่้วยเสิริมีสิร้างค้วามีเข้ึ้มีแขึ้็งให้้กับชุ้มีช้นท้ี่อังถิ่ิ�น	 
โดยการป็ระยกุต์ใช้้นวตักรรมีจุากภูมูีปัิ็ญญาท้ี่อังถิ่ิ�นแลัะ
เที่ค้โนโลัย่ที่่�ค้ำน้งถิ่้งสิิ�งแวดล้ัอัมี	 แลัะนำค้วามีห้ลัาก
ห้ลัายที่างช้ว่ภูาพื้มีาต่อัยอัดเป็็นผลิัตภัูณ์ฑ์์	ที่ำให้้ชุ้มีช้น 
ที่่�อัยู่ใกล้ัช้ิดกับที่รัพื้ยากรท่ี่�ม่ีค้วามีห้ลัากห้ลัายที่าง

ช้่วภูาพื้สิามีารถิ่สิร้างรายได้ที่ั�งที่างตรงแลัะที่างอ้ัอัมี
ได้อัย่างยั�งย้น	 ซ้ึ่�งการดำเนินการให้้บรรลุัเป้็าห้มีาย 
มีปั่็จุจุยัสิำค้ญั	ได้แก่	การสิำรวจุแห้ล่ังที่รพัื้ยากรช้ว่ภูาพื้
ในท้ี่อังถิ่ิ�นท่ี่�สิามีารถิ่นำมีาต่อัยอัดเป็็นผลิัตภูัณ์ฑ์์ได้	 
การสินบัสินนุการรวมีกลัุม่ีเกษตรกร	การป็ระเมีนิค้วามี
ต้อังการขึ้อังตลัาด	 แลัะการเข้ึ้าถิ่้งแห้ล่ังทีุ่นสิำห้รับ 
การจัุดตั�งแลัะบรหิ้ารจุดัการวสิิาห้กจิุการเกษตร	

ป้ี
2562

ปี้
2565

แผนแม่่บท 03 การเกษตร
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	 สิะที่้อันจุากการจุัดตั�งเป็็นวิสิาห้กิจุเกษตร
ช่้วภูาพื้ภูายใต้การส่ิงเสิริมีการรวมีกลัุ่มีกิจุการพัื้ฒนา
เศรษฐกิจุชุ้มีช้นขึ้อังสิำนักงานพัื้ฒนาเศรษฐกิจุจุาก
ฐานช่้วภูาพื้	(อังค์้การมีห้าช้น)	 (BEDO)	โดยในช่้วงปี็	
2561-2563	การจุัดตั�งวิสิาห้กิจุเกษตรช้่วภูาพื้ค่้อัน
ขึ้้างที่รงตัว	 ก่อันที่่�จุะม่ีจุำนวนลัดลังอัย่างต่อัเน้�อังใน
ช้่วงป็ี	 2564-2565	ซึ่้�งมี่สิาเห้ตุมีาจุากขึ้้อัจุำกัดด้าน 
งบป็ระมีาณ์ขึ้อัง	BEDO	ที่่�เป็็นห้น่วยงานรับผิดช้อับ 
ห้ลัักในการสินับสินุนการจัุดตั�งวิสิาห้กิจุเกษตร
ช้่วภูาพื้	โดยในป็ี	2565	มี่การสิ่งเสิริมีให้้จุัดตั�งวิสิาห้กิจุ
เกษตรช่้วภูาพื้ได้จุำนวน	12	วิสิาห้กิจุ	 ใน	8	ตำบลั	 
ซึ่้�งลัดลังจุากปี็	2564	ที่่�สิ่งเสิริมีการรวมีกลัุ่มีวิสิาห้กิจุ
เกษตรช้่วภูาพื้ได้จุำนวน	13	วิสิาห้กิจุ	 ใน	12	ตำบลั	
ที่ั�งน่�	 เม้ี�อัพื้ิจุารณ์าในชี้่ว่งปีี 2561-2565 มูีชุี้มูชี้นที่ี�
จัดตั�งเปี็นว่ิสิาหกิจเกษตรชี้ีว่ภัาพื้สิะสิมูจำนว่น 95 
ชีุ้มูชี้น ซึ่่�งบรรลุค่่าเป้ีาหมูายตามูทีี่�กำหนดไว้่ในปีี 
2565 การจัดตั�งว่ิสิาหกิจเกษตรชี้ีว่ภัาพื้สิามูารถิ่
บรรลุเปี้าหมูายที่ี�กำหนดไว่้ 1 ตำบล 1 ว่ิสิาหกิจ 
อัย่างไรก็ตามี	ในระยะถิ่ัดไป็	BEDO	วางแผนยกระดับ 

ศักยภูาพื้วิสิาห้กิจุเกษตรช้่วภูาพื้ท่ี่�มี่อัยู่ ให้้ เ ป็็น 
ศูนย์การเร่ยนรู้แลัะขึ้ยายผลัไป็สิู่ชุ้มีช้นอั้�น	 โดยให้้
ค้วามีสิำค้ัญกับการสินับสินุนอังค้์ค้วามีรู้ค้วบคู้่ไป็กับ
การดำเนินงานร่วมีกับชุ้มีช้นเพื้้�อัส่ิงเสิริมีการพื้ัฒนา
ศักยภูาพื้เศรษฐกิจุชุ้มีช้น	แลัะที่ำให้้วิสิาห้กิจุที่้อังถิ่ิ�น 
ที่่�อัยู่ ใกล้ัช้ิดกับที่รัพื้ยากรที่่� ม่ีค้วามีห้ลัากห้ลัาย 
ที่างช้่วภูาพื้มี่โอักาสิในการสิร้างรายได้อัย่างยั�งย้น	
แลัะเติบโตเป็็นผู้ป็ระกอับการผลัิตภูัณ์ฑ์์จุากฐาน
ช้่วภูาพื้ที่่�เข้ึ้มีแขึ้็งในระยะยาว

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย
แผนภัูมูิแสิดงจำานว่นว่ิสิาหกิจชี้ีว่ภัาพื้และจำานว่นตำาบล

ที่่�มีา:	สิำานักงานพื้ัฒนาเศรษฐกิจุจุากฐานช้่วภูาพื้	(อังค้์การมีห้าช้น),	2565

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้ึ้อังม่ีการดำเนินการพื้ัฒนาสิินค้้าเกษตรแลัะผลัิตภูัณ์ฑ์์จุากฐานที่รัพื้ยากรที่่�มี่ 
ค้วามีห้ลัากห้ลัายที่างช้่วภูาพื้ผ่านโค่รงการเพื้้�อัขับเค่ล้�อันการบรรลุเป้ีาหมูายตามูยุที่ธศาสิตร์ชี้าติ ปีระจำ
ปีีงบปีระมูาณ์ พื้.ศ. 2565 ได้แก่ โค่รงการส่ิงเสิริมูการปีลกูและการสิร้างมููลค่่าเพื้ิ�มูจากสิมุูนไพื้ร ที่่�พื้ฒันาแลัะ 
ส่ิงเสิรมิีการสิร้างเค้รอ้ัข่ึ้ายการป็ลักูพื้ช้้สิมีนุไพื้ร	ที่่�มีุง่เน้นการใช้้ป็ระโยช้น์จุากค้วามีห้ลัากห้ลัายที่างช้ว่ภูาพื้ในการผลัติ
แลัะแป็รรปู็สินิค้้าเกษตรด้วยกระบวนการที่างช้ว่ภูาพื้	เพื้้�อันำไป็สิูก่ารสิร้างผลัติภูณั์ฑ์์ที่่�มีม่ีลูัค่้าสิงู	นอักจุากน่�	ห้น่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้ึ้อังยงัมีก่ารดำเนนิการสินบัสินนุการใช้้ป็ระโยช้น์จุากการอันรัุกษ์ที่รพัื้ยากรที่างช้ว่ภูาพื้	อัาที่	ิโค่รงการสิร้าง
เค่รอ้ัข่าย แลกเปีลี�ยนสิ้�อัสิารข้อัมูลูค่ว่ามูหลากหลายที่างที่รพัื้ยากรชีี้ว่ภัาพื้และภัมููปัิีญญาท้ี่อังถิิ่�น	ที่่�สิร้างเค้รอ้ัข่ึ้าย 
การแลักเป็ลั่�ยนข้ึ้อัมีลูัค้วามีห้ลัากห้ลัายที่างช้ว่ภูาพื้แลัะภูมูีปัิ็ญญาท้ี่อังถิ่ิ�นผ่านที่างสิ้�อัอัเิลัก็ที่รอันกิส์ิ	(www.BioGang.net) 
เพื้้�อัให้้เกิดการจุดบนัที่ก้ข้ึ้อัมีลูัโดยการมีส่่ิวนร่วมีขึ้อังช้มุีช้น	โค่รงการธนาค่ารค่ว่ามูหลากหลายที่างชีี้ว่ภัาพื้ระดบั
ชีุ้มูชี้น	ซึ่้�งเน้นให้้ชุ้มีช้นลังมี้อัที่ำจุริงตั�งแต่	การสิำรวจุ	การบันที่้ก	การถ่ิ่ายภูาพื้	ไป็จุนถิ่้งการดูแลัรักษาเงินห้ร้อั
ต้นไม้ีขึ้อังตวัเอังให้้ค้งอัยูเ่พื้้�อัการขึ้ยายพื้นัธิุแ์ลัะเป็็นแห้ล่ังวจิุยัค้วามีห้ลัากห้ลัายขึ้อังที่รพัื้ยากรช้ว่ภูาพื้	แลัะนำไป็สิู่ 
การสิร้างศนูย์กลัางการเรย่นรูช้้มุีช้น	โค้รงการ	CEA	Global	OTOP	โดยการสินบัสินนุแลัะส่ิงเสิรมิีให้้ช้มุีช้นท้ี่อังถิ่ิ�น
สิามีารถิ่สิร้างสิรรค์้สินิค้้าแลัะบรกิารท่ี่�มีาจุากภูมูีปัิ็ญญาท้ี่อังถิ่ิ�น	ให้้กลัายเป็็นจุดุขึ้ายแลัะเป็็นที่่�รูจุ้กัแพื้ร่ห้ลัายที่ั�งในแลัะ 
ต่างป็ระเที่ศ

แผนแม่่บท03การเกษตร
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	 แม้ีในช่้วงสิถิ่านการณ์์การแพื้ร่ระบาดขึ้อังเช้้�อัโค้วิด-19	จุะที่ำให้้ป็ระช้าช้นย้ายกลัับถิ่ิ�นฐานแลัะส่ิงผลัให้้ 
แนวโน้มีการจุดัตั�งวสิิาห้กจิุเกษตรช้ว่ภูาพื้เพื้ิ�มีมีากขึ้้�น	แต่ปั็จุจุบุนัสิถิ่านการณ์์การแพื้ร่ระบาด	ได้ค้ลั่�ค้ลัายแลัะมีแ่นวโน้มี 
ในที่างที่่�ดข่ึ้้�น	จุง้อัาจุที่ำให้้มีก่ารเค้ลั้�อันย้ายแรงงานจุากภูาค้เกษตรกลัับเข้ึ้าสู่ิภูาค้บรกิารห้ร้อัภูาค้การผลัติอั้�นตามีป็กติ	
ซ้ึ่�งจุะมีผ่ลักระที่บต่อัการรวมีกลัุม่ีขึ้อังเกษตรกรในการจุดัตั�งวสิิาห้กจิุเกษตรช้ว่ภูาพื้	แลัะในช่้วงที่่�ผ่านมีายงัมีป่็ระเด็น
ท้ี่าที่ายสิำค้ญัต่อัการบรรลัเุป้็าห้มีาย	ค้อ้ั	การพื้ฒันาอังค์้ค้วามีรูใ้นการสิร้างมีลูัค่้าเพื้ิ�มีจุากค้วามีห้ลัากห้ลัายที่างช้ว่ภูาพื้	
การรวมีกลัุม่ีขึ้อังเกษตรกร	การนำเที่ค้โนโลัยแ่ลัะนวตักรรมีมีาใช้้ในการพื้ฒันาต่อัยอัดผลัติภูณั์ฑ์์จุากฐานช้ว่ภูาพื้แลัะ
ภูมูีปัิ็ญญาท้ี่อังถิ่ิ�น	รวมีที่ั�งการผลัติผลัติภูณั์ฑ์์ให้้ตรงตามีค้วามีต้อังการขึ้อังตลัาด	ตลัอัดจุนการเข้ึ้าถิ่ง้แห้ล่ังเงนิทุี่นสิำห้รบั
การจัุดตั�งแลัะการบรหิ้ารจุดัการวสิิาห้กจิุเกษตรช้ว่ภูาพื้แลัะภูมูีปัิ็ญญาท้ี่อังถิ่ิ�น	ซ้ึ่�งจุะเป็็นส่ิวนสิำค้ญัในการสิร้างค้วามี
เขึ้ม็ีแข็ึ้งให้้ชุ้มีช้นท้ี่อังถิิ่�นแลัะยกระดับให้้เกษตรกรเป็็นผูป้็ระกอับการวิสิาห้กิจุการเกษตรขึ้นาดกลัางแลัะเล็ักบนฐาน 
ที่รพัื้ยากรช้ว่ภูาพื้ได้อัย่างมีป่็ระสิทิี่ธิภิูาพื้

	 บรบิที่การเป็ลั่�ยนแป็ลังที่ั�งภูายในแลัะภูายนอัก
ป็ระเที่ศที่่�เกิดขึ้้�น	ที่ั�งการแพื้ร่ระบาดขึ้อังเช้้�อัโค้วิด-19	
การเข้ึ้าสิูสั่ิงค้มีสูิงวัย	นโยบายกัญช้าเสิร	่แลัะกฎกติกา
ระห้ว่างป็ระเที่ศ	 ที่ำให้้ผู้บริโภูค้ห้ันมีาใส่ิใจุสิุขึ้ภูาพื้
แลัะการรกัษาสิิ�งแวดล้ัอัมีมีากขึ้้�น	จุง้เป็็นโอักาสิสิำค้ญั
ที่างการตลัาดที่ั�งภูายในแลัะต่างป็ระเที่ศที่่�จุะส่ิงเสิริมี
การผลัิตแลัะสิร้างมีูลัค่้าเพื้ิ�มีจุากสิินค้้าเกษตรแลัะ
ผลัิตภัูณ์ฑ์์จุากฐานเกษตรกรรมีแลัะฐานที่รัพื้ยากร
ช่้วภูาพื้	โดยห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้ึ้อังค้วรให้้ค้วามีสิำคั้ญกบั
การส่ิงเสิริมีการรวมีกลัุ่มีเกษตรกร	พื้ร้อัมีที่ั�งขึ้ยายผลั
ให้้ม่ีการจุดัตั�งวสิิาห้กจิุการเกษตรจุากฐานช้ว่ภูาพื้แลัะ
ภูมิูีปั็ญญาท้ี่อังถิ่ิ�นในระดบัตำบลัค้วบคู้ไ่ป็กับการพื้ฒันา
ศักยภูาพื้ขึ้อังวิสิาห้กิจุการเกษตรจุากฐานช้่วภูาพื้แลัะ
ภูมูีปัิ็ญญาท้ี่อังถิ่ิ�นที่่�มีก่ารจุดัตั�งขึ้้�นแล้ัวให้้มีค่้วามีเข้ึ้มีแขึ้ง็
ในระยะยาว	ตลัอัดจุนการพื้ฒันาค้ณุ์ภูาพื้ผลัติภัูณ์ฑ์์ให้้

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

สิอัดค้ล้ัอังกับค้วามีต้อังการขึ้อังตลัาดที่ั�งในป็ระเที่ศแลัะ
ต่างป็ระเที่ศ	รวมีที่ั�งการใช้้ป็ระโยช้น์จุากค้วามีห้ลัาก
ห้ลัายที่างช้ว่ภูาพื้	แลัะนำค้วามีห้ลัากห้ลัายที่างช้ว่ภูาพื้
มีาต่อัยอัดเป็็นผลัติภูณั์ฑ์์	 ซ้ึ่�งต้อังได้รบัการส่ิงเสิริมีแลัะ
สินับสินุนการดำเนินงานจุากทีุ่กภูาค้ส่ิวนที่่�เก่�ยวข้ึ้อัง
อัย่างต่อัเน้�อัง	โดยเฉพื้าะห้น่วยงานในระดับพื้้�นที่่�ซ้ึ่�งจุะ
เป็็นเค้ร้อัข่ึ้ายสิำค้ญัในการสินบัสินนุการดำเนนิงานขึ้อัง
วสิิาห้กจิุเกษตรช้ว่ภูาพื้	อัาทิี่	การส่ิงเสิริมีกระบวนการ
รวมีกลัุม่ีเกษตรกร	การสินบัสินนุแห้ล่ังเงนิที่นุแลัะอังค์้
ค้วามีรูส้ิำห้รบัการจุดัตั�งแลัะการบรหิ้ารจุดัการวสิิาห้กจิุ
เกษตรช้่วภูาพื้แลัะภููมีิปั็ญญาท้ี่อังถิ่ิ�น	 เพื้้�อัสิร้างโอักาสิ
ที่างการตลัาดแลัะพื้ฒันาเกษตรกรให้้เป็็นผูป้็ระกอับการ
รายย่อัยในช้มุีช้นให้้มีศ่กัยภูาพื้ในการแข่ึ้งขึ้นั	แลัะนำไป็สิู่ 
การสิร้างค้วามีเข้ึ้มีแขึ้็งแลัะสิร้างรายได้ให้้กับชุ้มีช้น 
ท้ี่อังถิ่ิ�นได้อัย่างยั�งยน้

แผนแม่่บท 03 การเกษตร
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	 แผนแม่ีบที่ภูายใต้ยทุี่ธิศาสิตร์ช้าต	ิป็ระเด็น	(03)	
การเกษตร	 (พื้.ศ.	2566-2580)	 (ฉบับแก้ไขึ้เพิื้�มีเติมี)	
เป็้าห้มีายแผนแมี่บที่ย่อัย	 วิสิาห้กิจุการเกษตรจุาก
ฐานช้่วภูาพื้แลัะภููมีิปั็ญญาที่้อังถิ่ิ�นมี่การจุัดตั�งทีุ่ก
ตำบลัเพื้ิ�มีขึ้้�น	 ได้มี่การป็รับเป็ลั่�ยนตัวช้่�วัดจุาก	 เดิมี	
จุำนวนวิสิาห้กิจุการเกษตรขึ้นาดกลัางแลัะเล็ัก	แลัะ
ผลัิตภูัณ์ฑ์์จุากฐานช้่วภูาพื้	 เป็็น	 การจุดที่ะเบ่ยน 
ดำเนินการขึ้อังวิสิาห้กิจุชุ้มีซึ่นที่่� เก่�ยวกับเกษตร
ช่้วภูาพื้	 (เฉลั่�ยร้อัยลัะ)	 เพื้้�อัให้้ค้รอับค้ลัุมีการดำเนิน
งานในภูาพื้รวมีขึ้อังป็ระเที่ศ	โดยกำห้นดค้่าเป็้าห้มีาย
ในช่้วงป็ี	2566-2570	ที่่�เพื้ิ�มีขึ้้�นไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	15	
เมี้�อัเที่่ยบกับป็ี	 2563	 ซึ่้�งเป็็นป็ีที่่�ขึ้้อัมีูลัยังเป็็นป็กติ
ก่อันได้รับอัิที่ธิิพื้ลัจุากจุากสิถิ่านการณ์์แพื้ร่ระบาด

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ขึ้อังเช้้�อัโค้วิด-19	ที่่�ที่ำให้้จุำนวนการจุดที่ะเบ่ยนสูิง
ขึ้้�นผิดป็กติ	 โดยขึ้้อัมีูลัการจุดที่ะเบ่ยนดำเนินการขึ้อัง
วิสิาห้กิจุชุ้มีช้นที่่�เก่�ยวกับเกษตรช้่วภูาพื้ในป็ี	 2565	
ณ์	วันที่่�	 15	ธิันวาค้มี	2565	มี่การจุดที่ะเบ่ยนแลั้ว	
จุำนวน	1,074	แห้่ง	เพื้ิ�มีขึ้้�นจุากจุำนวน	695	แห้่ง	ในป็ี	
2563	ห้ร้อัเพื้ิ�มีขึ้้�นร้อัยลัะ	54.53	ซึ่้�งค้าดว่าสิาเห้ตุที่่�ม่ี
การจุดที่ะเบ่ยนเพื้ิ�มีขึ้้�นจุำนวนมีากยังค้งมีาจุากการ
ย้ายกลัับถิ่ิ�นฐานขึ้อังป็ระช้าช้นที่่�ได้รับผลักระที่บจุาก
สิถิ่านการณ์์การแพื้ร่ระบาดขึ้อังเช้้�อัโค้วิด-19	ดังนั�น 
เมี้�อัเป็ร่ยบเที่่ยบกับค้่าเป้็าห้มีายที่่�ต้อังบรรลัุในป็ี	
2570	ที่่�เพื้ิ�มีขึ้้�นไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	15	จุ้งมี่สิถิ่านะ
การบรรลุัเป็้าห้มีายอัยูใ่นระดับบรรลุเปี้าหมูาย

แผนแม่่บท03การเกษตร
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เกษต้รแป้รรูป้

อัต้ราการขยายต้ัวของมูลุค่่าสิ่นค้่าเกษต้รแป้รรูป้แลุะผลุ่ต้ภัณ์ฑ์์ 
เฉลุ่�ยร้อยลุะ 3

ส่ินค่้าเกษต้รแป้รรูป้แลุะผลุ่ต้ภัณ์ฑ์์ม่มูลุค่่าเพ่ื้�มข้�น

	 การสิร้างมีลูัค่้าเพื้ิ�มีแก่สินิค้้าเกษตรด้วยการผลัติ
แลัะแป็รรูป็สิินค้้าเกษตร	 เป็็นห้น้�งในการพัื้ฒนาการ
เช้้�อัมีโยงห่้วงโซ่ึ่การผลัติในอัตุสิาห้กรรมีเกษตรแป็รรปู็	
ซ้ึ่�งจุะช่้วยยกระดับรายได้ให้้กับภูาค้เกษตร	ตลัอัดจุน
เสิรมิีสิร้างให้้ภูาค้การเกษตรม่ีการเติบโตอัย่างต่อัเน้�อัง
แลัะเข้ึ้มีแข็ึ้ง	โดยการส่ิงเสิริมีแลัะพัื้ฒนาการผลิัตแลัะ
แป็รรปู็สินิค้้าเกษตร	ต้อังให้้ค้วามีสิำค้ญักบัปั็จุจุยัสิำค้ญั 
ตั�งแต่กระบวนการผลิัตจุนถิ่ง้การตลัาด	ได้แก่	การป็รับเป็ล่ั�ยน 

วิธิ่การจุากการการผลิัตแลัะขึ้ายสิินค้้าเกษตรเป็็น
วัตถิุ่ดิบไป็สู่ิการแป็รรูป็เป็็นผลัิตภูัณ์ฑ์์ท่ี่�มี่มีูลัค่้าเพิื้�มีสูิง	
การป็ระยุกต์ใช้้เที่ค้โนโลัย่	นวัตกรรมี	แลัะภููมีิปั็ญญา
ในกระบวนการผลิัตห้ลัังการเก็บเก่�ยวแลัะการแป็รรูป็	 
การเพิื้�มีช่้อังที่างการจัุดจุำห้น่ายทัี่�งในแลัะต่างป็ระเที่ศ	
การบรหิ้ารจัุดการข้ึ้อัมีลูัสิารสินเที่ศเพื้้�อัการวางแผนการ
ผลัติ	ตลัอัดจุนการอัำนวยค้วามีสิะดวกด้านการเข้ึ้าถิ่้ง 
แห้ล่ังเงนิที่นุ

ป้ี
2562

ปี้
2565

แผนแม่่บท 03 การเกษตร
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	 ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้ึ้อังมี่การดำเนินการสิร้าง
มูีลัค่้าเพื้ิ�มีให้้กบัสินิค้้าเกษตร	โดยการใช้้เที่ค้โนโลัยแ่ลัะ
นวัตกรรมีในการผลัิตแลัะแป็รรูป็สิินค้้าเกษตรตลัอัด
ห่้วงโซ่ึ่อัุป็ที่าน	 ตลัอัดจุนม่ีการสินับสินุนต่อัยอัดไป็ 
สิูส่ินิค้้าเกษตร	แลัะผลัติภูณั์ฑ์์ค้ณุ์ภูาพื้สิงู	ผ่านโค่รงการ
เพื้้�อัขับเค่ล้�อันการบรรลุเป้ีาหมูายตามูยุที่ธศาสิตร์
ชี้าติ ปีระจำปีีงบปีระมูาณ์ พื้.ศ. 2565 อัาที่ ิโค่รงการ
การพื้ัฒนายางพื้าราที่างการแพื้ที่ย์	 เป็็นการพื้ัฒนา 
น�ำยางพื้าราท่ี่�มีโ่ป็รตน่ก่อัแพ้ื้ป็รมิีาณ์ต�ำ	แลัะพัื้ฒนาการ
ตรวจุวัดโป็รต่นก่อัแพ้ื้ในน�ำยางพื้าราแลัะผลัิตภูัณ์ฑ์์ 
โค่รงการยกระดบัสินิค้่าเกษตรสิูเ่กษตรอัตุสิาหกรรมู 
เป็็นการนำอังค์้ค้วามีรู้	 เที่ค้โนโลัย่	 แลัะนวัตกรรมี	 
มีาพัื้ฒนาผลัติภูณั์ฑ์์แป็รรปู็ในกลัุม่ีอัตุสิาห้กรรมีอัาห้าร
ให้้ม่ีมีาตรฐาน	ค้วามีป็ลัอัดภัูย	แลัะสิามีารถิ่แข่ึ้งขึ้นัได้ใน
ตลัาดโลัก	โดยมีผ่ลัติภูณั์ฑ์์อัาห้ารวแ่กนเป็็นผลัติภูณั์ฑ์์
นำร่อังที่่�มีโ่อักาสิในการพื้ฒันาไป็สิูต่ลัาดโลัก โค่รงการ
ขยายตลาดข้าว่อัินที่รีย์และข้าว่สิีในต่างปีระเที่ศ 
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	 สิะที่้อันจุากมีูลัค้่ารวมีขึ้อังสิินค้้าเกษตร
แป็รรูป็ที่่�สิำค้ัญ	 ได้แก่	 อัาห้าร	 เค้ร้�อังด้�มี	 ไมี้แลัะ
ผลัิตภูัณ์ฑ์์จุากไมี้	ยางแลัะผลัิตภูัณ์ฑ์	์ยาสิูบ	เค้ร้�อังห้นัง 
แลัะผลิัตภัูณ์ฑ์์	แลัะกระดาษแลัะผลิัตภัูณ์ฑ์์กระดาษ	
โดยระห้ว่างป็ี	 2560-2562	 สิินค้้าเกษตรแป็รรูป็
ที่่�สิำคั้ญดังกล่ัาวม่ีมีูลัค่้าเพื้ิ�มี ท่ี่� ค่้อันข้ึ้างที่รงตัว	 
ก่อันจุะห้ดตัวในปี็	2563	ที่่�ร้อัยลัะ	 -2.40	 เน้�อังมีา
จุากอัุตสิาห้กรรมีแป็รรูป็ได้รับผลักระที่บจุากการ
แพื้ร่ระบาดขึ้อังเช้้�อัโค้วิด-19	ป็ระกอับกับการช้ะลัอั
ตัวขึ้อังเศรษฐกิจุ	จุ้งสิ่งผลัต่อัการผลัิตแลัะการสิ่งอัอัก
สิินค้้าแป็รรูป็ที่่�สิำค้ัญ	 โดยในป็ี	2564	สิินค้้าเกษตร
แป็รรูป็ที่่�สิำค้ัญมี่มีูลัค้่ารวมี	1,453	ลั้านบาที่	ป็รับตัว
เพื้ิ�มีขึ้้�นจุาก	1,360	ลั้านบาที่	ในปี็	2563	ห้ร้อัมี่อััตราการ
ขึ้ยายตัวร้อัยลัะ	6.79	ซึ่้�งเป็็นผลัมีาจุากการขึ้ยายตัว 
ขึ้อังอุัป็สิงค์้ที่ั�งในป็ระเที่ศแลัะต่างป็ระเที่ศตามี 

การฟ้ื้�นตัวขึ้อังเศรษฐกิจุ	 โดยมีูลัค้่าผลัิตภูัณ์ฑ์์เกษตร
แป็รรูป็ส่ิวนให้ญ่ป็รับตัวเพื้ิ�มีขึ้้�น	แต่มี่เพื้่ยงมีูลัค้่าขึ้อัง
ยาสิูบที่่�ม่ีการป็รับตัวลัดลัง	ที่ั�งน่�	 เมี้�อัพื้ิจุารณ์ามููลค่่า
เพื้ิ�มูขอังสิินค่้าเกษตรแปีรรูปีที่ี�สิำค่ัญระหว่่างปีี 
2561-2564 พื้บว่่า มูีการขยายตัว่เฉลี�ยเพื้ียงร้อัยละ 
1.04 ต่อัปีี สิ่งผลให้สิถิ่านะการบรรลุเปี้าหมูายอัยู่
ในระดับว่ิกฤตในการบรรลุเปี้าหมูาย

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย
อััตราการขยายตัว่ขอังสิินค่้าเกษตรแปีรรูปี ปีี 2558 - 2564

ที่่�มีา:	สิำานักงานสิภูาพื้ัฒนาการเศรษฐกิจุแลัะสิังค้มีแห้่งช้าติ,	2565

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ดำเนนิการส่ิงเสิรมิีการส่ิงอัอักข้ึ้าวอันิที่รย์่แลัะข้ึ้าวสิข่ึ้อัง
ไที่ยในต่างป็ระเที่ศ	โดยเฉพื้าะป็ระเที่ศในภูมิูีภูาค้ยุโรป็	
อัเมีรกิา	แลัะเอัเช้ย่	นอักจุากน่�	ห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อัง
ยังม่ีการดำเนินการขัึ้บเค้ลั้�อันเป้็าห้มีายเพื้้�อัส่ิงเสิริมี 
การแป็รรปู็สินิค้้าเกษตร	อัาที่ ิโค่รงการพัื้ฒนาศกัยภัาพื้
การดำเนนิธรุกจิขอังสิหกรณ์์ กลุมู่เกษตรกร และธรุกจิ
ชี้มุูชี้น	 (กจิุกรรมีส่ิงเสิริมีเกษตรแป็รรปู็ในสิห้กรณ์์แลัะ
กลัุ่มีเกษตรกร)	ที่่�สินับสินุนให้้สิห้กรณ์์ภูาค้การเกษตร
แลัะกลุ่ัมีเกษตรกรม่ีค้วามีรู้ในการนำเที่ค้โนโลัย่แลัะ
นวตักรรมีการแป็รรูป็สินิค้้าเกษตรมีาใช้้ในการแป็รรปู็
ผลัผลัิตการเกษตร	สิร้างค้วามีห้ลัากห้ลัายขึ้อังสิินค้้า	
รวมีทัี่�งการพัื้ฒนาผลัิตภูัณ์ฑ์์	บรรจุุภูัณ์ฑ์์ให้้สิอัดค้ล้ัอัง
กบัค้วามีต้อังการตลัาดแลัะนำไป็จุำห้น่ายในช่้วงเวลัาที่่�
เห้มีาะสิมี	โค่รงการแปีรรปูีสินิค้่าเกษตรอัตุสิาหกรรมู  
1 จังหว่ัด 1 ชุี้มูชี้น (OPOAI-C) ที่่�ส่ิงเสิริมีการ 
เพื้ิ�มีมูีลัค่้าผลัผลัิตที่างการเกษตรให้้กับเกษตรกรใน 
กลัุ่มีวิสิาห้กิจุชุ้มีช้นแลัะสิห้กรณ์์การเกษตร	 โดย 

แผนแม่่บท03การเกษตร
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ด้งศักยภูาพื้ขึ้อังวัตถิุ่ดิบในพื้้�นที่่�มีาแป็รรูป็เป็็นผลัิตภูัณ์ฑ์์อัุตสิาห้กรรมีที่่�เช้้�อัมีโยงกับวิถิ่่ช้่วิตแลัะอััตลัักษณ์์ชุ้มีช้น	 
โดยมีก่ารดำเนนิการสินบัสินนุโค้รงการผ่านสิำนกังานอัตุสิาห้กรรมีจุงัห้วดั	(สิอัจุ.)	ที่ั�ง	76	จุงัห้วดั	อัาที่	ิการฝึ้กอับรมีเสิริมี
สิร้างค้วามีรูด้้านการสิร้างมูีลัค่้าเพื้ิ�มีให้้กับผลิัตผลัที่างการเกษตร	ให้้กับเกษตรกร	การพัื้ฒนาผลิัตภัูณ์ฑ์์แลัะบรรจุุภัูณ์ฑ์์ 
ต้นแบบให้้กับกลัุม่ีเกษตรกร	แลัะโค่รงการ 1 กลุมู่จงัหว่ดั 1 นิค่มูอุัตสิาหกรรมูเกษตรอัาหาร	โดยค้วามีร่วมีมีอ้ั 
ระห้ว่างกระที่รวงเกษตรแลัะสิห้กรณ์์แลัะสิภูาอุัตสิาห้กรรมีแห่้งป็ระเที่ศไที่ย	 เป็็นการส่ิงเสิริมีการจัุดตั�ง 
นิค้มีอัตุสิาห้กรรมีเกษตรแลัะอัาห้ารขึ้้�นมีาในพื้้�นที่่�นำร่อัง	18	กลัุม่ีจุงัห้วดั	นำไป็สิูก่ารสิร้างมีลูัค่้าเพื้ิ�มีให้้กบัสิินค้้าเกษตร
ที่ั�วที่กุภููมีภิูาค้ตามีศกัยภูาพื้ขึ้อังแต่ลัะกลัุม่ีจุงัห้วดั	โดยมีก่ารเช้้�อัมีโยงการนำานวตักรรมีที่างการเกษตรมีาใช้้ร่วมีกบั 
ศูนย์เที่ค้โนโลัยเ่กษตรแลัะนวตักรรมี	(AIC)	ในแต่ลัะจุงัห้วดั	

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย
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	 แม้ีว่าแนวโน้มีการอัุป็โภูค้บริโภูค้ภูาค้เอักช้น
แลัะการส่ิงอัอักจุะขึ้ยายตัว	ป็ระกอับกับการผ่อันค้ลัาย
มีาตรการค้วบคุ้มีการแพื้ร่ระบาดขึ้อังโรค้โค้วิด-19	 
ส่ิงผลัให้้พื้ฤตกิรรมีการใช้้จุ่ายขึ้อังป็ระช้าช้นป็รบัตวัเข้ึ้าสู่ิ 
ภูาวะป็กติมีากขึ้้�น	 อัย่างไรก็ตามี	 ด้านอุัป็ที่านพื้บว่า
ผลัผลัติสินิค้้าเกษตรสิำค้ญัท่ี่�ได้รบัผลักระที่บจุากปั็ญห้า
จุากการเป็ล่ั�ยนแป็ลังสิภูาพื้ภููมิีอักาศ	 ที่ั�งอุัที่กภัูยแลัะ
ภูยัแล้ังในห้ลัายพื้้�นที่่�	 ได้ส่ิงผลักระที่บต่อัการผลัติสินิค้้า
เกษตรแป็รรูป็	 รวมีถิ่้งปั็จุจุัยลับจุากอััตราเงินเฟ้ื้อัที่่� 
เพื้ิ�มีสูิงขึ้้�นอัย่างต่อัเน้�อัง	 โดยเฉพื้าะในราค้าอัาห้ารสิด	
อัาห้ารสิำเร็จุรปู็	แลัะพื้ลังังาน	ซึ่้�งเป็็นส่ิวนที่่�ส่ิงผลักระที่บ 

	 ห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อังค้วรสินบัสินนุค้วามีรูด้้านการเช้้�อัมีโยงตลัาดในต่างป็ระเที่ศ	รวมีถิ่ง้พัื้ฒนาศักยภูาพื้ขึ้อัง 
กลัุ่มีเกษตรกรแลัะสิห้กรณ์์การเกษตรให้้ม่ีค้วามีพื้ร้อัมีสิำห้รับการขึ้ยายตลัาดในต่างป็ระเที่ศ	 ตลัอัดจุนสินับสินุน 
แห้ล่ังที่นุเพื้้�อัการลังทุี่นด้านเที่ค้โนโลัยก่ารแป็รรปู็	การใช้้นวตักรรมีการแป็รรปู็เพื้้�อัช่้วยลัดต้นที่นุการผลิัต	การเพื้ิ�มีมีลูัค่้า 
สินิค้้าเกษตรแป็รรูป็แลัะผลิัตภูณั์ฑ์์ให้้ม่ีค้วามีห้ลัากห้ลัายสิอัดค้ล้ัอังกบัค้วามีต้อังการขึ้อังกลัุม่ีผูบ้ริโภูค้	นอักจุากน่�	 
ค้วรเร่งสิร้างภูาพื้ลักัษณ์์ท่ี่�ดใ่ห้้กบัสินิค้้าเกษตรแป็รรปู็อัาห้าร	เพื้้�อัให้้ผูบ้รโิภูค้ที่ั�งช้าวไที่ยแลัะช้าวต่างช้าตไิด้ตระห้นกั	 
รับรู	้แลัะเช้้�อัมีั�นในค้ณุ์ภูาพื้ขึ้อังสินิค้้าไที่ย

โดยตรงต่อัอุัตสิาห้กรรมีเกษตรที่ั�งระบบ	ป็ระกอับกับ
เกษตรกรแลัะกลัุ่มีเกษตรกรยังขึ้าดอังค์้ค้วามีรู้แลัะ 
ค้วามีเข้ึ้าใจุเก่�ยวกับการติดต่อัป็ระสิานงานแลัะ 
การส่ิงอัอักสินิค้้า	รวมีถิ่ง้สิห้กรณ์์มีต้่นที่นุในการแป็รรปู็
ผลัิตภูัณ์ฑ์์ที่่�ค่้อันข้ึ้างสิูง	 ส่ิงผลัให้้ไม่ีสิามีารถิ่แข่ึ้งขึ้ันกับ 
ผู้ผลัิตรายอั้�นได้	 ดังนั�น	 ป็ระเด็นท้ี่าที่ายส่ิงผลัต่อั 
การบรรลุัเป้็าห้มีายยังค้งเป็็นการเร่งยกระดับค้วามี
สิามีารถิ่ขึ้อังเกษตรกรแลัะสิถิ่าบันเกษตรกรในการบริห้าร
จุดัการแลัะเช้้�อัมีโยงการผลิัตตลัอัดห่้วงโซ่ึ่สินิค้้าเกษตรไป็
ถ้ิ่งการแป็รรูป็แลัะการตลัาด	รวมีถ้ิ่งการพัื้ฒนาแลัะเข้ึ้าถ้ิ่ง
เที่ค้โนโลัยเ่กษตรแป็รรปู็	การพื้ฒันาผลัติภูณั์ฑ์์

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

แผนแม่่บท 03 การเกษตร
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	 แผนแมี่บที่ภูายใต้ยุที่ธิศาสิตร์ช้าติ	ป็ระเด็น	 (03)	การเกษตร	 (พื้.ศ.	2566-2580)	 (ฉบับแก้ไขึ้เพื้ิ�มีเติมี)	
เป็้าห้มีายแผนแมี่บที่ย่อัย	สิินค้้าเกษตรแป็รรูป็แลัะผลัิตภูัณ์ฑ์์มี่มีูลัค้่าเพื้ิ�มีขึ้้�น	ยังค้งตัวช้่�วัดแลัะค้่าเป็้าห้มีายเดิมี	
ค้้อั	 อััตราการขึ้ยายตัวขึ้อังมีูลัค้่าสิินค้้าเกษตรแป็รรูป็แลัะผลัิตภูัณ์ฑ์์	 (เฉลั่�ยร้อัยลัะ)	 โดยกำห้นดค้่าเป็้าห้มีาย 
ในช่้วงป็ี	2566–2570	ให้้มี่อััตราการขึ้ยายตัวเฉลั่�ยไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	4	ซ้ึ่�งระห้ว่างป็ี	2561–2564	มีูลัค้่าสิินค้้า
เกษตรแป็รรูป็แลัะผลัิตภูัณ์ฑ์์มี่อััตราการขึ้ยายตัวเฉลั่�ยเพื้่ยงร้อัยลัะ	1.04	ต่อัป็ี	 ดังนั�น	 เมี้�อัเป็ร่ยบเที่่ยบกับ 
ค้่าเป็้าห้มีายท่ี่�ต้อังบรรลัุในป็ี	 2570	ที่่�ขึ้ยายตัวเฉลั่�ยไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	4	จุ้งมี่สิถิ่านะการบรรลุัเป็้าห้มีายที่่� 
ระดับวิ่กฤตในการบรรลุเปี้าหมูาย

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เกษต้รอัจำฉร่ยะ

มูลุค่่าสิ่นค่้าท่�ม่การใช้เทค่โนโลุย่สิมัยใหม่/อัจำฉร่ยะเพ่ื้� มข้�นเฉลุ่�ยร้อยลุะ 3

ส่ินค่้าท่�ไดั้จำากเทค่โนโลุย่สิมัยใหม่/อัจำฉร่ยะม่มูลุค่่าเพ่ื้�มข้�น

	 การป็ระยุกต์ใช้้เที่ค้โนโลัย่เค้ร้�อังจุักรกลั
การเกษตรอััจุฉริยะ/เที่ค้โนโลัย่การเกษตรดิจุิที่ัลัใน 
การค้วบคุ้มีแลัะบริห้ารจัุดการฟื้าร์มีเพื้้�อัที่ำเกษตร
แป็ลังให้ญ่อััจุฉริยะ/สิมัียให้ม่ี	 แลัะการจัุดที่ำแป็ลัง/ 
โรงเรอ้ันสิาธิติต้นแบบเกษตรอัจัุฉริยะ	ยังค้งเป็็นปั็จุจุยั
ที่่�สิำค้ญัในการสินบัสินนุการเพื้ิ�มีป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้การผลัติ
แลัะการตลัาด	ตั�งแต่การวางแผนการผลัติ	การค้วบค้มุี
คุ้ณ์ภูาพื้การผลัิต	 การแป็รรูป็ผลัิตภูัณ์ฑ์์ให้้มี่คุ้ณ์ภูาพื้	
ตลัอัดจุนการเข้ึ้าถิ่้งตลัาดที่ั�งอัอันไลัน์แลัะอัอัฟื้ไลัน์	 

ที่่�มี่ป็ระสิิที่ธิิภูาพื้	 ซึ่้� งการส่ิงเสิริมีแลัะขึ้ยายผลั 
การที่ำเกษตรอััจุฉริยะให้้เพื้ิ�มีขึ้้�น	 ยังจุำเป็็นต้อังได้รับ 
การสินับสินุนให้้เข้ึ้าถิ่้งเที่ค้โนโลัย่เกษตรดิจุิที่ัลัแลัะ
นวตักรรมีเกษตรอัจัุฉรยิะภูายในแป็ลังเพื้ิ�มีขึ้้�น	พื้ฒันา
เกษตรกรให้้เป็็น	smart	farmer/young	smart	farmer	
แลัะสิร้าง	Start	Up	เกษตรอัจัุฉรยิะ	รวมีถิ่ง้ส่ิงเสิรมิีแลัะ
พื้ฒันาแฟื้ลัตฟื้อัร์มีด้านการเกษตรเพื้้�อับรรลัเุป้็าห้มีาย 
ที่่�กำห้นด	

ป้ี
2562

ปี้
2565

แผนแม่่บท 03 การเกษตร
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	 พื้ิจุารณ์าเที่่ยบเค้่ยงจุากมูีลัค้่าการลัดต้นทุี่น
แลัะเพื้ิ�มีผลัผลัิตจุากการดำเนินการเกษตรแป็ลังให้ญ่ 
สิมีัยให้ม่ีที่่� ม่ีการใช้้ เที่ค้โนโลัย่ เกษตรสิมัียให้ม่ี 
/อััจุฉริยะ	 โดยอัาศัยขึ้้อัมีูลัการดำเนินงานภูายใต้
โค้รงการส่ิงเสิริมีการเกษตรแป็ลังให้ญ่	ที่่�ได้ดำเนิน
การสิะสิมีมีาตั�งแต่ป็ีการผลิัต	2560/61	จุนกระที่ั�ง
ป็ีการผลัิต	 2564/65	 มี่เกษตรแป็ลังให้ญ่สิมีัยให้มี่	
จุำนวน	85	แป็ลัง	เกษตรกรเขึ้้าร่วมีโค้รงการที่ั�งห้มีด	
10,079	ราย	พื้้�นที่่�ดำเนินการ	175,416.22	 ไร่	 โดย 
การใช้้เที่ค้โนโลัย่เกษตรสิมัียให้ม่ี/อััจุฉริยะ	สิามีารถิ่
เพื้ิ�มีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้การผลัิตได้ต่อัเน้�อัง	 สิะที่้อัน
จุากที่่�การมี่มีูลัค้่าการลัดต้นทุี่นแลัะเพิื้�มีผลัผลัิต
จุาก	1,304.68	ลั้านบาที่	 ในป็ี	 2560/61	 เพิื้�มีเป็็น 
3,792.16	 ลั้านบาที่	 ในป็ี	 2564/65	 แมี้ว่าจุะมี่
จุำนวนแป็ลังในการดำเนินการลัดลังจุากปี็การผลัิต	
2563/64	แลัะเมี้�อัพื้ิจุารณ์ามีูลัค้่าการลัดต้นทีุ่นแลัะ
การเพื้ิ�มีผลัผลัิตจุากการดำเนินงานแป็ลังเกษตร
สิมีัยให้มี่ป็ีการผลัิต	2564/65	พื้บว่า	มีูลัค้่าเพื้ิ�มีจุาก 

การลัดต้นทีุ่นแลัะเพื้ิ�มีผลัผลิัตยังค้งขึ้ยายตัวเพื้ิ�มีขึ้้�น
ถิ่้งร้อัยลัะ	113.18	เมี้�อัเที่่ยบกับป็ีการผลัิต	2563/64	
ที่ั�งน่�	 เมี้�อัพื้ิจารณ์ามููลค่่าเพื้ิ�มูจากการลดต้นทีุ่นและ
เพื้ิ�มูผลผลิตขอังเกษตรแปีลงใหญ่สิมูัยใหมู่ระหว่่าง
ปีีการผลิต 2560/61-2564/65 พื้บว่่า มูีการขยาย
ตัว่เพื้ิ�มูข่�นเฉลี�ยร้อัยละ 37.09 ต่อัปีี ซึ่่�งบรรลุค่่า 
เปี้าหมูายตามูที่ี�กำหนดไว่้ในปีี 2565 แล้ว่	 ดังนั�น	
อัาจุสิะที่้อันได้ว่ากลัุ่มีเกษตรกรที่่�มี่การที่ำเกษตร
สิมีัยให้มี่มีาอัย่างต่อัเน้�อัง	 สิามีารถิ่เพื้ิ�มีป็ริมีาณ์
แลัะคุ้ณ์ภูาพื้ขึ้อังผลัผลิัตแลัะลัดต้นทีุ่นการผลิัต	 
โดยผ่านการรวมีกลัุ่มีแลัะการสิร้างเค้ร้อัขึ้่ายขึ้อัง 
ผู้ผลิัตที่่�เก่�ยวขึ้้อัง	 ตั�งแต่การบริห้ารจุัดการแป็ลัง	 
การสินับสินุนเที่ค้โนโลัย่การผลัิต	 การพื้ัฒนา
เกษตรกรสิมีาชิ้กกลัุ่มี	 แลัะการเช้้�อัมีโยงการตลัาด	
ซึ่้�งเป็็นการเก้�อัห้นุนให้้เกิดการแลักเป็ลั่�ยนเร่ยนรู ้
รูป็แบบการผลัิตแลัะการเช้้�อัมีโยงตลัาด	 จุนมี่
รายได้จุากสิินค้้าท่ี่� ม่ีการใช้้ เที่ค้โนโลัย่สิมัียให้มี ่
/อััจุฉริยะเพื้ิ�มีขึ้้�น

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

ที่่�มีา	:	กรมีสิ่งเสิริมีการเกษตร

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อังมี่การดำเนินการที่่�สิำค้ัญในการสินับสินุนการใช้้เที่ค้โนโลัย่แลัะนวัตกรรมีเกษตร
อัจัุฉริยะผ่านโค่รงการเพ้ื้�อัขบัเค่ล้�อันการบรรลเุป้ีาหมูายตามูยทุี่ธศาสิตร์ชี้าต ิ ปีีงบปีระมูาณ์ พื้.ศ. 2565	อัาทิี่	
โค้รงการต้นแบบเกษตรอััจุฉรยิะ	โดยกระที่รวงการอัดุมีศก้ษา	วทิี่ยาศาสิตร์	วจิุยัแลัะนวตักรรมี	ที่่�พื้ฒันาโรงเรอ้ัน
เกษตรอัจัุฉรยิะที่่�สิามีารถิ่ค้วบค้มุีปั็จุจุยัสิภูาวะแวดล้ัอัมีต่างๆ	ที่่�เก่�ยวข้ึ้อังกบัการเพื้าะป็ลักูแลัะเพื้าะเลั่�ยงได้	พื้ร้อัมีทัี่�ง
ถ่ิ่ายที่อัดเที่ค้โนโลัยต้่นแบบให้้เกษตรกรเข้ึ้าถิ่ง้เที่ค้โนโลัยก่ารเพื้าะป็ลูักในราค้าที่่�ถูิ่กลัง	โค้รงการส่ิงเสิริมีแลัะพัื้ฒนา
ต้นแบบเกษตรอััจุฉรยิะ	ขึ้อังกระที่รวงเกษตรแลัะสิห้กรณ์์	ที่่�จุดัที่ำแป็ลังเรย่นรูเ้กษตรอัจัุฉรยิะ	เพื้้�อัเป็็นแห้ล่ังเรย่นรู้
การใช้้เที่ค้โนโลัยก่ารเกษตรสิมัียให้ม่ี/เกษตรอัจัุฉริยะ	โดยใช้้ระบบติดตามีสิถิ่านการณ์์ศัตรูพื้ช้้เพื้้�อัการเฝ้้าระวังแลัะ
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พื้ยากรณ์์การระบาดศตัรพูื้ช้้แลัะการใช้้ปุ็�ยแบบแม่ีนยำ
เพื้้�อัลัดต้นที่นุการผลิัต	แลัะระบบบรหิ้ารจัุดการแป็ลัง
เกษตรด้วยระบบเกษตรอัจัุฉรยิะ	(HandySense)	รวมีถิ่ง้ 
การนำเที่ค้โนโลัย่	Smart	Sensors	แลัะระบบ	 IoTs	
มีาป็ระยุกต์ใช้้ร่วมีกับการบูรณ์าการอังค์้ค้วามีรู้ตลัอัด
กระบวนการการผลัติพื้ช้้	รวมี	6	ช้นิดพื้ช้้	ได้แก่	มีะม่ีวง	
ข้ึ้าวโพื้ดเลั่�ยงสิตัว์	ป็าล์ัมีน�ำมัีน	ทุี่เรย่น	อ้ัอัย	แลัะพื้ช้้ผัก	
โค้รงการพื้ฒันาระบบอัจัุฉรยิะเพื้้�อัการดแูลัรกัษาไม้ีผลั	
โดยใช้้ปั็ญญาป็ระดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence)	แลัะ 
การเรย่นรูข้ึ้อังเค้ร้�อัง	(Machine	Learning)	ในการตดิตามี 
สุิขึ้ภูาพื้พื้ช้้ขึ้อังแป็ลังเกษตรด้วยภูาพื้ถ่ิ่ายค้วามีลัะเอัย่ด
สูิงจุากอัากาศยานไร้ค้นขึ้บั	พื้ร้อัมีกบัแนะนำการบรหิ้าร 
จัุดการแป็ลัง	 ภูายใต้โค้รงการพื้ัฒนาระบบเกษตร
อััจุฉริยะเพื้้�อัารดูแลัรักษาไม้ีผลั	 การส่ิงเสิริมีการใช้้
เที่ค้โนโลัย่แลัะเค้ร้�อังจุักรกลัที่างการเกษตรให้้แก่
เกษตรกรแลัะสิถิ่าบันเกษตรกร	โดยพื้ฒันาที่กัษะแลัะ

	 ภูาค้รัฐได้ให้้ค้วามีสิำค้ญักบัการจุดัที่ำต้นแบบ
เกษตรอัจัุฉรยิะเพื้้�อัให้้เกษตรกรเรย่นรูแ้ลัะนำไป็ขึ้ยาย
ผลัเป็็นการผลัติแบบแป็ลังให้ญ่เกษตรอััจุฉรยิะ	รวมีถิ่ง้ 
การพื้ฒันาแลัะส่ิงเสิรมิีการใช้้เที่ค้โนโลัยเ่กษตรอัจัุฉรยิะ
อัย่างต่อัเน้�อัง	 ซึ่้�งปั็จุจุุบันภูาค้เกษตรเริ�มีมี่การใช้้
เที่ค้โนโลัยเ่กษตรอัจัุฉริยะเพื้้�อัช่้วยอัำนวยค้วามีสิะดวก
ในการบริห้ารจุดัการฟื้าร์มีแลัะเพื้ิ�มีป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้มีากขึ้้�น	
แต่ยงัค้งม่ีป็ระเด็นท้ี่าที่าย	ค้อ้ั	เที่ค้โนโลัยแ่ลัะนวตักรรมี
เกษตรอัจัุฉรยิะมีค่้วามีซึ่บัซ้ึ่อันแลัะมีค่่้าใช้้จุ่ายสิงู	ขึ้ณ์ะท่ี่� 
การส่ิงผ่านเที่ค้โนโลัย่แลัะนวัตกรรมีโดยเฉพื้าะการให้้
บรกิารด้านเกษตรอัจัุฉรยิะแลัะดง้ดดูการใช้้เที่ค้โนโลัย่
เกษตรอััจุฉริยะขึ้อังเกษตรกรยังม่ีน้อัย	ส่ิงผลัให้้การใช้้

เที่ค้นิค้การซ่ึ่อัมีแซึ่มีเค้ร้�อังยนต์เกษตรที่่�เป็็นต้นกำลััง
ขึ้อังเค้ร้�อังจุกัรกลัการเกษตร	แลัะพื้ฒันาศกัยภูาพื้การให้้
บรกิารเค้ร้�อังจัุกรกลัเกษตรในชุ้มีช้นแก่อังค์้กรเกษตรกร	
แลัะผู้ป็ระกอับการที่ั�วไป็ที่่�ดำเนินธิุรกิจุการให้้บริการ
เค้ร้�อังจุักรกลัเกษตรในชุ้มีช้น	เพื้้�อัให้้มี่ค้วามีพื้ร้อัมีที่ั�ง
ด้านอังค์้ค้วามีรู	้ที่กัษะที่างเที่ค้นคิ้แลัะการบรหิ้ารจัุดการ
ธิุรกิจุอัย่างม่ีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้	 สิามีารถิ่ลัดต้นทีุ่นปั็จุจัุย 
การผลัติแลัะเพิื้�มีรายได้สิทุี่ธิใิห้้กบัเกษตรกร	นอักจุากน่� 
ยังมี่การดำเนินการขึ้ยายผลัโค้รงการระบบส่ิงเสิริมี
เกษตรแป็ลังให้ญ่ผ่านโค้รงการยกระดับแป็ลังให้ญ่ 
ด้วยเกษตรสิมียัให้ม่ีแลัะเช้้�อัมีโยงตลัาด	ที่่�มีุง่เน้นการผลัติ 
ในรูป็แบบเกษตรสิมียัให้ม่ี	เกษตรอัจัุฉรยิะ	เกษตรแม่ีนยำ 
ที่่�มี่การนำเที่ค้โนโลัย่แลัะนวัตกรรมีที่่�เห้มีาะสิมีมีา
ป็ระยกุต์ใช้้	เพื้้�อัเพื้ิ�มีป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้การผลัติให้้สิอัดค้ล้ัอัง
กบัค้วามีต้อังการขึ้อังตลัาด	

ระบบเกษตรอััจุฉริยะยังค้งอัยู่เฉพื้าะในกลัุ่มี	 Smart	
Farmer	แลัะ	Young	Smart	Farmer	โดยขึ้้�นอัยูก่บั
โอักาสิแลัะค้วามีคุ้้มีค่้าในการตัดสิินใจุลังทีุ่น	 ดังนั�น	 
การสินับสินุนให้้เกษตรกรเป็ล่ั�ยนมีาใช้้ระบบเกษตร
อัจัุฉริยะอัย่างแพื้ร่ห้ลัายมีากขึ้้�น	เพื้้�อัให้้สิามีารถิ่ค้วบคุ้มี
คุ้ณ์ภูาพื้การผลัิตได้ตามีต้อังการแลัะเพิื้�มีมีูลัค่้าสิินค้้า
เกษตร	 จุ้งค้วรมีุ่งเน้นให้้ค้วามีสิำค้ัญกับการวิจัุยแลัะ
พื้ัฒนาเที่ค้โนโลัย่แลัะนวัตกรรมีเกษตรอััจุฉริยะตลัอัด
ห่้วงโซ่ึ่อัุป็ที่านภูายในป็ระเที่ศที่่�ต้อังไม่ีมี่ค้วามียุ่งยาก
ซึ่บัซ้ึ่อันแลัะสิอัดค้ล้ัอังกับสิภูาพื้พื้้�นที่่�	รวมีถิ่ง้การสิร้าง
แรงจุูงใจุที่่�ถิู่กต้อังให้้เกษตรกรห้ันมีาใช้้เที่ค้โนโลัย่แลัะ
นวัตกรรมีในการยกระดับผลัิตภูาพื้การผลัิตมีากขึ้้�น 

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย
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	 ภูาค้รัฐค้วรสิร้างร่วมีมี้อักับภูาค้เอักช้น	
นักวิช้าการ	 รวมีถิ่้งเกษตรกร	 ในการสินับสินุนให้้
เกิดการพื้ัฒนาเที่ค้โนโลัย่แลัะนวัตกรรมีเกษตร
อััจุฉริยะภูายในป็ระเที่ศ	 แลัะต่อัยอัดงานวิจุัยที่่�จุะ
สิ่งเสิริมีการนำเที่ค้โนโลัย่เค้ร้�อังจุักรกลัอััจุฉริยะ
แลัะเที่ค้โนโลัย่ดิจุิ ทัี่ลัมีาใช้้ในกระบวนการผลัิต	 
การแป็รรูป็	 แลัะการตลัาดอัย่างต่อัเน้�อัง	 เพื้้�อัให้้มี่
ต้นทีุ่นที่่�คุ้้มีค้่าในการลังทีุ่นแลัะแพื้ร่ห้ลัายในอันาค้ต 
รวมีถิ่ง้เปิ็ดโอักาสิให้้ภูาค้เอักช้นที่่�ม่ีศกัยภูาพื้	โดยเฉพื้าะ 
กลัุ่มี	 Start	 Up	 ด้านการเกษตรเขึ้้ามีาพื้ัฒนา
นวัตกรรมีแลัะแพื้ลัตฟื้อัร์มีด้านการเกษตรที่่�ใช้้ใน

กระบวนการผลัิตแลัะการตลัาด	 แลัะให้้บริการ 
ด้านเกษตรอััจุฉริยะมีากขึ้้�น	 แลัะสินับสินุนให้้เกิด 
การพื้ัฒนาที่ักษะแลัะค้วามีรู้ที่างดิจุิที่ัลัขึ้อังเกษตรกร
ให้้สิามีารถิ่เขึ้้าถิ่้งการใช้้เที่ค้โนโลัย่มีากขึ้้�น	แลัะพื้ัฒนา
ต่อัยอัดการนำขึ้้อัมีูลัจุากการใช้้เที่ค้โนโลัย่ดิจิุที่ัลัขึ้อัง
เกษตรกรมีาสินับสินุนให้้สิถิ่าบันการเงินสิามีารถิ่
ป็ระเมิีนค้วามีเสิ่�ยงแลัะพื้ฤติกรรมีการที่ำเกษตร
ขึ้อังเกษตรกรในการป็ล่ัอัยสิินเช้้�อัให้้กับเกษตรกรได้ 
เพื้้�อัขึ้ยายผลัจุำนวนแป็ลังเกษตรอััจุฉริยะให้้เพื้ิ�มีขึ้้�น	
จุนนำไป็สิู่การขึ้ยายตัวขึ้อังมูีลัค้่าสิินค้้าที่่�ม่ีการใช้้
เที่ค้โนโลัย่สิมีัยให้มี่/อััจุฉริยะเพื้ิ�มีขึ้้�นในวงกว้าง
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

 

	 แผนแมี่บที่ภูายใต้ยุที่ธิศาสิตร์ช้าติ	ป็ระเด็น	 (03)	การเกษตร	 (พื้.ศ.	2566-2580)	 (ฉบับแก้ไขึ้เพื้ิ�มีเติมี)	
เป็้าห้มีายแผนแม่ีบที่ย่อัย	สิินค้้าที่่�ได้จุากเที่ค้โนโลัย่สิมัียให้ม่ี/อััจุฉริยะม่ีมีูลัค่้าเพื้ิ�มีขึ้้�น	 ยังค้งตัวช้่�วัดเดิมี	 ค้้อั	
มีูลัค่้าสิินค้้าที่่�ม่ีการใช้้เที่ค้โนโลัย่สิมัียให้ม่ี/อััจุฉริยะ	 (เฉล่ั�ยร้อัยลัะ)	แต่มี่การป็รับเป็ล่ั�ยนค่้าเป้็าห้มีายเพื้้�อัเพื้ิ�มี 
ค้วามีท้ี่าที่ายห้ลัังจุากท่ี่�ได้บรรลุัเป็้าห้มีายในช่้วงป็ี	2561-2565	 ไป็แล้ัว	 โดยจุาก	 เดิมี	 ในช้่วงป็ี	2566–2570	
กำห้นดให้้มีูลัค้่าสิินค้้าที่่�มี่การใช้้เที่ค้โนโลัย่สิมีัยให้มี่/อััจุฉริยะ	เพื้ิ�มีขึ้้�นเฉล่ั�ยร้อัยลัะ	4	เป็็น	เฉลั่�ยเพื้ิ�มีขึ้้�นไมี่น้อัยกว่า 
ร้อัยลัะ	5	 โดยขึ้้อัมีูลัมีูลัค้่าสิินค้้าที่่�มี่การใช้้เที่ค้โนโลัย่สิมีัยให้มี่/อััจุฉริยะในพ้ื้�นที่่�เกษตรแป็ลังให้ญ่สิมีัยให้มี่ขึ้อัง
ป็ีการผลัิต	2564/65	อัยู่ระห้ว่างดำเนินการจุัดเก็บขึ้้อัมีูลั	ป็ระกอับกับขึ้้อัมีูลัมีูลัค้่าเพิื้�มีจุากการลัดต้นทีุ่นแลัะ 
การเพื้ิ�มีผลัผลัิตจุากแป็ลังเกษตรสิมีัยให้มี่	ที่่�เพื้ิ�มีขึ้้�นร้อัยลัะ	113.18	ในป็ีการผลัิต	2564/65	เป็็นข้ึ้อัมีูลัที่่�ได้จุาก
การที่ำเกษตรแป็ลังให้ญ่สิมัียให้ม่ี	จุำนวน	85	แป็ลัง	จุากการที่ำเกษตรแป็ลังให้ญ่ที่ั�งป็ระเที่ศ	จุำนวน	8,191	
แป็ลัง	ห้ร้อัค้ิดเป็็นสิัดสิ่วนเพื้่ยงร้อัยลัะ	1.04	จุ้งอัาจุไม่ีสิะที่้อันให้้เห็้นการเพื้ิ�มีขึ้้�นขึ้อังมูีลัค้่าสิินค้้าที่่�ม่ีการใช้้
เที่ค้โนโลัย่สิมัียให้ม่ี/อััจุฉริยะได้ค้รบถ้ิ่วน	จุ้งมิีอัาจุเที่่ยบเค้่ยงสิถิ่านการณ์์ปี็	2565	 กับค่้าเป้็าห้มีายที่่�ต้อังบรรลุั
ในปี็	2570	ได้โดยตรง

ป้ี 2570 
ตั้วช่�วัดัอยู่ระหว่างการจำัดัเก็บสถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เกษต้รอัจำฉร่ยะ

ผลุผลุ่ต้ต้่อหน่วยของฟาร์มหร้อแป้ลุงท่�ม่การใช้เทค่โนโลุย่สิมัยใหม่
/อัจำฉร่ยะเพ่ื้� มข้�นเฉลุ่�ยร้อยลุะ 10

ผลุผลุ่ต้ต่้อหน่วยของฟาร์มหร้อแป้ลุงท่�ม่การใช้เทค่โนโลุย่สิมัยใหม่
/อัจำฉร่ยะเพ่ื้�มข้�น

	 การเพื้ิ�มีผลัผลัิตต่อัห้น่วยขึ้อังฟื้าร์มีที่่�มี ่
การใช้้เที่ค้โนโลัย่สิมัียให้ม่ี/อััจุฉริยะ	 จุำเป็็นต้อังให้้ 
ค้วามีสิำคั้ญตั�งแต่ปั็จุจุัยการผลัิตที่่�ด่มี่คุ้ณ์ภูาพื้ที่ั�ง
พื้ันธิุ์พื้้ช้แลัะพื้ันธิุ์สิัตว์เพื้้�อัการเกษตรที่่�มี่คุ้ณ์ภูาพื้	 
การมี่เที่ค้โนโลัย่แลัะแห้ล่ังเงินทีุ่นท่ี่�เกษตรกรสิามีารถิ่ 
เข้ึ้าถิ่ง้ได้ง่าย	การป็ระยกุต์ใช้้เค้ร้�อังจุกัรกลัแลัะเที่ค้โนโลัย่
การเกษตรในกระบวนการผลิัต	การส่ิงเสิริมีให้้ขึ้ยายการ

ให้้บรกิารด้านการเกษตรอัจัุฉรยิะเพื้้�อัที่ำให้้ต้นที่นุขึ้อัง
เที่ค้โนโลัย่ลัดลังในระดับที่่�เกษตรกรส่ิวนให้ญ่สิามีารถิ่
เข้ึ้าถิ่ง้ได้	การจุดัที่ำมีาตรฐานการผลัติ	แลัะการพื้ฒันา
ระบบโลัจิุสิติกส์ิ/ค้ลัังสิินค้้าอััจุฉริยะ	รวมีที่ั�งการสิร้าง 
ผู้ป็ระกอับการเที่ค้โนโลัย่เพื้้�อัส่ิงเสิริมีการใช้้งานแลัะ
เข้ึ้าถิ่้งเที่ค้โนโลัย่ให้้กกับเกษตรกร	 แลัะการมี่ระบบ
สิารสินเที่ศสิำห้รบัการจุดัการเกษตร	

ป้ี
2562

ปี้
2565

แผนแม่่บท 03 การเกษตร
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	 พื้ิจุารณ์าเท่ี่ยบเค้่ยงจุากมูีลัค่้าเพื้ิ�มีจุากการ
เพื้ิ�มีผลัผลิัตด้วยเที่ค้โนโลัย่สิมัียให้ม่ีจุากการดำเนิน
การเกษตรแป็ลังให้ญ่สิมีัยให้มี่ภูายใต้โค้รงการ 
สิ่งเสิริมีการเกษตรแป็ลังให้ญ่	 โดยการที่ำเกษตร
แป็ลังให้ญ่สิมีัยให้มี่สิะสิมีในช่้วง	5	ที่่�ผ่านมีา	มี่จุำนวน	
85	แป็ลัง	จุากการที่ำเกษตรแป็ลังให้ญ่ที่ั�งป็ระเที่ศ	
จุำนวน	 8,191	 แป็ลัง	 ห้ร้อัค้ิดเป็็นสิัดสิ่วนร้อัยลัะ	
1.04	 โดยในช้่วงป็ีการผลัิต	2560/61	จุนกระที่ั�งป็ี 
การผลิัต	2562/63	ซึ่้�งเป็็นช่้วงเริ�มีต้นในการดำเนิน
งานผลัผลิัตต่อัห้น่วยขึ้อังฟื้าร์มีจุะยังมี่มีูลัค้่าเพื้ิ�มีขึ้้�น
ไมี่มีากนัก	ขึ้ณ์ะที่่�ป็ีการผลัิต	2563/64	ถิ่้งป็ีการผลัิต	
2564/65	ผลัผลิัตต่อัห้น่วยขึ้อังฟื้าร์มีมี่มีูลัค้่าเพื้ิ�มีขึ้้�น 
อัย่างก้าวกระโดด	 โดยในปี็	2564/65	มี่มีูลัค้่าเพื้ิ�มี

จุากการเพื้ิ�มีผลัผลิัต	20,772.04	บาที่/ไร่	เพื้ิ�มีขึ้้�นจุาก
มีูลัค้่า	8,586.16	บาที่/ไร่	ในป็ี	2563/64	ห้ร้อัค้ิดเป็็น 
มีูลัค้่าเพื้ิ�มีขึ้้�นร้อัยลัะ	141.92	ที่ั�งน่�	เมี้�อัพื้ิจุารณ์ามููลค่่า
เพื้ิ�มูจากการเพื้ิ�มูผลผลิตด้ว่ยเที่ค่โนโลยีสิมูัยใหมู ่
ระหว่่างปีีการผลิต 2560/61 ถิ่ง่ปีีการผลิต 2564/65 
พื้บว่่า มูีการขยายตัว่เพื้ิ�มูข่�นเฉลี�ยร้อัยละ 45.30 
ต่อัปีี ซึ่่�งบรรลุค่่าเป้ีาหมูายตามูทีี่�กำหนดไว้่ในปีี 
2565 แล้ว่ ซึ่้�งจุะเห้็นได้ว่าห้ลัังจุากเกษตรกรเขึ้้าร่วมี 
โค้รงการเกษตรแป็ลังให้ญ่สิมัียให้ม่ี	 มี่การเร่ยนรู้
แลัะใช้้เที่ค้โนโลัย่สิมีัยให้มี่ในการเพื้ิ�มีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้
การผลัิตอัย่างต่อัเน้�อัง	จุะช้่วยให้้เกษตรกรเพื้ิ�มีมีูลัค้่า
ผลัผลัิตต่อัห้น่วยขึ้อังฟื้าร์มีเพื้ิ�มีขึ้้�น

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

ที่่�มีา	:	กรมีสิ่งเสิริมีการเกษตร,2565

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อังได้มี่การถ่ิ่ายที่อัดค้วามีรู้แลัะให้้บริการด้านเที่ค้โนโลัย่เกษตรอััจุฉริยะสิู่เกษตรกร 
ผ่านโค่รงการเพ้ื้�อัขับเค่ล้�อันการบรรลุเป้ีาหมูายตามูยุที่ธศาสิตร์ชี้าติ ปีระจำปีีงบปีระมูาณ์ พื้.ศ. 2565	อัาที่ิ	
โค่รงการขยายผลและถ่ิ่ายที่อัดเที่ค่โนโลย ีSmart Farm ด้านการเกษตร กลุ่มูไมู้ผลภัาค่ ซึ่้�งเป็็นการขึ้ยายผลั 
การใช้้เที่ค้โนโลัยร่ะบบค้วบค้มุีการให้้น�ำอััจุฉรยิะ	เพื้้�อัให้้เกษตรกรนำเที่ค้โนโลัยไ่ป็ป็ระยกุต์ใช้้บริห้ารจัุดการแป็ลัง
ที่เุรย่นได้อัย่างแม่ีนยำ	เป็็นต้นแบบการที่ำเกษตรสิมียัให้ม่ีในพื้้�นที่่�อั้�นๆ	ต่อัไป็	นอักจุากน่�	ยงัมีก่ารดำเนนิการขัึ้บเค้ลั้�อัน
เป้็าห้มีายเพื้้�อัให้้เกษตรกรนำเที่ค้โนโลัยส่ิมัียให้ม่ี/อัจัุฉริยะมีาใช้้เพื้ิ�มีผลัผลัติที่างการเกษตร	อัาทิี่	โค่รงการผลกัดนั
ว่ทิี่ยาศาสิตร์เที่ค่โนโลยีและนวั่ตกรรมูสิูก่ารใช้ี้ปีระโยชี้น์ในชุี้มูชี้นอัย่างยั�งยน้	ที่่�สินับสินุนการขึ้ยายผลัการป็ระยุกต์
ใช้้งานวจิุยัด้านการเกษตรเพื้้�อัเพื้ิ�มีป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้การผลัติให้้กบัเกษตรกรในช้มุีช้นอัย่างที่ั�วถิ่ง้	อัาที่	ิ IoT	ในระบบ 

มููลค่่าเพื้ิ�มูจากการเพื้ิ�มูผลผลิตด้ว่ยเที่ค่โนโลยีสิมูัยใหมู่ (บาที่/ไร่)

แผนแม่่บท03การเกษตร
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โรงเร้อันอััจุฉริยะ	 นวัตกรรมีฟิื้ล์ัมีค้ลัุมีโรงเร้อัน	MultiTech	 แลัะ	MultiTech-Ultra	 ถิุ่งห่้อัผลัไม้ีนอันวูฟื้เวน 
เพื้้�อัเพื้ิ�มีผลัผลัติที่างการเกษตร	ป็ุ�ยนาโนค้เ่ลัต	แอัพื้พื้ลัเิค้ช้ั�นวดัค้วามีสิกุขึ้อังที่เุร่ยน	รวมีถิ่ง้เค้ร้�อังย่อัยสิลัายขึ้ยะ
อิันที่ร่ย์นาโน	 โค่รงการพัื้ฒนาเที่ค่โนโลยีนว่ัตกรรมูเค่ร้�อังจักรกลและอัุปีกรณ์์ด้านปีศุสิัตว์่ (Motor Pool)  
เป็็นการจัุดตั�งศูนย์เค้ร้�อังจุกัรกลัด้านป็ศสุิตัว์	สิำห้รบัให้้บรกิารเกษตรกรห้รอ้ักลัุม่ีเกษตรกรในการจุดัการแป็ลังพื้ช้้
อัาห้ารสัิตว์แลัะการสิำรอังเสิบ่ยงสิัตว์	รวมีถิ่้งถ่ิ่ายที่อัดเที่ค้โนโลัย่การใช้้เค้ร้�อังจุักรกลัด้านการเกษตรด้านป็ศุสัิตว์ 
ให้้แก่เกษตรกรแลัะเจุ้าห้น้าที่่�เก่�ยวข้ึ้อัง	 ซึ่้�งสิามีารถิ่ที่ดแที่นแรงงานแรงงานภูาค้เกษตรที่่�ลัดลังแลัะเข้ึ้าสิู่สิังค้มี 
ผูส้ิงูอัาย	ุลัดต้นที่นุ	เพื้ิ�มีป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้การผลัติที่างการเกษตรที่ั�งเช้งิป็รมิีาณ์	ค้ณุ์ภูาพื้	แลัะเวลัา	สิำห้รบัรอังรบัผลักระที่บ 
จุากการเป็ล่ั�ยนแป็ลังสิภูาพื้ภูมูีอิัากาศ	รวมีถิ่ง้มีก่ารพัื้ฒนาเที่ค้โนโลัยแ่ลัะนวตักรรมีเกษตรอัจัุฉรยิะ	อัาทิี่ โค่รงการ
พื้ฒันาเกษตรแมู่นยำสิูธ่รุกจิเกษตรอัตุสิาหกรรมู	จุำนวน	2	ล้ัานไร่	ภูายใต้ค้วามีร่วมีมีอ้ัระห้ว่างเกษตรแป็ลังให้ญ่
ขึ้อังกระที่รวงเกษตรแลัะสิห้กรณ์์จัุบคู้กั่บบริษทัี่อุัตสิาห้กรรมีขึ้นาดให้ญ่ภูายใต้สิภูาอุัตสิาห้กรรมีแห่้งป็ระเที่ศไที่ย	 
ซ้ึ่�งเป็็นการดำเนนิงานต่อัเน้�อังตั�งแต่ปี็	2564–2566	โค่รงการเพื้ิ�มูปีระสิทิี่ธภิัาพื้การผลิตอ้ัอัยสิูเ่กษตรอัจัฉริยะ แลัะ
โค่รงการฟาร์มูอ้ัอัยอัจัฉรยิะต้นแบบ (SMART SUGARCANE FARM) 

	 แม้ีว่าการดำเนินงานท่ี่�ผ่านมีาภูาค้รัฐได้มี ่
ฃการถ่ิ่ายที่อัดค้วามีรู้เที่ค้โนโลัย่เกษตรอััจุฉริยะเพื้้�อั 
เพื้ิ�มีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้การผลิัตให้้กับเกษตรกรมีากข้ึ้�น	
แลัะม่ีการพื้ัฒนาเที่ค้โนโลัย่เกษตรอััจุฉริยะมีาอัย่าง
ต่อัเน้�อัง	แต่เกษตรกรค้งต้อังพื้้�งพื้าผู้เช้่�ยวช้าญในการ
อัอักแบบแลัะจัุดระบบสิิ�งแวดล้ัอัมีในแป็ลังให้้เห้มีาะสิมี
สิำห้รับการใช้้เที่ค้โนโลัยแ่ลัะนวัตกรรมีเกษตรอััจุฉริยะ	 
การเข้ึ้าถิ่ง้ปั็จุจุยัการผลิัตที่่�ม่ีค้ณุ์ภูาพื้แลัะเห้มีาะสิมีกับ
พื้้�นที่่�	แลัะการสินับสินุนการเข้ึ้าถ้ิ่งบริการที่างการเงิน
ที่่�จุำเป็็น	ดงันั�น	การผลักัดนัแลัะสินบัสินนุให้้เกษตรกร

สิามีารถิ่เข้ึ้าถิ่ง้เที่ค้โนโลัยเ่กษตรอัจัุฉริยะ	ปั็จุจัุยการผลิัต	
แลัะแห้ล่ังเงนิที่นุสิำห้รบัป็รบัป็รงุสิภูาพื้แวดล้ัอัมีฟื้าร์มี
ให้้รอังรับกับการใช้้เที่ค้โนโลัย่เกษตรอััจุฉริยะ	ยังเป็็น
ป็ระเดน็ท้ี่าที่ายในการบรรลัเุป้็าห้มีาย	จุง้ค้วรมีุง่เน้นให้้
ค้วามีสิำค้ญักบัการพื้ฒันาโค้รงสิร้างพื้้�นฐานที่่�รบัรอังการ
ใช้้งานแลัะขัึ้บเค้ลั้�อันเกษตรอัจัุริยะท่ี่�ใช้้ป็ระโยช้น์ร่วมีกนั 
ขึ้อังภูาค้รัฐ	 แลัะการเข้ึ้าถิ่้งมีาตรการที่างการเงิน	 
ซึ่้�งจุะเป็็นส่ิวนห้น้�งที่่�ช่้วยให้้เกษตรกรม่ีการลังทุี่น 
ในการนำเที่ค้โนโลัยแ่ลัะนวัตกรรมีเกษตรอัจัุฉริยะมีาใช้้
ในฟื้าร์มีได้อัย่างมีป่็ระสิทิี่ธิภิูาพื้เพื้ิ�มีขึ้้�นในระยะต่อัไป็

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

030502

แผนแม่่บท 03 การเกษตร
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	 ภูาค้รัฐค้วรให้้ค้วามีสิำค้ัญกับการพื้ัฒนา
โค้รงสิร้างพื้้�นฐานที่่�รอังรับการใช้้งานแลัะขึ้ับเค้ลั้�อัน
เกษตรอััจุฉริยะ	อัาที่ิ	 การพื้ัฒนาสิัญญาณ์โที่รศัพื้ที่์
แลัะอัินเตอัร์เน็ต	การพื้ัฒนาแห้ลั่งน�ำที่่�ใช้้ป็ระโยช้น์
ร่วมีกันในการรอังรับการใช้้งานเที่ค้โนโลัย่แลัะ
นวัตกรรมีด้านการเกษตร	 การพื้ัฒนาพื้ันธิุ์พื้้ช้แลัะ
พื้ันธิุ์สัิตว์	แลัะการพื้ัฒนาระบบสิารสินเที่ศการจุัดการ
เกษตรให้้มี่ขึ้้อัมีูลัเช้ิงลั้กเพื้้�อัใช้้ป็ระกอับการตัดสิินใจุ 
เป็็นต้น	รวมีถิ่้งสินับสินุนให้้เกิดการรวมีกลัุ่มีเกษตรกร
แลัะร่วมีลังทุี่นในลัักษณ์ะสิินเช้้�อัดอักเบ่�ยพื้ิเศษ
แลัะม่ีระยะป็ลัอัดห้น่�เพื้้�อัให้้เกษตรกรม่ีเงินทุี่นใน 
การป็รับ เป็ลั่� ยนฟื้าร์มีให้้สิอัดค้ลั้อังกับการใช้้

เที่ค้โนโลัย่แลัะนวัตกรรมีเกษตรอััจุฉริยะ	ตลัอัดจุน
ร่วมีมี้อักับภูาค้เอักช้น	แลัะนักวิช้าการ	 ในอัอักแบบ
แลัะจุัดที่ำระบบฟื้าร์มีรอับรับการใช้้เที่ค้โนโลัย่
เกษตรรอััจุฉริยะ	 พื้ร้อัมีที่ั�งพัื้ฒนาระบบโลัจุิสิติกส์ิ
เกษตรให้้มี่ต้นทีุ่นที่่�ถิู่กลัง	 แลัะสิ่งเสิริมีมีาตรฐาน 
การผลิัตพื้ช้้แลัะสัิตว์ให้้แก่เกษตรกรแลัะผูป้็ระกอับการ
อัย่างต่อัเน้�อัง	นอักจุากน่�	ค้วรม่ีการจัุดที่ำฐานข้ึ้อัมูีลั
แป็ลังเกษตรสิมีัยให้ม่ี/อััจุฉริยะท่ี่�ค้รอับค้ลัุมีเกษตรกร
ห้ร้อักลุ่ัมีเกษตรกรท่ี่�มี่การวางระบบเกษตรอััจุฉริยะ
ไว้แลั้วสิำห้รับการติดตามีป็ระเมีินผลัที่่�สิะที่้อันผลั 
ได้อัย่างถิู่กต้อังต่อัไป็

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

 

	 แผนแมี่บที่ภูายใต้ยุที่ธิศาสิตร์ช้าติ	ป็ระเด็น	 (03)	การเกษตร	 (พื้.ศ.	2566-2580)	 (ฉบับแก้ไขึ้เพื้ิ�มีเติมี)	
เป็้าห้มีายแผนแมี่บที่ย่อัย	ผลัผลัิตต่อัห้น่วยขึ้อังฟื้าร์มีห้ร้อัแป็ลังที่่�มี่การใช้้เที่ค้โนโลัย่สิมีัยให้มี่/อััจุฉริยะเพื้ิ�มีขึ้้�น 
ยังค้งตัวช้่�วัดแลัะค่้าเป็้าห้มีายเดิมี	ค้้อั	ผลัผลัิตต่อัห้น่วยขึ้อังฟื้าร์มีห้ร้อัแป็ลังที่่�ม่ีการใช้้เที่ค้โนโลัย่สิมัียให้มี่/
อััจุฉริยะ	 (เฉลั่�ยร้อัยลัะ)	 โดยกำห้นดค้่าเป้็าห้มีายที่่�ต้อังบรรลัุในช้่วงป็ี	2566–2570	ที่่�เพื้ิ�มีขึ้้�นไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ 
15	 โดยขึ้้อัมีูลัผลัผลัิตต่อัห้น่วยขึ้อังสิินค้้าเกษตรที่่�สิำค้ัญในพื้้�นที่่�เกษตรที่่�ใช้้เที่ค้โนโลัย่สิมีัยให้มี่/อััจุฉริยะ	 ในปี็ 
การผลัิต	2564/65	อัยู่ระห้ว่างดำเนินการจุัดเก็บขึ้้อัมีูลัจุากกลัุ่มีเกษตรแป็ลังให้ญ่สิมีัยให้มี่ป็ระมีาณ์	3,000	แป็ลัง 
ที่่�ได้รับการสินับสินุนเที่ค้โนโลัย่แลัะเค้ร้�อังจัุกรสิมีัยให้มี่ในป็ี	 2563/64	ป็ระกอับกับขึ้้อัมีูลัผลัผลัิตต่อัห้น่วย
ขึ้อังฟื้าร์มีห้ร้อัแป็ลังที่่�มี่การใช้้เที่ค้โนโลัย่สิมัียให้มี่/อััจุฉริยะ	ที่่�เพิื้�มีขึ้้�นร้อัยลัะ	141.92	ในป็ีการผลัิต	2564/65	 
เป็็นขึ้้อัมีูลัที่่�ได้จุากการที่ำเกษตรแป็ลังให้ญ่สิมีัยให้มี่	จุำนวน	85	แป็ลัง	จุากการที่ำเกษตรแป็ลังให้ญ่ที่ั�งป็ระเที่ศ	
จุำนวน	8,191	แป็ลัง	ห้ร้อัค้ิดเป็็นสิัดสิ่วนเพื้่ยงร้อัยลัะ	1.04	จุ้งไมี่อัาจุสิะที่้อันให้้เห้็นการเพื้ิ�มีขึ้้�นขึ้อังผลัผลัิต 
ต่อัห้น่วยขึ้อังฟื้าร์มีห้ร้อัแป็ลังที่่�มี่การใช้้เที่ค้โนโลัย่สิมัียให้มี่/อััจุฉริยะได้ค้รบถิ่้วน	จุ้งมีิอัาจุเที่่ยบเค้่ยงสิถิ่านการณ์์
ป็ี	2565	กับค้่าเป้็าห้มีายที่่�ต้อังบรรลัุในป็ี	2570	ได้โดยตรง

ป้ี 2570 
ตั้วช่�วัดัอยู่ระหว่างการจำัดัเก็บสถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

030502

แผนแม่่บท03การเกษตร

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัื้ฒนาระบบน่เวศการเกษต้ร

มูลุค่่าผลุผลุ่ต้สิ่นค่้าเกษต้รต้่อหน่วยเพ่ื้� มข้�นเฉลุ่�ยร้อยลุะ 10

ป้ระส่ิทธิ่ภาพื้การผลุ่ต้ส่ินค่้าเกษต้รต้่อหน่วยม่การป้รับต้ัวเพ่ื้�มข้�น 

	 การพื้ัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื้้�อันำไป็สิู ่
การยกระดับป็ระสิิที่ธิิภูาพื้การผลัิตสิินค้้าเกษตรต่อั
ห้น่วยให้้เพื้ิ�มีสิูงขึ้้�นได้อัย่างต่อัเน้�อัง	 จุำเป็็นที่่�จุะต้อัง 
พื้ัฒนาอังค์้ค้วามีรู้แลัะโค้รงสิร้างพื้้�นฐานที่่�เอ้ั�อัให้้
เกษตรกรสิามีารถิ่ใช้้ข้ึ้อัมีลูัสิารสินเที่ศที่างด้านการเกษตร
ที่่�มีค่้วามีเป็็นเอักภูาพื้ในการบรหิ้ารจุดัการการผลัติแลัะ
การตลัาดขึ้อังสินิค้้าเกษตรได้	ขึ้ณ์ะเดย่วกนัการถ่ิ่ายที่อัด
เที่ค้โนโลัย่แลัะอังค์้ค้วามีรู้ด้านการเพื้ิ�มีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้

การผลัติจุากแป็ลังเรย่นรูท้ี่่�สิอัดค้ล้ัอังกบับรบิที่ในพื้้�นที่่�	
ก็จุะช่้วยสิร้างค้วามีเช้้�อัมีั�นให้้เกษตรกรสิามีารถิ่เร่ยนรู้ 
แลัะนำอังค์้ค้วามีรู้ดังกล่ัาวไป็ป็รับใช้้ในการผลิัตขึ้อัง 
ตนเอัง	 นอักจุากน่�	 ยังมี่ปั็จุจุัยสินับสินุนอั้�น	 อัาที่ิ	 
การเข้ึ้าถิ่้งแห้ล่ังเงินทุี่น	 การป็ระกันภัูยพ้ื้ช้ผลัที่าง 
การเกษตร	การรับรอังค้ณุ์ภูาพื้มีาตรฐานผลัผลิัต	แลัะ
ระบบโลัจิุสิติกส์ิการเกษตร	ซึ่้�งม่ีจุะม่ีผลัต่อัการสินับสินุน
การเพื้ิ�มีป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้การผลัติให้้กบัเกษตรกร	

	 สิะที่้อันจุากมีูลัค้่าผลัผลัิตสิินค้้าเกษตร
ต่อัห้น่วยจุำแนกตามีห้มีวดสิินค้้าเกษตร	 ได้แก่	พื้้ช้	
ป็ศุสิัตว์	แลัะป็ระมีง	โดยระห้ว่างปี็	2561–2565	ห้มีวด
พื้้ช้แลัะห้มีวดป็ศุสิัตว์มี่มีูลัค้่าการเติบโตในที่ิศที่าง
ที่่�ด่	 ขึ้ณ์ะที่่�ห้มีวดป็ระมีงม่ีการห้ดตัวลังต่อัเน้�อัง 
ในช่้วงป็ี	2561-2564	ก่อันพื้ลัิกกลัับมีาขึ้ยายตัว	ในป็ี	
2565	 โดยเมี้�อัพื้ิจุารณ์าในปี็	 2565	 พื้บว่า	 มีูลัค้่า
ผลัผลัิตสิินค้้าเกษตรต่อัห้น่วยมี่การขึ้ยายตัวจุากปี็	
2564	ป็ระกอับด้วย	(1)	ห้มีวดพื้้ช้	มี่มีูลัค้่าผลัผลัิตต่อั
ห้น่วยรวมี	29	รายการสิินค้้าเกษตร	จุำนวน	9,040	
บาที่/ไร่	 ม่ีการขึ้ยายตัวร้อัยลัะ	8.97	 เมี้�อัเที่่ยบกับ

มีูลัค้่าผลัผลัิตต่อัห้น่วยในป็ีที่่�ผ่านมีา	(2)	ห้มีวดป็ศุสิัตว ์
มี่มีูลัค่้าผลัผลิัตต่อัห้น่วยรวมี	 6	 รายการ	 จุำนวน	
54,523	บาที่/ตัน	มี่การขึ้ยายตัวร้อัยลัะ	22.41	 เมี้�อั
เที่่ยบกับป็ีที่่�ผ่านมีา	แลัะ	 (3)	ห้มีวดป็ระมีง	มี่มีูลัค้่า
ผลัผลิัตต่อัห้น่วยรวมี	 3	 รายการ	 จุำนวน	 85,174	
บาที่/ไร่	มี่การขึ้ยายตัวร้อัยลัะ	10.16	 เมี้�อัเที่่ยบกับ
ป็ีที่่�ผ่านมีา	ที่ั�งน่�	 	 เมี้�อัพื้ิจุารณ์ามููลค่่าผลผลิตสิินค้่า
เกษตรต่อัหน่ว่ยระหว่่างปีี 2561–2565 พื้บว่่า 
หมูว่ดพื้้ชี้ และหมูว่ดปีศุสิัตว์่ มูีอััตราการเติบโต
ขอังมููลค่่าผลผลิตต่อัหน่ว่ยขยายตัว่เฉลี�ยร้อัยละ 
6.92 และร้อัยละ 7.67 ตามูลำดับ ซึ่่�งใกล้เคี่ยง 

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

ป้ี
2562

ปี้
2565

แผนแม่่บท 03 การเกษตร

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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	 ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้ึ้อัง	มี่การดำเนินการเพื้้�อัสินับสินุนให้้ภูาค้เกษตรไที่ยสิามีารถิ่ยกระดับป็ระสิิที่ธิิภูาพื้ 
การผลัติที่่�สิำค้ญัผ่านโค่รงการเพ้ื้�อัขบัเค่ล้�อันการบรรลเุป้ีาหมูายตามูยทุี่ธศาสิตร์ชี้าต ิปีีงบปีระมูาณ์ พื้.ศ. 2565 
อัาที่ิ	 โค้รงการบริห้ารจุัดการการผลัิตสิินค้้าเกษตรตามีแผนที่่�เกษตรเพื้้�อัการบริห้ารจุัดการเช้ิงรุก	 (Agri-Map)	 
เป็็นการสินับสินุนให้้เกิดการป็รับแลัะพัื้ฒนารูป็แบบการผลิัตให้้สิอัดค้ล้ัอังกับศักยภูาพื้พ้ื้�นท่ี่�แผนท่ี่�เกษตรฯ	 
ผ่านการให้้ค้วามีรูแ้ลัะสินบัสินนุปั็จุจุยัการผลัติ	โค่รงการระบบส่ิงเสิริมูการเกษตรแบบแปีลงใหญ่	เป็็นการส่ิงเสิรมิี
แลัะสินับสินุนให้้เกษตรกรม่ีการรวมีกลัุม่ีเป็็นแป็ลังให้ญ่ในการผลิัตสินิค้้าเกษตร	แต่เกษตรกรยังม่ีการป็รับเป็ล่ั�ยน 
รูป็แบบการผลัิตเข้ึ้าสิู่การรับรอังมีาตรฐานค่้อันข้ึ้างน้อัย	 เน้�อังจุากราค้าผลัผลัิตที่่�ได้รับการรับรอังมีาตรฐานไม่ีม่ี 
ค้วามีแตกต่างจุากราค้าผลัผลัิตแบบที่ั�วไป็มีากนัก	 แลัะโค้รงการค้วามีร่วมีมี้อัพื้ัฒนาตำบลั	 (Smart	 tambon)	 
เป็็นการถ่ิ่ายที่อัดอังค์้ค้วามีรูใ้ห้้กับเกษตรกรในเพื้ิ�มีป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้การผลัติสินิค้้าเกษตร	ผ่านการจัุดการที่รัพื้ยากรดนิ

030601

ที่่�มีา:	สิศช้.	ป็ระมีวลัจุากข้ึ้อัมีูลัขึ้อังสิำานักงานเศรษฐกิจุการเกษตร	ป็ี	2565
ห้มีายเห้ตุ:	1.	ป็ี	2565	เป็็นขึ้้อัมีูลัพื้ยากรณ์์	ณ์	เด้อันพื้ฤศจุิกายน	2565	แลัะระดับป็ระเที่ศ	outlook	พื้ฤศจุิกายน	2565

2.	ห้มีวดสิินค้้าเกษตร	ป็ระกอับด้วย	(1)	ห้มีวดพื้้ช้	ได้แก่	ขึ้้าวนาป็ี	ขึ้้าวนาป็รัง	ขึ้้าวโพื้ดเลั่�ยงสัิตว์	มีันสิำาป็ะห้ลััง	(รวมีที่่�นำาไป็ผลัิตเอัที่านอัลั)	ถิ่ั�วเขึ้่ยว	
ป็าลั์มีน้ำามีัน	(รวมีที่่�นำาไป็ผลัิตไบโอัด่เซึ่ลั)	ถัิ่�วเห้ลั้อัง	มีะพื้ร้าวผลัแก่	ถิ่ั�วลัิสิง	ห้อัมีแดง	ห้อัมีห้ัวให้ญ	่กระเที่่ยมี	มีันฝ้รั�ง	มีะเขึ้้อัเที่ศ	ขึ้้าวโพื้ดฝ้ักอั่อัน	
ขึ้้าวโพื้ดห้วาน	สิับป็ะรด	ลัำาไย	ทุี่เร่ยน	มีังคุ้ด	เงาะ	ลัอังกอัง	ลิั�นจุ่�	สิ้มีเขึ้่ยวห้วาน	มีะนาว	ยางพื้ารา	กาแฟื้	พื้ริกไที่ย	กล้ัวยไมี้	(2)	ห้มีวดป็ศุสิัตว์	ได้แก่	
โค้เน้�อั	โค้นมี-น้ำานมีดิบ	กระบ้อั	สิุกร	ไก่เน้�อั	ไก่ไขึ้่-ไขึ้่ไก่	แลัะ	(3)	ห้มีวดป็ระมีง	ได้แก่กุ้งเพื้าะเลั่�ยง	(กุ้งขึ้าวแวนนาไมี)ป็ลัาดุก	แลัะป็ลัานิลั

ค่่าเปี้าหมูายทีี่�กำหนดไว้่ ขณ์ะทีี่�หมูว่ดปีระมูง  
มูีการหดตัว่ลงเฉลี�ยร้อัยละ -0.65 ซึ่่�งยังห่างจาก 
ค่่าเป้ีาหมูายทีี่�กำหนดไว้่ ดังนั�น จ่งมีูสิถิ่านะการ
บรรลุเป้ีาหมูายอัยู่ในระดับต�ำกว่่าค่่าเป้ีาหมูาย
ระดับเสีิ�ยง	นอักจุากน่�	 เมี้�อัพื้ิจุารณ์าในรายลัะเอั่ยด
ขึ้อังสิินค้้าแต่ลัะรายการ	 พื้บว่า	 มีูลัค้่าผลัผลิัตต่อั
ห้น่วยส่ิวนให้ญ่ที่่�มี่การเพื้ิ�มีขึ้้�น	 เกิดจุากการขึ้ยายตัว
ขึ้อังราค้าสิินค้้าเกษตร	แต่การขึ้ยายตัวขึ้อังผลัผลัิต
ต่อัไร่ยังอัยู่ในระดับต�ำห้ร้อัมี่การลัดลัง	ตัวอัย่างเช้่น	 
ขึ้้าวนาป็ี	มี่มีูลัค้่าผลัผลัิตต่อัห้น่วย	จุำนวน	4,332.35	
บาที่ต่อัไร่	 ค้ิดเป็็นการขึ้ยายตัวร้อัยลัะ	 21.79	 
เมี้�อัเที่่ยบกับป็ี	 2564	 แลัะมี่ผลัผลัิตต่อัไร่	 จุำนวน	
424.41	 กิโลักรัมีต่อัไร่	 ค้ิดเป็็นการห้ดตัวร้อัยลัะ 
-0.24	 เมี้�อัเที่่ยบกับป็ี	 2564	 ข้ึ้าวโพื้ดเลั่�ยงสิัตว ์ 
มี่มีูลัค่้าผลัผลัิตต่อัห้น่วย	 จุำนวน	 7,268.56	 บาที่
ต่อัไร่	 คิ้ดเป็็นการขึ้ยายตัวร้อัยลัะ	15.93	 เมี้�อัเที่่ยบ

กับป็ี	 2564	 แลัะมี่ผลัผลัิตต่อัไร่	 จุำนวน	 727.66	
กิโลักรัมีต่อัไร่	 คิ้ดเป็็นการขึ้ยายตัวร้อัยลัะ	 0.89	 
เมี้�อัเท่ี่ยบกับป็ี	 2564	 ยางพื้ารา	 มี่มีูลัค้่าผลัผลัิต
ต่อัห้น่วย	 จุำนวน	 11,623.28	 บาที่ต่อัไร่	 คิ้ดเป็็น 
การขึ้ยายตัวร้อัยลัะ	 0.47	 เมี้�อัเที่่ยบกับปี็	 2564	
แลัะมี่ผลัผลัิตต่อัไร่	 จุำนวน	220.08	กิโลักรัมีต่อัไร่	 
ค้ิดเป็็นการห้ดตัวร้อัยลัะ	-1.15	เมี้�อัเที่ย่บกับป็ี	2564	
ไก่เน้�อั	มี่มีูลัค้่าผลัผลัิตต่อัห้น่วย	จุำนวน	43,749.97	
บาที่ต่อัตัน	ค้ิดเป็็นการขึ้ยายตัวร้อัยลัะ	25.47	 เม้ี�อั
เที่่ยบกับป็ี	 2564	 แลัะกุ้งขึ้าวแวนนาไมี	 มี่มูีลัค้่า
ผลัผลิัตต่อัห้น่วย	 จุำนวน	212,237.57	บาที่ต่อัไร่	 
ค้ิดเป็็นการขึ้ยายตัวร้อัยลัะ	 9.82	 เมี้�อัเท่ี่ยบกับป็ี	
2564	แลัะมี่ผลัผลัิตต่อัไร่	จุำนวน	1,396.88	กิโลักรัมี
ต่อัไร่	 ค้ิดเป็็นการขึ้ยายตัวร้อัยลัะ	1.21	 เมี้�อัเที่่ยบ 
กับป็ี	2564	เป็็นต้น	

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า
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ให้้สิอัดค้ล้ัอังกบัแผนการใช้้ที่่�ดนิระดบัตำบลั	นอักจุากน่�	ยังมีก่ารดำเนนิการสินบัสินนุการพื้ฒันาการผลัติสิินค้้าเกษตร	
อัาทิี่ โค่รงการพัื้ฒนาศักยภัาพื้กระบว่นการผลิตสินิค้่าเกษตร	 เป็็นการส่ิงเสิริมีแลัะสินบัสินนุที่างด้านพื้นัธิุใ์ห้้กบั
เกษตรกร	อัาที่	ิการตรวจุป็ระเมีนิร้านจุำห้น่ายเมีลัด็พื้นัธิุข้์ึ้าวค้ณุ์ภูาพื้ด่	การผลัติพื้นัธิุพ์ื้ช้้แลัะปั็จุจัุยการผลัติสินับสินนุ
ให้้แก่เกษตรกร	สัิตว์พื้นัธิุด์ท่ี่่�ได้จุากการผสิมีเที่ย่มี	การพัื้ฒนาสิารสินเที่ศการเกษตรเพื้้�อัการพื้ยากรณ์์สินิค้่าเกษตร 
เป็ีนการพื้ฒันาแบบจำลอังเพ้ื้�อัพื้ยากรณ์์ผลผลติสินิค้่าเกษตร	เพื้้�อัให้้เกษตรกรแลัะผูท้ี่่�เก่�ยวข้ึ้อังได้ที่ราบถิ่ง้แนวโน้มี 
แลัะสิถิ่านการณ์์การผลัติสินิค้้าเกษตร	ซึ่้�งแบบจุำลัอังน่�ยงัอัยู่ระห้ว่างการพื้ฒันาเพื้้�อัเกดิค้วามีแม่ีนยำเพื้ิ�มีมีากขึ้้�น	
อัย่างไรกต็ามี	เมี้�อัพื้จิุารณ์าภูาพื้รวมีการดำเนินงานขึ้อังห้น่วยงานในปี็งบป็ระมีาณ์	2565	ที่่�ผ่านมีา	พื้บว่า	โค้รงการ
ส่ิวนให้ญ่จุะเป็็นสินบัสินุนปั็จุจุยัการผลัติที่่�ดแ่ลัะมีค่้ณุ์ภูาพื้ให้้แก่เกษตรกร	มีก่ารถ่ิ่ายที่อัดอังค์้ค้วามีรูท้ี่างด้านเที่ค้โนโลัย่
เพื้้�อัเพื้ิ�มีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้ในการผลัิตให้้แก่เกษตรกร/กลัุ่มีเกษตรกร	มี่การพื้ัฒนาข้ึ้อัมีูลัสิารสินเที่ศเพื้้�อัใช้้ป็ระโยช้น์ 
ในการบรหิ้ารจัุดการการผลัติสินิค้้าเกษตร		

	 การขึ้ับเค้ลั้�อันเป้็าห้มีายมี่ป็ระเด็นท้ี่าที่ายที่่�
สิำคั้ญ	ค้้อั	ค้วามีสิามีารถิ่ขึ้อังเกษตรกรในการบริห้าร
จัุดการการผลัิตสิินค้้าเกษตรขึ้อังตนเอังให้้สิอัดค้ล้ัอัง
กบัลักัษณ์ะที่างกายภูาพื้แลัะค้วามีเห้มีาะสิมีขึ้อังพื้้�นที่่�	 
ม่ีการใช้้ข้ึ้อัมีูลัสิารสินเที่ศเพื้้�อัป็ระกอับการตัดสิินใจุ
ในการป็รับรูป็แบบการผลัิตที่่�รวมีถิ่้งการเลั้อักช้นิด
สินิค้้าเกษตรในการที่ำการผลิัต	ขึ้ณ์ะเดย่วกัน	รปู็แบบ
การสินับสินุนเกษตรกรในการยกระดับป็ระสิิที่ธิิภูาพื้
การผลัิต	 จุำเป็็นที่่�จุะต้อังดำเนินการให้้ห้ลัากห้ลัาย
สิอัดค้ล้ัอังกับค้วามีต้อังการขึ้อังเกษตรกรที่่�มี่ลัักษณ์ะ
แตกต่างกัน	 ไม่ีว่าจุะเป็็นการพื้ัฒนาแลัะป็รับป็รุง

	 ผู้ที่่�เก่�ยวข้ึ้อังในห่้วงโซ่ึ่อัุป็ที่านสิินค้้าเกษตร	
จุำเป็็นต้อังสิร้างค้วามีร่วมีมี้อัระห้ว่างกันในการแลัก
เป็ล่ั�ยนป็ระสิบการณ์์แลัะอังค์้ค้วามีรู้ในการผลัิตสิินค้้า
เกษตร	 การป็ระยุกต์ใช้้เที่ค้โนโลัย่แลัะนวัตกรรมีใน 
การเพื้ิ�มีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้การผลัิตภูาค้เกษตร	 รวมีถิ่้ง
การนำข้ึ้อัมีลูัสิารสินเที่ศไป็ใช้้ในการวางแผนการผลัติ	ซึ่้�ง 
การแลักเป็ลั่�ยนป็ระสิบการณ์์ในลัักษณ์ะน่�	 จุะช่้วยให้้ 
ผู้ให้้การสินับสินุนห้ร้อัผู้ให้้บริการสิามีารถิ่พื้ัฒนา
เที่ค้โนโลัย่แลัะนวัตกรรมีที่่�เก่�ยวข้ึ้อังให้้เห้มีาะสิมีกับ

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้ึ้อัมีลูัสิารสินเที่ศที่างด้านการเกษตรที่่�เป็็นปั็จุจุุบนัแลัะ 
มีค่้วามีเป็็นเอักภูาพื้	การจัุดห้าแห้ล่ังเงนิที่นุที่่�เห้มีาะสิมี 
การสินับสินุนให้้มี่ระบบการป็ระกันภูัยพื้้ช้ผลัที่่�มี่ 
ค้วามีห้ลัากห้ลัาย	การถ่ิ่ายที่อัดเที่ค้โนโลัยแ่ลัะนวตักรรมี
ในการยกระดับป็ระสิิที่ธิิภูาพื้การผลิัตตลัอัดห่้วงโซ่ึ่
อัปุ็ที่านการผลัติสิินค้้าเกษตรที่ั�งในด้านอังค์้ค้วามีรูแ้ลัะ
รปู็แบบการส้ิ�อัสิาร	การรับรอังมีาตรฐานสิินค้้าเกษตร
ที่่�เก่�ยวข้ึ้อัง	ซ้ึ่�งป็ระเด็นเห้ล่ัาน่�	เป็็นส่ิวนสิำค้ญัที่่�จุะช่้วยให้้
เกษตรกรเรย่นรูก้ารรบัมีอ้ัแลัะป็รบัวธิิก่ารบรหิ้ารจัุดการ
ให้้สิอัดรับกับการเป็ล่ั�ยนแป็ลังขึ้อังสิภูาพื้ภูมิูีอัากาศแลัะ
ค้วามีต้อังการขึ้อังผูบ้รโิภูค้ที่่�มีค่้วามีห้ลัากห้ลัายมีากขึ้้�น	

ค้วามีต้อังการขึ้อังเกษตรกร	 ขึ้ณ์ะเด่ยวกันก็ยังเป็็น
โอักาสิให้้กบัเกษตรกร/กลัุม่ีเกษตรกรในการที่ดลัอังแลัะ
เรย่นรูเ้ที่ค้โนโลัยเ่ห้ล่ัานั�นในพื้้�นที่่�จุรงิ	ซึ่้�งค้วามีร่วมีมีอ้ั
น่�จุะเป็็นส่ิวนสิำค้ญัในการพื้ฒันาระบบนเิวศเกษตรให้้
เอั้�อัต่อัการยกระดับป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้ขึ้อังเกษตรกรไที่ยด้วย	
ส่ิงผลัให้้เกิดการเพื้ิ�มีผลัผลิัตสินิค้้าเกษตรต่อัห้น่วยแลัะ
มีต้่นทุี่นการผลิัตที่่�สิามีารถิ่แข่ึ้งขัึ้นได้อัย่างต่อัเน้�อัง	แลัะ
นำไป็สิูก่ารสิร้างค้วามีเข้ึ้มีแข็ึ้งให้้กบัภูาค้เกษตรไที่ยต่อัไป็

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย
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	 แผนแม่ีบที่ภูายใต้ยทุี่ธิศาสิตร์ช้าติ	ป็ระเด็น	(03)	
การเกษตร	 (พื้.ศ.	2566-2580)	 (ฉบับแก้ไขึ้เพิื้�มีเติมี)	
เป็้าห้มีายแผนแมี่บที่ย่อัย	 ป็ระสิิที่ธิิภูาพื้การผลัิต 
สิินค้้าเกษตรต่อัห้น่วยมี่การป็รับตัวเพื้ิ�มีขึ้้�น	 ได้มี ่
การป็รับเป็ลั่�ยนตัวช้่�วัดจุาก	 เดิมี	 มีูลัค้่าผลัผลัิต
สิินค้้าเกษตรต่อัห้น่วย	 (เฉลั่�ยร้อัยลัะ)	 เป็็น	ผลัผลัิต
สิินค้้าเกษตรต่อัห้น่วย	 (เฉลั่�ยร้อัยลัะ)	 เพื้้�อัให้้สิะที่้อัน 
การดำเนินงานในภูาพื้รวมีขึ้อังป็ระเที่ศ	 โดยกำห้นด
ค้่าเป็้าห้มีายในช้่วงป็ี	 2566-2570	 ที่่�เพื้ิ�มีขึ้้�นเฉลั่�ย
ไม่ีน้อัยกว่าร้อัยลัะ	15	 โดยระห้ว่างป็ี	 2561–2565	
เมี้�อัพิื้จุารณ์าการเติบโตขึ้อังป็ริมีาณ์ผลัผลิัตต่อั
ไร่ขึ้อังสิินค้้าห้มีวดพื้้ช้แลัะห้มีวดป็ระมีง	 รวมี	 32	
รายการสิินค้้า	 พื้บว่า	 สิินค้้าเกษตรสิ่วนให้ญ่มี่ 
การเป็ล่ั�ยนแป็ลังขึ้อังป็ริมีาณ์ผลัผลิัตต่อัไร่ไม่ีมีากนัก	

ป้ี 2570 
ตั้วช่�วัดัอยู่ระหว่างการจำัดัเก็บสถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

โดยมีังคุ้ดแลัะลัิ�นจุ่�	 เป็็นสิินค้้าเกษตรที่่�ม่ีอััตราการ
ขึ้ยายตัวเฉล่ั�ยขึ้อังผลัผลิัตต่อัไร่มีากกว่าร้อัยลัะ	10	
(ร้อัยลัะ	14.4	แลัะร้อัยลัะ	10.8	ตามีลัำดับ)	ขึ้ณ์ะที่่� 
ขึ้้าวนาปี็	 มี่อััตราการขึ้ยายตัวเฉล่ั�ยขึ้อังผลัผลิัต
ต่อัไร่เพื้่ยงร้อัยลัะ	 0.4	 เที่่านั�น	 ขึ้้าวโพื้ดเลั่�ยงสัิตว์	 
มี่การขึ้ยายตัวเฉลั่�ยร้อัยลัะ	0.16	ยางพื้ารา	มี่การห้ดตัว 
ลังเฉลั่�ย ร้อัยลัะ	 -1.89	 แลัะกุ้ งขึ้าวแวนนาไมี	 
มี่การห้ดตัวเฉล่ั�ยร้อัยลัะ	 -2.39	ขึ้ณ์ะที่่�ขึ้้อัมีูลัผลัผลิัต
สิินค้้าเฉล่ั�ยต่อัห้น่วยขึ้อังห้มีวดป็ศุสิัตว์อัยู่ระห้ว่าง
การจุัดเก็บขึ้้อัมีูลั	ดังนั�น	ขึ้้อัมีูลัผลัผลิัตเฉลั่�ยต่อัห้น่วย
ขึ้อังสิินค้้าเกษตรในป็ัจุจุุบัน	 จุ้งไมี่อัาจุสิะที่้อันให้้เห้็น 
สิถิ่านการณ์์ในช้่วงป็ี	 2561–2565	 ได้ค้รบถิ่้วน	 
จุ้งมีิอัาจุเที่่ยบเค้่ยงสิถิ่านการณ์์ป็ี 	 2565	 กับ 
ค้่าเป็้าห้มีายที่่�ต้อังบรรลุัในป็ี	2570	ได้โดยตรง
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030602

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัื้ฒนาระบบน่เวศการเกษต้ร

สิถิ่าบันเกษต้รกร (สิหกรณ์์ ว่สิาหก่จำชุมชน แลุะกลุุ่มเกษต้รกร) 
ท่�ข้�นทะเบ่ยนกับกระทรวงเกษต้รแลุะสิหกรณ์์ม่ค่วามเข้มแข็
งในระดัับมาต้รฐานเพ่ื้� มข้�น โดัยสิหกรณ์์ม่ค่วามเข้มแข็งในระดัับ 1 
แลุะ 2 เฉลุ่�ยอย่างน้อยร้อยลุะ 90 ว่สิาหก่จำชุมชนแลุะกลุุ่มเกษต้รกร
ม่ค่วามเข้มแข็ง เฉลุ่�ยร้อยลุะ 25

สิถิ่าบันเกษต้รกร (สิหกรณ์์ ว่สิาหก่จำชุมชน แลุะกลุุ่มเป้้าหมาย) 
ท่�ข้�นทะเบ่ยนกับกระทรวงเกษต้รแลุะสิหกรณ์์ม่ค่วามเข้มแข็ง
ในระดัับมาต้รฐานเพ่ื้�มข้�น

	 การสิ่ ง เสิริ มีแลัะสินับสิ นุน ให้้ สิถิ่าบัน
เกษตรกรม่ีค้วามีเข้ึ้มีแข็ึ้ง	 เ ป็็นกลัไกสิำคั้ญใน 
การพื้ัฒนายกระดับค้วามีเขึ้้มีแขึ้็งขึ้อังเกษตรกรแลัะ
ภูาค้เกษตรในภูาพื้รวมี	ตั�งแต่การวางแผนการผลัิต 
การเพื้ิ�มีป็ระสิทิี่ธิภิูาพื้การผลิัต	การจัุดการด้านการตลัาด 
แลัะการสิร้างสิภูาพื้แวดลั้อัมีที่่� เอั้�อั ต่อัการเพื้ิ�มี 
ป็ระสิิทีฺ่ธิิภูาพื้การผลัิตสิินค้้าเกษตร	 โดยมี่ปั็จุจุัยห้ลััก 
ที่่�ต้อังดำเนินการเพื้้�อัให้้บรรลุัเป้็าห้มีาย	 ได้แก่	 
การสิร้างอังค์้ค้วามีรูใ้ห้้กับสิถิ่าบันเกษตรกร	การพื้ฒันา
บุค้ลัากรขึ้อังสิถิ่าบันเกษตรกรให้้มี่ค้วามีสิามีารถิ่

ในการบริห้ารจุัดการอังค้์กร	 การพื้ัฒนาระบบ 
การบริห้ารจุัดการสิถิ่าบันเกษตรกรให้้เป็็นอังค้์กร
ท่ี่�มี่ค้วามีโป็ร่งใสิสิามีารถิ่ตรวจุสิอับได้	 เพ้ื้�อัเป็็น 
การสิร้างค้วามีเช้้�อัมีั�นให้้กับสิมีาช้ิกแลัะบุค้ค้ลั
ภูายนอัก	ตลัอัดจุนการพัื้ฒนาศักยภูาพื้ในการดำเนิน
ธิุรกิจุขึ้อังสิถิ่าบันเกษตรกร	 เพื้้�อัให้้สิถิ่าบันเกษตรกร
เป็็นอังค้์กรสิามีารถิ่ที่ำห้น้าท่ี่�ได้ตลัอัดห้่วงโซึ่่การผลัิต 
ตลัอัดจุนช้่วยยกระดับรายได้แลัะคุ้ณ์ภูาพื้ช้่วิต 
ให้้กับสิมีาช้ิก

ป้ี
2562

ปี้
2565
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	 สิะที่้อันจุากการป็ระเมีินศักยภูาพื้สิห้กรณ์์
โดยกรมีส่ิงเสิริมีสิห้กรณ์์	แลัะการป็ระเมิีนศักยภูาพื้
วิสิาห้กิจุชุ้มีช้นโดยกรมีส่ิงเสิริมีการเกษตร	 โดย
ระห้ว่างป็ี 	 2561–2565	 จุำนวนสิห้กรณ์์ภูาค้
การเกษตรที่่�มี่ค้วามีเขึ้้มีแขึ้็งอัยู่ ในระดับช้ั�น	 1	 
แลัะช้ั�น	2	มี่แนวโน้มีที่รงตัว	ขึ้ณ์ะที่่�จุำนวนวิสิาห้กิจุ
ชุ้มีช้นที่่�อัยู่ในระดับด่มี่แนวโน้มีป็รับตัวเพื้ิ�มีขึ้้�น	 โดย
เมี้�อัพื้ิจุารณ์าในปี็	2565	พื้บว่า	ป็ระเที่ศไที่ยมี่สิห้กรณ์์
ภูาค้การเกษตรที่่�ม่ีค้วามีเข้ึ้มีแข็ึ้งอัยู่ในระดับช้ั�น	 1	
แลัะช้ั�น	2	มี่จุำนวน	3,024	แห้่ง	จุากจุำนวนสิห้กรณ์์
ภูาค้การเกษตรที่่�มี่การดำเนินงานที่ั�งห้มีด	3,315	แห้่ง	
ห้ร้อัค้ิดเป็็นร้อัยลัะ	91.22	 (ขึ้้อัมีูลั	ณ์	31	สิิงห้าค้มี	
2565)	ขึ้ณ์ะที่่�การป็ระเมิีนศักยภูาพื้วิสิาห้กิจุชุ้มีช้น	
พื้บว่า	 มี่วิสิาห้กิจุชุ้มีช้นท่ี่�อัยู่ในระดับด่	 22,156	

แห้่ง	จุากจุำนวนวิสิาห้กิจุชุ้มีช้นที่่�ได้รับการป็ระเมิีน
ศักยภูาพื้	 จุำนวน	 80,025	 แห้่ง	 ห้ร้อัค้ิดเป็็นร้อัย
ลัะ	26.44	ณ์	 (ขึ้้อัมีูลั	ณ์	30	กันยายน	2565)	ที่ั�งน่�	 
เมู้�อัพื้ิจารณ์าจำนว่นสิหกรณ์์ภัาค่การเกษตร
ที่ี�มูีค่ว่ามูเข้มูแข็งอัยู่ในระดับชี้ั�น 1 และชี้ั�น 2  
ในระหว่่างปีี 2561–2565  พื้บว่่า มูีค่่าเฉลี�ยอัยู่ที่ี�
ร้อัยละ 91.14 ซึ่่�งบรรลุค่่าเป้ีาหมูายตามูทีี่�กำหนด
ไว่้ในปีี 2565 แล้ว่ ในขณ์ะที่ี�จำนว่นว่ิสิาหกิจชีุ้มูชี้น
ที่ี�อัยู่ในระดับดีในระหว่่างปีี 2561–2565 มูีค่่า
เฉลี�ยอัยู่ที่ี�ร้อัยละ 22.49 ซึ่่�งใกล้เค่ียงค่่าเปี้าหมูาย
ที่ี�กำหนดไว้่ในปีี 2565 ดังนั�น สิถิ่านะการบรรลุ 
เปี้าหมูายจ่งยังค่งอัยู่ทีี่�ระดับใกล้เค่ียงในการบรรลุ
เปี้าหมูาย

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

มููลค่่าสิินค่้าเกษตรปีลอัดภััยขอังปีระเที่ศไที่ย ระหว่่างปีี พื้.ศ. 2561 - 2565

ที่่�มีา	:	กรมีสิ่งเสิริมีสิห้กรณ์์	แลัะกรมีส่ิงเสิริมีการเกษตร

จำานว่นสิหกรณ์์ภัาค่การเกษตรในแต่ละระดับชี้ั�น (แห่ง) สิัดสิ่ว่นว่ิสิาหกิจชีุ้มูชี้นที่ี�มูีค่ว่ามูเขมู้แข็งในระดับมูาตรฐาน 
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้ึ้อังได้มี่การดำเนินการ
สิร้างค้วามีเขึ้้มีแขึ้็งแลัะพื้ัฒนา/สิห้กรณ์์	 /สิถิ่าบัน
เกษตรกร/กลัุม่ีเกษตรกร	ผ่านโค่รงการเพื้้�อัขบัเค่ล้�อัน
การบรรลุเปี้าหมูายตามูยุที่ธศาสิตร์ชี้าติปีระจำปีี 
งบปีระมูาณ์ พื้.ศ. 2565	อัาทิี่	 โค่รงการยกระดับ
สิถิ่าบันเกษตรกรให้ เปี็นผู้ปีระกอับการธุรกิจ
การเกษตร	ที่่�สิ่งเสิริมีแลัะสินับสินุนการดำเนินงาน
ขึ้อังวิสิาห้กิจุชุ้มีช้นที่างด้านบัญช้่ให้้เห้มีาะสิมีกับ
กิจุการขึ้อังวิสิาห้กิจุชุ้มีช้น	 เพื้้�อัช่้วยให้้การบริห้าร
จัุดการขึ้อังวิสิาห้กิจุชุ้มีช้นมี่ค้วามีเข้ึ้มีแข็ึ้งแลัะดำเนิน
การได้อัย่างมัี�นค้งพื้้�งพื้าตนเอังได้	ตลัอัดจุนที่ำให้้เกิด
ค้วามีโป็ร่งใสิ	ค้วามีน่าเช้้�อัถิ่้อัต่อัสิมีาช้ิกแลัะบุค้ค้ลั
ภูายนอัก	 โค่รงการยกระดับค่ว่ามูสิามูารถิ่ด้าน
การเงินการบัญชีี้ เพื้้�อัเสิริมูสิร้างค่ว่ามูเข้มูแข็งแก่
สิหกรณ์์และสิถิ่าบันเกษตรกร ทีี่�พื้ัฒนาศักยภัาพื้
การค่ว่บคุ่มูภัายในสิหกรณ์์และกลุ่มูเกษตรกร 
แลัะพื้ัฒนามีาตรฐานการบัญช้่แก่สิห้กรณ์์แลัะ 
กลัุ่มีเกษตรกร	 เพื้้�อัให้้สิห้กรณ์์แลัะกลัุ่มีเกษตรกร
เป็้าห้มีายมี่ระบบการค้วบคุ้มีภูายในท่ี่�ด่ข้ึ้�น	 แลัะ 
ม่ีเค้ร้�อังมี้อัในการจุัดที่ำบัญช้่แลัะรายงานผลัที่างการ
เงินอัย่างมี่ป็ระสิิที่ธิิภูาพื้แลัะที่ันสิมีัย	 โค่รงการ 

	 แมี้ว่าสิถิ่าบันเกษตรกรเป็็นกลัไกห้น้�งที่่�
ช่้วยสินับสินุนการขึ้ับเค้ลั้�อันการดำเนินงานตามี
นโยบายขึ้อังรัฐบาลั	แต่ศักยภูาพื้ในการดำเนินธุิรกิจุ
ขึ้อังสิถิ่าบันเกษตรกรในป็ัจุจุุบันยังมี่ค้วามีแตกต่าง
กันมีาก	 โดยสิถิ่าบันเกษตรกรที่่�มี่ค้วามีเขึ้้มีแขึ้็งก็จุะ
สิามีารถิ่ดำเนินธิุรกิจุได้อัย่างต่อัเน้�อัง	 ในขึ้ณ์ะที่่�ยังมี่
สิถิ่าบันเกษตรกรบางส่ิวนที่่�ยังต้อังได้รับการพื้ัฒนา
ศักยภูาพื้	 ดังนั�น	 การสิร้างกลัไกค้วามีร่วมีมี้อัจุาก
ภูาค้่เค้ร้อัขึ้่ายเพื้้�อัร่วมีขึ้ับเค้ลั้�อันการพื้ัฒนาแลัะ 
เพื้้�อัเสิริมีสิร้างค้วามีเข้ึ้มีแข็ึ้งให้้กับสิถิ่าบันเกษตรกร	

สิ่งเสิริมูและพื้ัฒนาสิหกรณ์์และกลุ่มูเกษตกรให้
มูีค่ว่ามูเข้มูแข็งตามูศักยภัาพื้	 ที่่�สิ่งเสิริมีการรวมี
กลัุ่มีขึ้อังเกษตรกร/ป็ระช้าช้น	 ในการจุัดตั�งสิห้กรณ์์/
กลัุ่มีเกษตรกร	 สิ่งเสิริมีแลัะพื้ัฒนาสิู่มีาตรฐานแลัะ 
เกิดการยอัมีรับขึ้อังสิมีาชิ้กแลัะสัิงค้มี	 ตลัอัดจุน 
สิ่งเสิริมีแลัะสินับสินุนการดำเนินงานขึ้อังสิห้กรณ์์
แลัะกลัุ่มีเกษตรกร	 ให้้มี่ค้วามีสิามีารถิ่ในการบริห้าร
จุัดการธุิรกิจุให้้ม่ีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้ โค่รงการพื้ัฒนา
ศกัยภัาพื้การดำเนินธรุกจิขอังสิหกรณ์์ กลุมู่เกษตรกร 
และธุรกิจชุี้มูชี้น	 ท่ี่�พื้ัฒนาศักยภูาพื้แลัะเพื้ิ�มีที่ักษะ
ด้านการผลิัต	 การรวบรวมี	 การแป็รรูป็	 รวมีที่ั�ง 
การบริห้ารจุัดการ	 การผลัิต	 การตลัาดแก่สิห้กรณ์์ 
ภูาค้การเกษตรแลัะกลัุ่มีเกษตรกรให้้เป็็นที่่�พื้้�งในการ
แก้ไขึ้ปั็ญห้าการตลัาดสิินค้้าเกษตรในชุ้มีช้นแลัะ
เช้้�อัมีโยงเค้ร้อัขึ้่ายธิุรกิจุการผลัิต	 การตลัาด	 แลัะ
โค่รงการสิ่งเสิริมูการพื้ัฒนาระบบตลาดภัายใน
สิำหรับสิินค้่าเกษตร	ที่่�ดำเนินการเพื้ิ�มีป็ระสิิที่ธิิภูาพื้
การบริห้ารจุัดการตลัาดสิินค้้าเกษตร	 เช้้�อัมีโยง 
เ ค้ ร้ อั ขึ้่ า ย สิิ นค้้ า ค้ ลัั สิ เ ตอั ร์ ขึ้ อั ง สิห้กรณ์์ แ ลั ะ 
กลัุ่มีเกษตรกร		

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย
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ร่วมีกับการเสิริมีสิร้างค้วามีรู้ค้วามีเขึ้้าใจุในบที่บาที่
ห้น้าท่ี่�แลัะการมี่ส่ิวนร่วมีขึ้อังสิมีาช้ิก	 ตลัอัดจุน 
การเร่งเพื้ิ�มีขึ้่ดค้วามีสิามีารถิ่การบริห้ารจุัดการธิุรกิจุ	
โดยเฉพื้าะการสินับสินุนการสิร้างธิุรกิจุที่่�เป็็นผู้ให้้
บริการที่่�สิอัดรับกับบริบที่การเป็ลั่�ยนแป็ลัง	เพื้้�อันำไป็
สิู่การยกระดับค้วามีสิามีารถิ่ในการดำเนินธิุรกิจุขึ้อัง
สิถิ่าบันเกษตรกร	จุ้งเป็็นป็ระเด็นที่้าที่ายที่่�สิำคั้ญต่อั
ค้วามีสิำเร็จุในการพื้ัฒนาศักยภูาพื้แลัะค้วามีเขึ้้มีแขึ้็ง
ขึ้อังสิถิ่าบันเกษตรกรในสิถิ่านการณ์์ป็ัจุจุบุัน
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	 การเพื้ิ�มีขึ้่ดค้วามีสิามีารถิ่แลัะการยกระดับ
สิถิ่าบันเกษตรกรที่่�ข้ึ้�นที่ะเบ่ยนกับกระที่รวงเกษตร
แลัะสิห้กรณ์์	 ค้วรให้้ค้วามีสิำคั้ญกับการยกระดับ 
ขึ้่ดค้วามีสิามีารถิ่ขึ้อังสิถิ่าบันเกษตรกรแลัะเค้ร้อัข่ึ้าย
ด้านการผลิัตแลัะการตลัาดให้้ดำเนินธิุรกิจุในลัักษณ์ะ
เป็็นหุ้้นส่ิวนเศรษฐกิจุ	 เพื้้�อัให้้ เกิดการกระจุาย 
ผลัป็ระโยช้น์ในห่้วงโซ่ึ่มีูลัค้่าที่่�นำไป็สิู่ค้วามียั�งย้น	
ตลัอัดจุนการให้้ค้วามีสิำคั้ญกับการป็รับตัวเพื้้�อัให้้ทัี่น

กับการเป็ลั่�ยนแป็ลังสิภูาพื้ภููมีิอัากาศที่่�มี่ผลัต่อัค้วามี
สิามีารถิ่ในการผลัิตขึ้อังสิมีาช้ิก	แลัะจุะสิ่งผลักระที่บ 
ต่อัเน้�อังกับป็ริมีาณ์ธุิรกิจุแลัะค้วามีเข้ึ้มีแข็ึ้งขึ้อัง
สิห้กรณ์์	รวมีที่ั�งการให้้ค้วามีสิำค้ัญกับการมี่สิ่วนร่วมี
ขึ้อังสิมีาช้ิกขึ้อังสิถิ่าบันเกษตรกร	 แลัะการพื้ัฒนา 
กลัไกเพ้ื้�อัเช้้�อัมีโยงภูาค้ต่่างๆ	(ภูาค้เอักช้น/ส่ิวนราช้การ 
/กลัุม่ีเกษตรกร/นักวิช้าการในพื้้�นที่่�)	ในการขัึ้บเค้ลั้�อัน
การพื้ัฒนาภูาค้เกษตรตลัอัดห้่วงโซ่ึ่อัุป็ที่าน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 แผนแมี่บที่ภูายใต้ยุที่ธิศาสิตร์ช้าติ	ป็ระเด็น	 (03)	การเกษตร	 (พื้.ศ.	2566-2580)	 (ฉบับแก้ไขึ้เพื้ิ�มีเติมี)	
เป็้าห้มีายแผนแมี่บที่ย่อัย	สิถิ่าบันเกษตรกร	 (สิห้กรณ์์	วิสิาห้กิจุชุ้มีช้น	แลัะกลัุ่มีเป็้าห้มีาย)	ที่่�ขึ้้�นที่ะเบ่ยนกับ
กระที่รวงเกษตรแลัะสิห้กรณ์์มี่ค้วามีเขึ้้มีแขึ้็งในระดับมีาตรฐานเพื้ิ�มีขึ้้�น	ยังค้งตัวช้่�วัดเดิมีค้้อั	สิัดสิ่วนขึ้อังจุำนวน
สิถิ่าบันเกษตรกรท่ี่�ขึ้้�นที่ะเบ่ยนกับกระที่รวงเกษตรแลัะสิห้กรณ์์	ที่่�มี่ค้วามีเขึ้้มีแขึ้็งในระดับมีาตรฐานต่อัจุำนวน
สิถิ่าบันเกษตรกรฯ	ทัี่�งห้มีด	 (เฉลั่�ยร้อัยลัะ)	แลัะกำห้นดค้่าเป็้าห้มีายในช้่วงป็ี	2566-2570	ค้้อั	 (1)	สิห้กรณ์์ที่่�มี่
ค้วามีเขึ้้มีแขึ้็งระดับ	1	แลัะ	2	ไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	50	(2)	วิสิาห้กิจุชุ้มีช้นที่่�มี่ศักยภูาพื้ในระดับด่	ไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ 
35	แลัะ	(3)	กลัุ่มีเกษตรกรที่่�มี่ค้วามีเข้ึ้มีแขึ้็งระดับ	1	แลัะ	2	ไมี่น้อัยกว่าร้อัยลัะ	35	โดยระห้ว่างป็ี	2561-2565 
มี่จุำนวนสิห้กรณ์์ภูาค้การเกษตรที่่�มี่ค้วามีเขึ้้มีแขึ้็งอัยู่ในระดับช้ั�น	 1	 แลัะช้ั�น	 2	 เฉลั่�ยอัยู่ที่่�ร้อัยลัะ	 91.14	 
ขึ้อังจุำนวนสิห้กรณ์์ภูาค้การเกษตรที่่�ม่ีการดำเนินงานที่ั�งห้มีด	 ซ้ึ่�งบรรลุัค้่าเป้็าห้มีายตามีที่่�กำห้นดไว้ในปี็	2570	
แลั้ว	ขึ้ณ์ะที่่�จุำนวนวิสิาห้กิจุชุ้มีช้นที่่�อัยู่ในระดับด่	มี่ค้่าเฉลั่�ยอัยู่ที่่�ร้อัยลัะ	22.49	ซึ่้�งต�ำกว่าค้่าเป็้าห้มีายระดับเสิ่�ยง	
สิ่วนขึ้้อัมูีลัจุำนวนกลัุ่มีเกษตรกรที่่�เขึ้้มีแข็ึ้งในระดับ	1	แลัะ	2	อัยู่ระห้ว่างการจัุดที่ำเกณ์ฑ์์การป็ระเมีินค้วามีเขึ้้มีแขึ้็ง 
ขึ้อังกลัุ่มีเกษตรกร	 ดังนั�น	 เมี้�อัเป็ร่ยบเที่่ยบกับค้่าเป็้าห้มีายที่่�ต้อังบรรลัุในป็ี	 2570	 จุ้งม่ีสิถิ่านะการบรรลุั 
เป็้าห้มีายที่่�ยังค้งมี่ค้วามีเสิ่�ยงในการบรรลัุเป็้าห้มีาย

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

030602

มููลค่่าสิินค่้าเกษตรปีลอัดภััยขอังปีระเที่ศไที่ย ระหว่่างปีี พื้.ศ. 2561 - 2565

แผนแม่่บท03การเกษตร
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“พััฒนาต่่อยอดอุต่สาหกรรมเป้้าหมายของป้ระเทศไป้ส่่อุต่สาหกรรม
อนาคต่ขับเคลื่่�อนให้เกิดการป้รับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ท่�เน้นการสร้างม่ลื่ค่าเพิั�มจากเทคโนโลื่ยแ่ลื่ะนวััต่กรรม  
แลื่ะเป้็นผู้่้นำาของอุต่สาหกรรมแลื่ะบริการท่�ม่ศักยภาพั 
ในระดับภ่มิภาคแลื่ะระดับโลื่ก”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
แผนแม่่บท

04 อุุตสาหกรรม
และบริการแห่งอุนาคต



 แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐาน
ของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้าน
บุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น และใน
ระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ  เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมีเป้าหมาย
ระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการ และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีความเก่ียวข้องโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 

 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.6 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ขยายตัวร้อยละ 5.4  

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ พบว่า ในปี 2565 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม  
ในไตรมาสที่ 3 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.7 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีการขยายตัวร้อยละ 4.6 แล้ว 
และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการในไตรมาสที่ 3 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.3 ซึ่งมีสถานะ
ใกล้เคียงการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีการขยายตัวร้อยละ 5.4 โดยเมื่อพิจารณาค่าเป้าหมายของทั้งสอง
ตัวชี้วัดร่วมกันแล้ว จึงส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 - 2565 พบว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 1.6 และชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในปี 
2562 - 2563 โดยลดลงร้อยละ 0.1 และ 5.6 ตามล าดับ และปรับตัวดีขึ้นในปี 2564 - 2565 โดยขยายตัวลดลง 
ร้อยละ 1.7 และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ในปี 2561 
ขยายตัวร้อยละ 4 และชะลอตัวลงในปี 2562 - 2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.8 และลดลงร้อยละ 7.2 และปรับตัวดีขึ้นในปี 
2564 - 2565 โดยขยายตัวร้อยละ 0.3 และ 5.3 ตามล าดับ  เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการในการควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนเริ่มกลับมาด าเนินชีวิตได้ตามปกติ ขณะที่
ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น ประกอบกับนโยบายในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  

62 สสี้ม 
040001 

63 สีแดง 
040001 

64 สแีดง 
040001 

65 สเีขียว 
040001 เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 040001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

แผนแม่่บท04อุุตสาหกรรม
และบริการแห่งอุนาคต
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• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ยังคงเดิม คือ อัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่น้อยกว่า 4.8 และอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่น้อยกว่า 5.3 ที่ต้องบรรลุในปี 2570 โดยในปี 2565 ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในภาคอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 3 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.7 ซึ่งมีสถานะใกล้เคียงการบรรลุ
ค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 4.8) และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคบริการ ในไตรมาสที่ 3 มีอัตรา 
การขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 5.3) แล้ว เมื่อพิจารณาทั้งสองตัวชี้วัด
ร่วมกันแล้ว จึงส่งผลให้มีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุค่าเป้าหมาย 

 

 

ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น  

 

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.2 
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 2.7 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากอัตราการขยายตัวผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ พบว่า ในปี 2564 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวร้อยละ 2.72  
ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีการขยายตัวร้อยละ 2.2 แล้ว และผลิตภาพการผลิตของภาคบริการมีการ
ขยายตัวร้อยละ 0.73 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับวิกฤตที่ก าหนดให้มีการขยายตัวร้อยละ 2.7  
โดยเมื่อพิจารณาค่าเป้าหมายของทั้งสองตัวชี้วัดร่วมกันแล้ว จึงส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับเสี่ยง
ในการบรรลุค่าเป้าหมาย 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมของอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 
โดยในปี 2561 - 2564 พบว่า ผลิตภาพการผลิตของภาค 
อุตสาหกรรมในปี 2561 ลดลงร้อยละ 0.17 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 0.12 ของปีก่อนหน้า และในปี 2562 ปรับตัว
ดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.47 และชะลอตัวในปี 2563 ลดลงร้อยละ 
5.03 อย่างไรก็ตามในปี 2564 มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 
ร้อยละ 2.72 ในส่วนของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการในปี 
2561 ขยายตัวร้อยละ 3.26 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 

64 สแีดง 
040002 

62 สเีหลือง 
040002 

63 สเีหลือง 
040002 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 040002 

65 สสี้ม 
040002 ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

040001 
ปี 65 – 70 สเีหลือง 

แผนแม่่บท04 อุุตสาหกรรม
และบริการแห่งอุนาคต
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3.46 ของปีก่อนหน้า และชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในปี 2562 - 2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.36 และลดลงร้อยละ 6.2 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตามในปี 2564 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.73 ซึ่งยังห่างจากการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ปี 2565 

• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ยังคงเดิม คือ อัตรา
การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่น้อยกว่า 2.4 และอัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่น้อยกว่า 3.0 ที่ต้องบรรลุในปี 2570 โดยในปี 2564 ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม มีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.72 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 2.4 แล้ว และผลิตภาพ
การผลิตของภาคบริการ มีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.73 ซึ่งยังคงห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 3.0 ในปี 
2570 และมีสถานะการบรรลเุป้าหมายอยู่ในระดับวิกฤต เมื่อพิจารณาทั้งสองตัวชี้วัดร่วมกันแล้ว จึงส่งผลให้มีสถานะการ
บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับเสี่ยงในการบรรลุค่าเป้าหมาย 

 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต ที่ยังคงมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากขอบเขตของห่วงโซ่คุณค่าของ
อุตสาหกรรมชีวภาพค่อนข้างกว้างและซับซ้อน เพราะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่การผลิตของ
สินค้าหลายประเภท และยังขาดการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างครบวงจร ส่งผลให้
ผู้ประกอบการขาดช่องทางการตลาดในรูปแบบ Digital Marketing ที่ทันสมัย และเสียโอกาสในเข้าถึงการซื้อขายสินค้า
หรือวัตถุดิบฐานชีวภาพระหว่างห่วงโซ่การผลิตที่ส าคัญ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการสร้างความ
เชื่อม่ันในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยงานและผู้ใช้ ส่งผลให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์ ยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งปัจจุบันการยกระดับผลิตภาพแรงงานยังขาดการบูรณาการกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถยกระดับผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีประเด็นปัญหาในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งประชาชนยังขาดความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ และมีการปรับตัวอยู่ในระดับต่ า 
โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) จะมี
สถานการณ์อยู่ในระดับดีและเกือบดี แต่เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับ
ประเด็น (Y2) โดยตรง จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งรัดและแก้ไขประเด็นที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) การจัดท า
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) การพัฒนาระบบนิเวศหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันพัฒนาระบบ
นิเวศหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าและท าให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้อย่างครบ
วงจร (3) การยกระดับมาตรฐานสินค้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตสามารถน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนากระบวนงานพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาต ให้มีความเหมาะสมสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไป (4) การพัฒนาผลิต
ภาพแรงงาน หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการบูรณาการร่วมกันในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภาพแรงงานทั้งการพฒันา
ทักษะเดิมและเพิ่มทักษะใหม่ ให้แรงงานในกลุ่มกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต (5) การพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับสากลที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูงได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต (6) การพัฒนาบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดขึ้นจริงในทุกธุรกรรมของภาครัฐ 
เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน 

040002 
ปี 65 – 70 สสี้ม 

แผนแม่่บท04อุุตสาหกรรม
และบริการแห่งอุนาคต
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแมบ่ทย่อย 
โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คือ 
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ ขยายตัวร้อยละ 10 
 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมของการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ มีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ โดยเทียบเคียงจากมูลค่าการอนุมัติการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งในปี 2562 - 2563 มี
แนวโน้มลดลงจากปี 2561 และปรับตัวดีขึ้นตามล าดับในช่วงปี 2564 - 2565 เมื่อเทียบกับสถานะการการบรรลุ
เป้าหมายในปี 2565 พบว่า มีมูลค่าการอนุมัติการลงทุน อยู่ที่ 132,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.37 จากปีก่อน
หน้าที่มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 95,420 ล้านบาท ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนดให้มีอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ ขยายตัวร้อยละ 10 
 
 
 
 
 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 
พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เฉลี่ยต่อปี ขยายตัวร้อยละ 5 
 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมของการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย ์มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2564 และปรับตัวลดลงในปี 2565 โดยเทียบเคียงจากข้อมูลการอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้มี
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์จ านวนมากในปี 2564 แต่ยังสูงกว่าปี 25561 - 2563 เมื่อเทียบกับ
สถานะการการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า มีมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม อยู่ที่ 22,829 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2564 ร้อยละ 52 ที่มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 47,712 ล้านบาท ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับวิกฤต 
ที่ก าหนดให้มีอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

 

 

Y2 เป้าหมาย 
ระดับประเด็น 

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย 040101 040301 

040401 

040001 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

หมายเหตุ : สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565 
*เป้าหมายแผนย่อยทีเ่พิ่มเติมในแผนแม่บทฯ (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) 
**เป้าหมายแผนย่อยที่ถูกยกเลกิในแผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเดน็ (04) อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 
โดยถูกน าไปผนวกกับเป้าหมายแผนย่อย 040401 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลติชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) 
***เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย (Y1) อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ยระดบัประเดน็ (Y2) โดยตรง 

040002 

040201 040402** 

040302 040501 040601 

040502 040602 

Y1 

 040101 
2562 สีสม้ 2563 สีสม้ 2564 สีสม้ 

 

 040201 
2562 สีสม้ 2563 สีเหลือง 2564 สีเหลือง 

2565 สเีขียว 
 

2565 สแีดง 
 

040403* 

*** *** 

แผนแม่่บท04 อุุตสาหกรรม
และบริการแห่งอุนาคต
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 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล  และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี ขยายตัวร้อยละ 5 
 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมของการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากข้อมูลการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งในปี 2561 - 2565 มีการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุนจ านวนรวมทั้งสิ้น 735 โครงการ มีเงินลงทุนรวม 36,804 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสถานะการการบรรลุ
เป้าหมายในปี 2565 พบว่า มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ได้รับการอนุมัติการ
ส่งเสริมการลงทุน จ านวน 147 โครงการ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 21.49 และมีมูลค่าเงินลงทุน 
14,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 861 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ
บรรลุค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดให้มีอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
 
 
 
 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 
พ.ศ. 2565 คือ อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย อยู่ในอันดับ 1 ใน 40 
 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมของความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับระหว่าง 38 – 40 จาก 63 ประเทศ ซึ่งมีปัจจัยเทคโนโลยีเพียงปัจจัยเดียวที่มีแนวโน้มดีขึ้น 
โดยเทียบเคียงการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD ในปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 39 และตกลง
มาอยู่ที่อันดับ 40 ในปี 2562 จากนั้นในปี 2563 - 2564 ไต่ขึ้นมาทีละอันดับ เป็นอันดันดับที่ 39 และ 38 และตกลง
มาอยู่ในอันดับที่ 40 อีกครั้งในปี 2565 เมื่อเทียบกับสถานะการการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า ประเทศไทยมี
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลอยู่ในอันดับที่ 40 จากทั้งหมด 63 ประเทศ ซึ่งมีสถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดให้ไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 40 
 
 
 

  
   ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะ อากาศยานรุ่นใหม่ 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ .ศ. 2565 คือ ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมใน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เฉลี่ยร้อยละ 1 
 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ เพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากข้อมูลจ านวนหน่วย
ให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  
เมื่อเทียบกับสถานะการการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า มีจ านวนหน่วยบริการซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้รับการ
รับรอง จ านวนทั้งสิ้น 255 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการซึ่งมีสถานที่ตั้งและด าเนินการในประเทศไทยจ านวน 41 
ราย (เพิ่มขึ้น 2 ราย จากปี 2563) และผู้ประกอบการต่างประเทศจ านวน 214 ราย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุค่าเป้าหมาย 
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 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) ก าหนดค่าเป้าหมายที่ตอ้งบรรลุ
ในปี พ.ศ. 2565 คือ จ านวนผู้ประกอบการผลติชิ้นส่วนอากาศยานในระดับ Tier 4 ในปี 2565 
 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมของประเทศไทยในการมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานสูงขึ้น โดยเทียบเคียงจากรายงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานการณ์การเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมสายการบิน
ในประเทศไทย เมื่อเทียบกับสถานะการการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า มีจ านวนผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ได้รับอนุญาตไม่เปลีย่นแปลงจากปีที่ผ่านมาที่มีจ านวน 32 ราย โดยมีเงินทุน
สะสมทั้งหมดในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานจนถึงปี 2564 รวมทั้งสิ้น 14,460.43 ล้านบาท ซึ่งมี
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดให้มีจ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ในระดับ Tier 4 ในปี 2565 
 
 
 
 
 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 
พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)  *อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบ/จัดท าค่าเป้าหมาย 
 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ โดยสะท้อน
ได้จากมูลค่าการผลิตของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
ระหว่างปี 2561 - 2564 มีมูลค่าการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1,409 ล้านบาทต่อปี ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุค่า
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 
พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) *
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดท าค่าเป้าหมาย 
 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
โดยสะท้อนได้จากมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันประเทศปี ในห้วงปี 2561 - 2564 มีมูลค่าการส่งออก
เฉลี่ย 164 ล้านบาทต่อปี ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุค่าเป้าหมาย 
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  แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คือ อันดับ
ความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ในอันดับที่ 60 
 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมของแรงงานไทยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พิจารณา
จากการจัดอันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน ซึ่งจัดท าโดย The World Economic Forum (WEF) 
ไม่มีการจัดท าในปี 2563 และปี 2564 และได้มีการเผยแพรค่ร้ังล่าสุดในปี 2562 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 
46 จากการจัดอันดับทั้งหมด 141 ประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบเคียงจากข้อมูลแนวโน้มดัชนีผลิตภาพแรงงาน
ต่อชั่วโมงการท างานในภาพรวม พบว่า มีแนวโน้มลดลง โดยดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการท างานตั้งแต่ปี 
2560 - 2563 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวลดลงในปี 2564 - 2565 เมื่อเทียบกับสถานะการการบรรลุ
เป้าหมายในปี 2565 พบว่า ในไตรมาสที่สองปี 2565 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการท างานในภาพรวมเท่ากับ 
119.47 ลดลงจาก 122.56 ในไตรมาสเดียวกันของปี 2564 และพิจารณาจากแนวโน้มดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคนใน
ภาพรวมจะพบว่าดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคนในภาพรวมของปี 2565 เท่ากับ 112.78 ลดลงเล็กน้อยจาก 113.56 ใน
ไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
  
  ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น ก าหนดค่า
เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คือ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมใน
อนาคต อยู่ในอันดับที่ 45  
 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 - 2565 ภาพรวมของความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้าน
ความพร้อมในอนาคตลดลง โดยในปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 49 และเลื่อนลงมาอยู่ในอันดับที่ 50 ในปี 2562 จากนั้น
ในปี 2563 - 2564 ไต่ขึ้นมาทีละอันดับ เป็นอันดันดับที่ 45 และ 44 และตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 49 อีกครั้งในปี 2565 
เมื่อเทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันในด้าน
ความพร้อมในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 49 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุค่า
เป้าหมาย ที่ก าหนดให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 45 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

อุต้สาหกรรมชี่วภาพ

อุต้สาหกรรมชี่วภาพม่การขยายตั้วร้อยลุะ 10

อุต้สาหกรรมชี่วภาพม่การขยายต้ัวเพ่�มข้�น

	 ประ เทศไทยมีีศั กยภาพในการพัฒนา
อุุตสาหกรรมีชีีวภาพโดยการใชี้ประโยชีน์จากทั�ง
เช้ี�อุเพลิิงชีีวภาพ	 เคมีีชีีวภาพ	แลิะพลิาสติกชีีวภาพ	
เน้�อุงจากตั�งอุย่�ในภ่มีิประเทศที�มีีความีหลิากหลิาย
ทางชีีวภาพส่ง	 โดยเฉพาะทรัพยากรจุลิินทรีย์
แลิะวัตถุุดิบทางการเกษตร	 จึงมีีความีพร้อุมีแลิะ
สามีารถุแข่�งข่ันเพ้�อุพัฒนาอุุตสาหกรรมีชีีวภาพ 
ส่�การเติบโตระดับโลิก	 นอุกจากนี�	 จะต้อุงอุาศัย
ปั จจั ยแห� งความีสำ เร็ จ ที� ส ำคัญ ที� จะสามีารถุ 
ขั่บเคลิ้�อุนเป้าหมีายให้บรรลิุได้ตามีที�กำหนดอุย�าง

เป็นร่ปธรรมี	 ค้อุ	 จะต้อุงมีีกฎหมีายแลิะระเบียบ 
ข่้อุบังคับที�เอุ้�อุอุำนวยต�อุการลิงทุนข่อุงอุุตสาหกรรมี
ชีีวภาพแลิะอุุตสาหกรรมีเกี�ยวเน้�อุง	 ตลิอุดจน
มีีการสร้ างชี�อุงทางการตลิาดอุอุนไลิน์ 	 แลิะ
พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลิยีแลิะทรัพย์สิน 
ทางปัญญาผลิิตภัณฑ์์ชีีวภาพ	 ซึึ่�งจะเป็นส�วนสำคัญ 
ในการผลัิกดันการต�อุยอุดแลิะใชี้ประโยชีน์จาก
เทคโนโลิยีชีี ววิทยาสั ง เคราะห์ ในเชีิ งพาณิชีย์	 
เพ้�อุผลิิตผลิิตภัณฑ์์มี่ลิค�าเพิ�มีจากวัตถุุดิบทางการ
เกษตรข่อุงประเทศ

ปี้
2565
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040101

	 พิจารณาเทียบเคียงจากมููลค่่าการอนุุมูัติิ
การลงทุุนุ	 ข่อุงคณะกรรมีการส�งเสริมีการลิงทุน	
(สกท.)	 ในสาข่าอุุตสาหกรรมีชีีวภาพ	 ซึ่ึ�งข่้อุมี่ลิ
มี่ลิค�าการอุนุมีัติการลิงทุนในอุุตสาหกรรมีชีีวภาพ	
ประกอุบด้วย	ตัวเลิข่การอุนุมีัติการลิงทุนข่อุง	สกท.	
ในกลิุ�มีอุุตสาหกรรมี	3	กลิุ�มี	 ได้แก�	 1)	การเกษตร
แลิะแปรร่ปอุาหาร	2)	ปิโตรเคมีีแลิะเคมีีภัณฑ์์	แลิะ	
3)	 เทคโนโลิยีชีีวภาพ	 โดยเมี้�อุพิิจารณาภาพิรวมู
ในุห้้วง 5 ปีีแรกติามูยุุทุธศาสติร์ชาติิ (ปีี 2561 
- 2565) มูีอัติราการขยุายุติัวของอุติสาห้กรรมู
ชีวภาพิในุภาพิรวมู เฉลี�ยุอยุู่ทุี�ร้อยุละ -5.49 ติ่อปีี 
ซึ่ึ�งในปี	2562	-	2563	มีีแนวโน้มีลิดลิงจากปี	2561	
แลิะปรับตัวดีข่ึ�นตามีลิำดับในชี�วงปี	 2564	 -	2565	
ทั�งนี�	 ในุปีี 2565 มูีมููลค่่าการอนุุมัูติิการลงทุุนุ  

อยุู่ทุี� 132,040 ล้านุบาทุ เพิิ�มูข้�นุร้อยุละ 38.37 
จากปีก�อุนหน้าที�มีีมี่ลิค�าการลิงทุนอุย่�ที�	 95,420	
ลิ้านบาท	 ซึ่ึ�งบรรลุค่่าเปี้าห้มูายุติามูทุี�กำห้นุดไว้
แล้ว (ขยุายุตัิวร้อยุละ 10 ติ่อปีี) ภายุในุปีี 2565

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย มููลค่่าการอนุุมูัติิการลงทุุนุของค่ณะกรรมูการส่งเสริมูการลงทุุนุ

ที�มีา	:	ข่้อุมี่ลิจาก	สกท.	แลิะประมีวลิผลิข่้อุมี่ลิ	โดย	สศอุ.
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	 หน� วยงานภาครั ฐที� เ กี� ยว ข้่อุง ไ ด้มีี การ 
ข่ับเคล้ิ�อุนผ�านโค่รงการเพิ่�อขับเค่ล่�อนุการบรรล ุ
เ ปี้ าห้มูายุติามูยุุ ทุ ธศาสติร์ ช าติิ  ปี ร ะจำปีี 
งบปีระมูาณ พิ.ศ. 2565	อุาทิ	โค่รงการพิัฒนุาการ
ผลิติภัณฑ์์นุ�ำติาลสู่ผลิติภัณฑ์์มููลค่่าสูง (High 
Value) เพ้�อุพัฒนาผลิิตภัณฑ์์น�ำตาลิเพ้�อุสุข่ภาพที�มีี
คุณสมีบัติด่ดซึ่ึมีเข่้าส่�ร�างกายได้ชี้า	มีีค�าดัชีนีน�ำตาลิ
ต�ำ	ซึ่ึ�งเป็นการเพิ�มีทางเลิ้อุกสำหรับผ่้บริโภคน�ำตาลิ
ได้อุย�างปลิอุดภัย	 แลิะพัฒนาเป็นสารตั�งต้นข่อุง
ผลิิตภัณฑ์์ที�มีีมี่ลิค�าส่งทางเศรษฐกิจในอุุตสาหกรรมี
อุ้อุยแลิะน�ำตาลิ	 แลิะโค่รงการการขับเค่ล่�อนุ
กัญชา กัญชง กระทุ่อมู ทุางการแพิทุยุ์แผนุไทุยุ
การแพิทุยุ์ทุางเล่อกและการแพิทุยุ์พ่ิ�นุบ้านุไทุยุ 
(เฉพิาะกัญชง)	 เพ้�อุส�งเสริมีการจำหน�ายวัตถุุดิบ
จากกัญชีง	 เมีลิ็ดกัญชีง	 แลิะเย้�อุข่อุงต้นกัญชีง	 
ส่�เชิีงพาณิชีย์	 แลิะสนับสนุนการพัฒนาผลิิตภัณฑ์์
จ า กกั ญชี ง 	 ไ ด้ แ ก� 	 ก ลิุ� มี ผ ลิิ ต ภั ณฑ์์ อุ าห า ร	 
กลิุ�มีผลิิตภัณฑ์์ เสริมีอุาหาร	 กลิุ�มีผลิิตภัณฑ์์ยา	
กลิุ�มีผลิิตภัณฑ์์เคร้�อุงสำอุาง	 กลิุ�มีผลิิตภัณฑ์์สิ�งทอุ 
นอุกจากนี� 	 ภาครัฐยังได้ดำเนินโครงการอุ้�น	 ๆ	

	 อุุตสาหกรรมีชีีวภาพยังคงเป็นอุุตสาหกรรมีที�มีีแนวโน้มีเติบโตอุย�างต�อุเน้�อุง	 ซึ่ึ�งประเทศไทยเป็น
ประเทศที�มีีความีพร้อุมีทั�งในเร้�อุงข่อุงปริมีาณวัตถุุดิบแลิะความีหลิากหลิายข่อุงวัตถุุดิบ	อุย�างไรก็ตามี	แมี้ว�า
ผลิิตภัณฑ์์ฐานชีีวภาพจะมีีมี่ลิค�าเพิ�มีส่ง	แต�กระบวนการผลิิตยังคงมีีต้นทุนส่งตามีไปด้วยเชี�นกัน	 โดยเฉพาะ
สินค้าในกลุิ�มีเคมีีชีีวภาพ	ที�มีีทั�งเร้�อุงข่อุงการลิงทุนวิจัยแลิะพัฒนา	กระบวนการผลิิตที�ใชี้เทคโนโลิยีข่ั�นส่ง	แลิะ
บุคลิากรต้อุงมีีความีร่้แลิะความีเชีี�ยวชีาญเฉพาะทาง	นอุกจากนี�	อุุตสาหกรรมีชีีวภาพเป็นอุุตสาหกรรมีต้นน�ำ
ที�มีีความีเกี�ยวเน้�อุงกับห�วงโซึ่�การผลิิตข่อุงสินค้าหลิายประเภท	 เชี�น	ผลิิตผลิทางการเกษตร	อุาหารแปรร่ป 
เคร้�อุงด้�มี	พลิาสติก	บรรจุภัณฑ์์	 ยา	 สมีุนไพร	 เคร้�อุงสำอุาง	 วัสดุทางการแพทย์	 เป็นต้น	ทำให้ข่อุบเข่ต
ข่อุงห�วงโซึ่�คุณค�าข่อุงอุุตสาหกรรมีชีีวภาพค�อุนข่้างกว้างแลิะซัึ่บซึ่้อุน	ด้วยเหตุนี�จึงมีีความีจำเป็นที�จะต้อุงมี ี
การจัดทำฐานข่้อุมี่ลิข่นาดใหญ�เพ้�อุรอุงรับการข่ยายตัวข่อุงอุุตสาหกรรมีชีีวภาพ	รวมีไปถุึงการพัฒนาระบบ
นิเวศหร้อุแพลิตฟอุร์มีต�าง	ๆ	ที�สามีารถุเชี้�อุมีโยงห�วงโซึ่�คุณค�าแลิะทำให้เกิดการพัฒนาอุุตสาหกรรมีชีีวภาพ 
ได้อุย�างครบวงจร	ข่ณะเดียวกัน	การรับร่้ข่อุงผ่้บริโภคในเร้�อุงข่อุงประโยชีน์ที�ได้รับจากผลิิตภัณฑ์์ฐานชีีวภาพ	
ถุ้อุว�าเป็นปัจจัยความีสำเร็จที�สำคัญที�จะชี�วยให้เกิดความีต้อุงการสินค้าที�แท้จริงข่อุงอุุตสาหกรรมีชีีวภาพ	 
ดังนั�นจึงเป็นเร้�อุงที�ภาครัฐแลิะผ่้ประกอุบการจะต้อุงส้�อุสารแลิะให้ความีร่้ความีเข่้าใจกับผ่้บริโภค	ให้ตระหนัก 
ถุึงประโยชีน์จากผลิิตภัณฑ์์ฐานชีีวภาพ	ทั�งในมีุมีข่อุงผ่้บริโภคแลิะในมีุมีด้านสิ�งแวดลิ้อุมีหร้อุความียั�งย้น		

อุาทิ	 การดำเนินการเมี้อุงนวัตกรรมีอุาหาร	 หร้อุ	
Food	 Innopolis	 ในลิักษณะการบ่รณาการเพ้�อุ
ส�งเสริมีการพัฒนาอุุตสาหกรรมีอุาหารแห�งอุนาคต
ที� เป็นห�วงโซึ่ �การผลิิตที�สำคัญข่อุงอุุตสาหกรรมี
ชีีวภาพ	 โดยมีีพ้�นที�สำหรับจัดตั�งห้อุงปฏิิบัติการ
อุาหารข่อุงภาคเอุกชีน	ศ่นย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ให้คำแนะนำปรึกษาแลิะประสานงานเชี้�อุมีโยง
บริการทั�งหน�วยงานภาครัฐแลิะภาคเอุกชีน	 เพ้�อุ
ตอุบโจทย์ผ่้ประกอุบการในทุกระดับ	 แลิะพัฒนา	
Food	 Innopolis	 Service	 Platform	 จำนวน	 
10	แพลิตฟอุร์มี	ทำให้มีีผ่้ระกอุบการในอุุตสาหกรรมี
อุาหาร/อุุตสาหกรรมีเกี� ยว เน้� อุงมีาใชี้บริการ	 
Serv ice	 P lat form	 แลิะผ่้ประกอุบการใน
อุุตสาหกรรมีอุาหาร/อุุตสาหกรรมีเกี�ยวเน้�อุงเกิด
การลิงทุนในกิจกรรมีวิจัยแลิะพัฒนาแลิะนวัตกรรมี
ใน เมี้ อุ งนวั ตกรรมีอุาหาร 	 แลิะมีี การพัฒนา 
มีาตรฐานการวัดวัสดุอุ้างอุิง	 แลิะการทดสอุบ
คุณภาพผลิิตภัณฑ์์ เ พ้�อุยกระดับความีสามีารถุ 
การทดสอุบข่อุงห้อุงปฏิิบั ติการในประเทศไทย 
ทางด้านอุุสาหกรรมีชีีวภาพแลิะอุาหาร

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

040101
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	 รัฐบาลิจำเป็นต้อุงเร�งหาแนวทางการพัฒนา
แลิะส�งเสริมีอุุตสาหกรรมีชีีวภาพเพ้�อุชี�วยเหลิ้อุ 
ผ่้ประกอุบการ	 โดยให้ความีสำคัญกับโครงการ
หร้อุกิจกรรมีที� เกี�ยวข้่อุงกับการวิจัยแลิะพัฒนา	 
การถุ� ายทอุดเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมี	 แลิะ 
การเชี้�อุมีโยงงานวิจัยไปส่�การผลิิตในเชิีงพาณิชีย์	
เพ้�อุให้เกิดการต�อุยอุดสินค้าเกษตรไปส่�การเป็น
ผลิิตภัณฑ์์ฐานชีีวภาพอุย�างแท้จริง	ทั�งนี�	ในการพัฒนา
ควรมีุ�งเน้นผลิิตภัณฑ์์ฐานชีีวภาพที�มีีมี่ลิค�าเพิ�มีสง่	เชี�น	
ผลิิตภัณฑ์์ในกลิุ�มีสารเคมีีชีีวภาพ	เป็นต้น	นอุกจากนี� 
ควรจัดทำฐานข้่อุมี่ลิข่นาดใหญ�	 พัฒนาเคร้�อุงมี้อุ
หร้อุแพลิตฟอุร์มีในการเชี้�อุมีโยงฐานข่้อุมี่ลิ	 เพ้�อุ
ส�งเสริมีให้เกิดชี�อุงทางการตลิาดใหมี�ในร่ปแบบ	 
Digital	 Marketing	 ทำให้ผ่้ประกอุบการสามีารถุ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

เข้่าถุึงแลิะเกิดการซึ่้�อุข่ายสินค้าหร้อุวัตถุุดิบฐาน 
ชีีวภาพระหว�างห�วงโซึ่�การผลิิตที�สำคัญ	 ตลิอุดจน 
การกำหนดข่อุบเข่ตการพัฒนาอุุตสาหกรรมี 
ชีวีภาพที�เกี�ยวเน้�อุงในห�วงโซึ่�คุณค�าข่อุงอุุตสาหกรรมี
ชีีวภาพควบค่�ไปด้วย	 เพ้�อุให้เกิดการบ่รณาการ 
การพัฒนาอุุตสาหกรรมีชีีวภาพอุย�างครบวงจร 
รวมีทั�งปรับปรุงกฎระเบียบแลิะการอุอุกมีาตรการ
ส�งเสริมีที� เกี�ยวข่้อุงกับการอุำนวยความีสะดวก
ในการลิงทุน 	 การพัฒนา โครงสร้ า งพ้� นฐาน	 
การถุ�ายทอุดเทคโนโลิยี	 แลิะการกระตุ้นอุุปสงค์ 
ในอุุ ตสาหกรรมีชีี วภาพที� อุ ย่� ใ นระยะ เ ริ� มี ต้น	 
เพ้� อุสร้ างระบบนิ เวศให้ เกิดการข่ยายตัวข่อุง
อุุตสาหกรรมีอุย�างต�อุเน้�อุงต�อุไป
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	 แผนแมี�บทฯ	ประเด็น	 (04)	 อุุตสาหกรรมี
แลิะบริการแห�งอุนาคต	 (พ.ศ.	 2566	 -	 2580)	
(ฉบับแก้ไข่เพิ�มีเติมี)	 เปี้าห้มูายุแผนุแมู่บทุยุ่อยุ
อุติสาห้กรรมูชีวภาพิมีูการขยุายุตัิว เพิิ� มู ข้� นุ  
ได้มูีการปีรับเปีลี�ยุนุติัวชี�วัดจาก อัติราการขยุายุ
ติัวของอุติสาห้กรรมูชีวภาพิ ขยุายุตัิวร้อยุละ 10 
เปี็ นุอั ติ ราการขยุายุ ตัิวของมูู ลค่่ าการผ ลิติ
อุติสาห้กรรมูชีวภาพิ โดยุมีูค่่าเป้ีาห้มูายุไมู่นุ้อยุกว่า
ร้อยุละ 5 ต่ิอปีี ซึ่้�งอยุู่ระห้ว่างการจัดเก็บข้อมููล 
จ้งจำเป็ีนุติ้องใช้ติัวชี�วัดเทุียุบเค่ียุงเป็ีนุมููลค่่า 
การอนุุมูัติิการลงทุุนุของค่ณะกรรมูการส่งเสริมู 
การลงทุุนุ (สกทุ.) ในุอุติสาห้กรรมูชีวภาพิ  
ซึ่้�งห้ากเทุียุบค่่าเปี้าห้มูายุทุี�อัติราการขยุายุติัวเฉลี�ยุ 
ร้อยุละ 5 ต่ิอปีี	 ข่อุงมี่ลิค�าการอุนุมีัติการลิงทุนใน 
กลิุ�มีอุุตสาหกรรมี	3	กลิุ�มี	 ได้แก�	1)	การเกษตรแลิะ

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

แปรร่ปอุาหาร	 2)	 ปิโตรเคมีีแลิะเคมีีภัณฑ์์	 แลิะ	 
3)	 เทคโนโลิยีชีีวภาพ	 เป็นที�น�าสังเกตว�ามี่ลิค�า 
การลิงทุนส� วนใหญ� เก้ อุบ ร้อุยลิะ	 80	 อุ ย่� ใน
อุตุสาหกรรมีปิโตรเคมีแีลิะเคมีภัีณฑ์์	ซึึ่�งมีคีวามีผันผวน 
ต�อุราคาน�ำมีนัแลิะสถุานการณ์ข่อุงโลิกที�เปลิี�ยนแปลิง	
โดยในุปีี 2565 มููลค่่าการอนุุมัูติิการลงทุุนุ มูีอัติรา 
การขยุายุติัวอยุู่ทุี�ร้อยุละ 38.37 ซึ่้�งบรรลุค่่า 
เปี้าห้มูายุติามูทุี�กำห้นุดไว้ (ร้อยุละ 5 ติ่อปีี)  
ในุปีี 2570	อุย�างไรก็ตามี	อุุตสาหกรรมีชีีวภาพข่อุง
ไทยยังคงมีีความีท้าทายในการเผชีิญความีไมี�แน�นอุน
ด้านความีต้อุงการข่อุงตลิาดต�างประเทศ	 รวมีทั�ง 
ผ่้ประกอุบการไทยยังมีีต้นทุนการผลิิตที�ส่ง	โดยเฉพาะ 
ระบบข่นส�งสินค้าเกษตร	 หน�วยงานที� เกี�ยวข่้อุง 
จึงควรมีีมีาตรการจ่งใจเพ้�อุให้ให้เกิดการขั่บเคลิ้�อุน
แลิะพัฒนาอุุตสาหกรรมีชีีวภาพในระยะต�อุไป
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040201

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

อุต้สาหกรรมแลุะบรก่ารการแพทย์ค่รบวงจร

อัต้ราการขยายตั้วของอุต้สาหกรรมแลุะบร่การการแพทย์ขยายต้ัว
เฉลุ่�ยร้อยลุะ 5 ต้่อป้ี

อุต้สาหกรรมแลุะบร่การทางการแพทย์ม่การขยายต้ัวเพ่�มข้�น

	 อุตุสาหกรรมีแลิะบรกิารการแพทย์ครบวงจร	
มีุ�งเน้นการพัฒนาแลิะนำเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมี 
มีาใ ช้ี ในทางการแพทย์ 	 ส� ง เ สริ มีการพัฒนา
อุุตสาหกรรมีการแพทย์ที�ทันสมีัย	 เชี้�อุมีโยงกับ 
การท�อุงเที�ยวเชีิงสุข่ภาพ	 เพ้�อุให้ไทยเป็นศ่นย์กลิาง
ด้านอุุตสาหกรรมีแลิะบริการสุข่ภาพทั�งด้านร�างกาย 
แลิะจิ ต ใจที� ผสมีผสานความี เชีี� ย วชีาญทั� ง ใน 
การแพทย์แผนปัจจุบันแลิะการแพทย์แผนไทย	 
ทั� งนี� 	 เพ้� อุ ใ ห้บรรลุิ เ ป้าหมีายต้อุงอุาศัยปัจจัย 
แห�งความีสำเร็จที�สำคัญ	 ประกอุบด้วย	 มีาตรฐาน
ผลิิตภัณฑ์์แลิะบริการทางการแพทย์	 การผลิิตแลิะ
บริการทางการแพทย์	 การส�งเสริมีการตลิาดแลิะ 
การลิงทนุ	รวมีถุงึสภาพแวดล้ิอุมีที�เอุ้�อุต�อุอุตุสาหกรรมี
แลิะบริการทางการแพทย์	 ทั�งนี�	 อุุตสาหกรรมีแลิะ

บริการทางการแพทย์ข่อุงไทยยังคงมีีความีท้าทาย
ในด้านการพัฒนาผลิิตภัณฑ์์ทางการแพทย์ให้ได้
มีาตรฐาน	 การยอุมีรับในระดับสากลิแลิะสามีารถุ
แข่�งข่ันได้	 รวมีทั�งกระบวนการอุอุกใบอุนุญาต 
กา รผลิิ ต / จ ำหน� า ย /น ำ เ ข่้ า เ ค ร้� อุ ง มี้ อุ แพทย ์
ที�ได้มีาตรฐาน	แลิะการรับรอุงมีาตรฐานผลิิตภัณฑ์์
ทางการแพทย์ที�ควรปรับปรุงให้มีีความีสะดวก	
รวดเร็ว	 แลิะทันสมีัย	 อุีกทั�งควรมีีการบ่รณาการ 
ความีร�วมีมี้อุระหว�างภาครัฐแลิะภาคเอุกชีน	 เพ้�อุให้
หน�วยงานรับรอุงมีาตรฐานผลิิตภัณฑ์์ทางการแพทย์	
แลิะหน�วยงานผ่อุ้อุกใบอุนุญาตสามีารถุนำข้่อุเสนอุแนะ 
มีาใชี้ในการพัฒนา	 กระบวนงานพิจารณาอุนุมีัต ิ
/อุนุญาต	ให้มีคีวามีเหมีาะสมีสอุดรบักบัความีต้อุงการ
ข่อุงผ่้ประกอุบการ	แลิะผ่้บริโภคต�อุไป

ป้ี
2565
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	 พิ จ า รณา เ ที ย บ เ คี ย ง จ า กข้ อ มูู ล ก า ร
อนุุมัูติิให้้การส่งเสริมูการลงทุุนุในุอุติสาห้กรรมู 
การแพิทุย์ุ ข่อุงสำนักงานคณะกรรมีการส�งเสริมี
การลิงทุน	 โดยเมี้�อุพิิจารณาภาพิรวมูในุห้้วง 5 ปีี
แรกติามูยุุทุธศาสติร์ชาติิ (ปีี 2561 - 2565)  
มูีการขยุายุตัิวเพิิ�มูข้�นุเฉลี�ยุร้อยุละ 10.73 ติ่อปี ี
ซึ่ึ�งม่ีลิค�าการลิงทุนในปี	 2565	แมี้ว�าจะลิดลิงจากปี 
2564	 เน้�อุงจากสถุานการณ์การแพร�ระบาดข่อุง 
เ ช้ี� อุ โควิ ด -19 	 ทำ ให้ มีี ส� ง เ สริ มีการลิงทุน ใน
อุุตสาหกรรมีการแพทย์จำนวนมีากในปี	 2564	 
แต�ยังส่งกว�าปี	 25561	 -	 2563	 อุันเป็นผลิมีาจาก
สำนักงานคณะกรรมีการส�งเสริมีการลิงทุนยังคง 
มีีมีาตรการส�งเสริมีการลิงทุนในอุุตสาหกรรมีทางการ
แพทย์ต�อุ เน้� อุง ที�ชี� วยกระตุ้นให้ เกิดการลิงทุน 

อุย�างรวดเร็วตอุบสนอุงต�อุความีต้อุงการใช้ีผลิิตภัณฑ์์
ทางการแพทย์ในสถุานการณ์ปัจจุบัน	แลิะมีีมีาตรการ
ส�งเสริมีการลิงทุนในเข่ตพ้�นที�ย�านนวัตกรรมีการ
แพทย์ที�ทำให้ประเทศไทยมีีพ้�นที�ศ่นย์กลิางการ
พฒันานวตักรรมีแลิะการวจัิยทางการแพทย	์ตลิอุดจน 
สามีารถุยกระดับความีสามีารถุในการแข่�งข่ัน 
ด้านการแพทย์แลิะสาธารณสุข่ข่อุงประเทศได้	ทั�งนี�	
เมี้�อุเทียบกับสถุานการณ์การบรรลุเปี้าห้มูายุในุปีี 
2565	พบว�า	มีีมี่ลิค�าการลิงทุนที�ได้รับการส�งเสริมี	
อุย่�ที�	22,829	ลิ้านบาท	ลิดลิงจากปี	2564	ร้อุยลิะ	52 
ที� มีีมี่ ลิค� าการลิงทุนอุย่� ที� 	 47 ,712	 ล้ิานบาท	 
จึงมูีสถานุะการบรรลุเปี้าห้มูายุอยุู่ในุระดับวิกฤติ  
ทุี�กำห้นุดให้้มูีอัติราการขยุายุติัวเฉลี�ยุร้อยุละ 5 ติ่อปีี 

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

การอนุุมูัติิให้้การส่งเสริมูการลงทุุนุในุอุติสาห้กรรมูการแพิทุยุ์

ที�มีา	:	สำานักงานคณะกรรมีการส�งเสริมีการลิงทุน
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	 หน�วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้่อุงได้มีกีารข่บัเคล้ิ�อุน
ผ�านโค่รงการเพิ่�อขับเค่ล่�อนุการบรรลุเปี้าห้มูายุติามู
ยุุทุธศาสติร์ชาติิ ปีระจำปีีงบปีระมูาณ พิ.ศ. 2565 
อุาทิ โค่รงการพิัฒนุาการผลิติเซึ่ลล์มูาติรฐานุ
ลักษณะเฉพิาะ (highly selected) สำห้รับใช้
ในุห้้องปีฏิิบัติิการธนุาค่ารเล่อดทุั�วปีระเทุศ	 เพ้�อุ 
ยกระดับการผลิิตเซึ่ลิลิ์มีาตรฐานที�ผลิิตแลิะจำหน�าย
ให้ห้อุงปฏิิบัติการธนาคารเลิ้อุดทั�วประเทศไทยให้มีี
มีาตรฐานตามีข่้อุกำหนดสากลิ	 ลิดการนำเข้่าแลิะ 
เพิ�มีศักยภาพการส�งไปยังอุอุกต�างประเทศ	ซึ่ึ�งสอุดคล้ิอุง
กบัปัจจยัมีาตรฐานผลิติภัณฑ์์แลิะบริการทางการแพทย์	
อุีกทั� งยั งมีีการพิัฒนุาอุติสาห้กรรมูผลิติภัณฑ์์
การแพิทุย์ุไทุยุโดยุการพัิฒนุาต่ิอยุอดเทุค่โนุโลยีุ
จากต่ิางปีระเทุศ	 (Technology	 Localization)	 
เพ้�อุพัฒนาผลิิตภัณฑ์์การแพทย์ไทยที�ได้มีาตรฐาน
สากลิในกลิุ�มีโรคไมี�ติดต�อุเร้�อุรัง	 เข่้าส่�การใชี้งาน 
เชีิงพาณิชีย์	แลิะมีีการใช้เทุค่โนุโลยุีและนุวัติกรรมู
เพิ่�อพิัฒนุาวัติถุดิบและผลิติภัณฑ์์จากสมูุนุไพิร
สำห้รับการใช้ปีระโยุชนุ์ทุางสุขภาพิและการแพิทุยุ์ 

	 แมี้ว�าสถุานการณ์ข่อุงอุุตสาหกรรมีแลิะบริการทางการแพทย์ข่อุงไทยในชี�วงที�ผ�านมีามีีแนวโน้มี
ในการข่ยายตัวดีข่ึ�นอุย�างต�อุเน้�อุง	แต�อุย�างไรก็ตามี	 ยังคงมีีความีท้าทายในเร้�อุงข่อุงการสร้างความีเชี้�อุมัี�น 
ในสินค้าผลิิตภัณฑ์์เคร้�อุงมี้อุแพทย์ต�อุหน�วยงานแลิะบุคลิากรทางการแพทย์ข่อุงไทยเกี�ยวกับมีาตรฐาน
ผลิิตภัณฑ์์	 มีาตรฐานการผลิิต	 การให้บริการหลิังการข่าย	การรับประกันสินค้า	 ตลิอุดจนการยอุมีรับจาก 
ผ่้ใชี้	 ดังนั�น	ภาครัฐจึงควรให้ความีสำคัญกับการยกระดับมีาตรฐานสินค้าเคร้�อุงมี้อุแพทย์ข่อุงไทยให้ได้รับ 
การรับรอุงมีาตรฐานในระดับสากลิ	 เพ้�อุสร้างความีเชี้�อุมีั�นในการใชี้งานผลิิตภัณฑ์์เคร้�อุงมี้อุแพทย์ข่อุงไทย 
ให้เป็นที�ยอุมีรับมีากยิ�งขึ่�น

เพ้�อุยกระดับสมุีนไพรไทยแลิะเพิ�มีมี่ลิค�าข่อุงสินค้า
สมีุนไพรให้มีีมีาตรฐาน	 แลิะเพ้�อุให้ผ่้ประกอุบการ
ได้รับการส�งเสริมีแลิะพัฒนาศักยภาพในการแข่�งข่ัน
มีากขึ่�น	 โดยนำงานวิจัยมีาต�อุยอุดทำ	 scale	 up	
technology	 ผ�านบริการให้คำปรึกษาเกี�ยวกับ 
การผลิิตแลิะการให้ความีร้่	 ซึึ่�งเป็นการส�งเสริมีตั�งแต�
ต้นน�ำไปจนถึุงปลิายน�ำข่อุงธุรกิจด้านสมีุนไพร	 
ที�สอุดคลิ้อุงกับปัจจัยการวิจัยแลิะพัฒนาผลิิตภัณฑ์์
ทางการแพทย์ที�มีีเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมี	นอุกจาก
นี�	ภาครัฐยังได้ดำเนินโครงการอุ้�น	ๆ	อุาทิ	 โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานด้านคุณภาพแลิะการตรวจ
สอุบทางการแพทย์	 เพ้�อุผลิักดันให้เกิดการพัฒนา
แลิะยกระดับมีาตรฐานข่อุงผลิิตภัณฑ์์ทางการแพทย์
แลิะการให้บริการทางการแพทย์ให้เทียบเท�ากับ
ระดับสากลิ	 รวมีถุึงการอุำนวยความีสะดวกใน 
การตรวจแลิะรับรอุงมีาตรฐานผลิิตภัณฑ์์ทาง 
การแพทย์ข่อุงไทยให้กับผ่้ประกอุบการอุย�างถุ่กต้อุง
แลิะรวดเร็ว

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย
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	 ในระยะต�อุไปภาครัฐควรให้ความีสำคัญกับ
การเพิ�มีข่ีดความีสามีารถุในการวัด	มีาตรฐานการวัด 
แลิะการสอุบเทียบอุุปกรณ์หร้อุเคร้�อุงมี้อุแพทย์
ให้มีีความีแมี�นยำส่ง	 พร้อุมีทั�งจัดให้มีีหน�วยงาน 
รัฐสนับสนุนข่้อุมี่ลิแลิะข่ั�นตอุนด้านการรับรอุง
มีาตรฐานเคร้�อุงมี้อุแพทย์ในประเทศแบบจุดบริการ
จุดเดียว	 เพ้�อุเพิ�มีขี่ดความีสามีารถุในการแข่�งขั่น
ให้กับผ่้ประกอุบการไทยแลิะลิดการนำเข่้าสินค้า
จากต�างประเทศ	 ตลิอุดจนการประชีาสัมีพันธ์แลิะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

การถุ�ายทอุดความีร่ใ้นเร้�อุงมีาตรฐานแลิะความีปลิอุดภยั
ข่อุงสินค้าเคร้�อุงมี้อุแพทย์ที�ผลิิตในประเทศไทย	 
เพ้�อุสร้างความีเชี้�อุมีั�นให้กบัผ่ใ้ช้ีงานแลิะเกดิการยอุมีรบั
สินค้าเคร้�อุงมี้อุแพทย์ข่อุงไทย	 พร้อุมีทั�งจัดให้มีี
มีาตรการส�งเสริมีการส�งอุอุก	สนับสนุนผ่้ประกอุบการ 
ไทยด้านงบประมีาณในการนำสินค้าไทยไปจัดแสดง
ยังต�างประเทศ	เพ้�อุประชีาสัมีพันธ์ผลิิตภัณฑ์์ข่อุงไทย
ให้เป็นที�ร่้จักมีากข่ึ�น

	 แผนแมี�บทฯ	ประเด็น	(04)	อุุตสาหกรรมีแลิะ
บริการแห�งอุนาคต	(พ.ศ.	2566	-	2580)	(ฉบับแก้ไข่
เพิ�มีเติมี) เปี้าห้มูายุแผนุแมู่บทุยุ่อยุอุติสาห้กรรมู
และบริการทุางการแพิทุย์ุมูีการขยุายุตัิวเพิิ�มู
ข้�นุ ได้มูีการปีรับเปีลี�ยุนุติัวชี�วัดและค่่าเปี้าห้มูายุ 
จาก  อั ติราการขยุายุติั วของอุ ติสาห้กรรมู
และบริการการแพิทุยุ์ ขยุายุติัวเฉลี�ยุร้อยุละ 5  
ติ่อปีี ปีรับเปีลี�ยุนุไปีใช้ 2 ติัวชี�วัด ปีระกอบด้วยุ  
(1)  อัติราการขยุายุตัิวของมููลค่่ าการผลิติ
อุติสาห้กรรมูเค่ร่�องมู่อแพิทุยุ์ โดยุมูีค่่าเปี้าห้มูายุ 
อยูุ่ทีุ�ร้อยุละ 7 ติ่อปีี	ซึ่ึ�งอุย่�ระหว�างการจัดเก็บข้่อุมี่ลิ	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

แลิะ	 (2) อัติราการขยุายุตัิวของมููลค่่าการบริการ
การแพิทุยุ์ ซึ่้�งมูีค่่าเปี้าห้มูายุอยุู่ทุี�ร้อยุละ 7 ติ่อปีี 
โดยใช้ีข้่อุมีล่ิผลิติภณัฑ์์มีวลิรวมีในประเทศ	(ด้านการผลิติ) 
กิจกรรมีด้านสุข่ภาพแลิะงานสังคมีสงเคราะห์	 
ซึ่ึ� งมีีมี่ลิค� าการบริการการแพทย์ 	 เ พิ�มีข่ึ�นจาก	 
388,228	ลิ้านบาท	ในปี	2563	เป็น	410,197	ลิ้านบาท 
ในปี	 2564	 (ข่ยายตัวเพิ�มีข่ึ�นร้อุยลิะ	 5.66)	 ดังนั�น	 
จึงมูีสถานุะใกล้เค่ียุงในุการบรรลุค่่าเปี้าห้มูายุทุี�
กำห้นุดไว้ในุปีี 2570 
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040301

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

อุต้สาหกรรมแลุะบรก่ารดั่จ่ทัลุ ข้อมูลุ แลุะป้ัญญาป้ระดั่ษฐ์์

อัต้ราการขยายตั้วของอุต้สาหกรรมแลุะบร่การดั่จ่ทัลุ ข้อมูลุ 
แลุะป้ัญญาป้ระดั่ษฐ์์ ขยายต้ัวเฉลุ่�ยร้อยลุะ 5 ต้่อป้ี

อุต้สาหกรรมแลุะบร่การเทค่โนโลุย่ดั่จ่ทัลุ ข้อมูลุ แลุะป้ัญญาป้ระดั่ษฐ์์ ม่การ
ขยายต้ัวเพ่�มข้�น

	 ปัจจุบันอุุตสาหกรรมีแลิะบริการเทคโนโลิยี
ดิจิทัลิ	 ข้่อุมี่ลิ	 แลิะปัญญาประดิษฐ์	 มีีความีสำคัญ
ต�อุภาคอุุตสาหกรรมีข่อุงประเทศเป็นอุย�างมีาก	
เน้�อุงจากสามีารถุนำมีาใชี้เพ้�อุเพิ�มีประสิทธิภาพข่อุง
อุุตสาหกรรมี	ก�อุให้เกิดประโยชีน์ในงานหลิากหลิาย 
ประเภท	แลิะชี�วยเพิ�มีขี่ดความีสามีารถุในการแข่�งขั่น 
ให้ผ่้ ผลิิ ต ใ ห้สามีารถุแข่� งข่ัน ได้ ในระ ดับสากลิ	 

โดยปัจจัยแห�งความีสำเร็จที�สำคัญในการพัฒนา
อุุตสาหกรรมีแลิะบริการเทคโนโลิยีดิจิทัลิ	 ข่้อุมี่ลิ	
แลิะปัญญาประดิษฐ์	 ประกอุบด้วย	 การส�งเสริมี 
การลิงทุน	การยกระดับข่ีดความีสามีารถุข่อุงกิจการ	
การพัฒนาการตลิาด	นวัตกรรมี	แรงงาน	ซึ่ึ�งรวมีไปถุึง
สภาพแวดลิ้อุมีที�เอุ้�อุต�อุอุุตสาหกรรมีแลิะบริการ

ปี้
2565
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	 พิจารณาเทียบเคียงจากข้อมููลการลงทุุนุ
ในุอุติสาห้กรรมูและบริการดิจิทุัล ข้อมููล และ
ปีัญญาปีระดิษฐ์	 ข่อุงสำนักงานคณะกรรมีการ
ส� ง เส ริมีการลิง ทุน	 (สกท. ) 	 ที� พิ จารณาจาก	 
2	 อุุตสาหกรรมี	 ได้แก�	 อุุตสาหกรรมีอุัตโนมีัติแลิะ
หุ�นยนต์	แลิะอุุตสาหกรรมีดิจิทัลิ	 โดยเมี้�อุพิิจารณา
ภาพิรวมูในุห้้วง 5 ปีีแรกติามูยุุทุธศาสติร์ชาติิ 
(ปีี 2561 - 2565) มูีการอนุุมัูติิให้้การส่งเสริมู
การลงทุุนุจำนุวนุรวมูทุั�งสิ�นุ 735 โค่รงการ  
เงินุลงทุุนุรวมู 36,804 ล้านุบาทุ	 แบ�งอุอุกเป็น	
(1)	 อุุตสาหกรรมีดิจิทัลิ	 จำนวน	 686	 โครงการ	 
เงินลิงทุน	32,962	ลิ้านบาท	แลิะ	 (2)	อุุตสาหกรรมี
ระบบอัุตโนมัีติแลิะหุ�นยนต์	 จำนวน	 49	 โครงการ	 
เงินลิงทุน	 3,842	 ล้ิานบาท	มููลค่่าการอนุุมัูติิการ
ลงทุุนุเฉลี�ยุระห้ว่างปีีงบปีระมูาณ 2561 - 2565 

จำนุวนุ 7,361 ล้านุบาทุติ่อปีี มูีอัติราการขยุายุ
ติัวของเงินุลงทุุนุเฉลี�ยุร้อยุละ 67 ต่ิอปีี	 โดยในปี	
2562	แลิะ	2565	มีีมี่ลิค�าส่งเน้�อุงจากมีีการอุนุมีัติ
โครงการด้านโครงสร้างพ้�นฐานดิจิทัลิซึ่ึ�งเป็นโครงการ
ข่นาดใหญ�	 เชี�น	กิจการ	Data	Center	กิจการนิคมี
หร้อุเข่ตดิจิทัลิ	แลิะกิจการ	Cloud	Service	 เป็นต้น	
ทั�งนี�	 ในุปีี 2565 มูีผู้ปีระกอบการอุติสาห้กรรมู
ดิจิทุัล ข้อมููล และปีัญญาปีระดิษฐ์ได้รับการ
อนุุมูัติิการส่งเสริมูการลงทุุนุจำนวน	147	 โครงการ	 
เพิ�มีข่ึ�นจากชี�วงเดียวกันข่อุงปีก�อุนหน้า	ร้อุยลิะ	21.49 
แลิะมีีมี่ลิค�าเงินลิงทุน	 14,840	 ลิ้านบาท	 เพิิ�มูข้�นุ 
จากช่วงเดียุวกันุของปีีก่อนุห้นุ้า ร้อยุละ 861  
ซึ่้�งบรรลุเปี้าห้มูายุติามูทุี�กำห้นุดไว้ (ขยุายุติัว 
ร้อยุละ 5 ต่ิอปีี) ในุปีี 2565

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

สถิติิเงินุลงทุุนุ ขั�นุอนุุมูัติิการส่งเสริมูการลงทุุนุในุอุติสาห้กรรมูดิจิทุัล ข้อมููล และปีัญญาปีระดิษฐ์ 
ระห้ว่างปีีงบปีระมูาณ 2561 - 2565

ที�มีา	:	สำานักงานคณะกรรมีการส�งเสริมีการลิงทุน
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	 หน�วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข่้อุงได้มีีการดำเนิน
การต�าง	ๆ	 เพ้�อุข่ับเคลิ้�อุนการบรรลิุเป้าหมีาย	อุาทิ	 
มีีมีาตรการส�งเสริมีการพัฒนาอุุตสาหกรรมีแลิะ
บริการเทคโนโลิยีดิจิทัลิ	ข่้อุมี่ลิ	แลิะปัญญาประดิษฐ์	
ผ�านการจัดทำแผนปฏิิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์
แห�งชีาติเพ้�อุการพัฒนาประเทศไทยระยะ	 6	 ปี	 
(พ.ศ.	2565	–	2570)	 เพ้�อุพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศ
ที�ครบถุ้วนแลิะเชี้�อุมีโยงแบบบ่รณาการเพ้�อุส�งเสริมี
การพัฒนาแลิะประยุกต์ใช้ีเทคโนโลิยีปัญญาประดิษฐ์
ที�มีีประสิทธิภาพส่งข่ึ�น	แลิะดำเนินโครงการพัฒนา
ต�าง	ๆ	ที�เกี�ยวข้่อุง	อุาทิ	 โครงการไทยแลินด์ดิจิทัลิ
วัลิเลิ�ย์	 เพ้�อุเป็นศ่นย์กลิางการอุอุกแบบ	 พัฒนา	
วิเคราะห์	ทดสอุบ	ทดลิอุงเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมี
ดิจิ ทัลิข่ั�นส่งสำหรับดิจิทัลิสตาร์ทอัุพแลิะบริษัท 
เทคดิจิทัลิชีั�นนำระดับประเทศแลิะระดับโลิกก�อุน
ต�อุยอุดส่�ตลิาดเชีิงพาณิชีย์	เป็นระบบนิเวศที�เชี้�อุมีโยง 
บรษัิทชีั�นนำกับดิจทิลัิสตาร์ทอัุพในเทคโนโลิยีเป้าหมีาย	
ซึ่ึ�งจะทำให้ประเทศไทยมีีระบบนิเวศที�เป็นศ่นย์กลิาง
ดิจิทัลิระดับภ่มีิภาค	 ข่ับเคลิ้�อุนให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลิยแีลิะบรกิารดจิทัิลิข่อุงคนไทย	แลิะเกดิการค้า
แลิะการลิงทุนจากดิจิทัลิสตาร์ทอุัพต�างชีาติตลิอุดจน
บริษัทชีั�นนำระดับโลิก	การจัดตั�งศ่นย์ความีเป็นเลิิศ
ด้านการอุอุกแบบแลิะการวิเคราะห์ทดสอุบวงจรรวมี
แลิะเซึ่็นเซึ่อุร์	 เพ้�อุเป็นการกระตุ้นให้เกิดระบบนิเวศ
อุุตสาหกรรมีข่อุงการพัฒนาวงจรรวมีแลิะเซึ่นเซึ่อุร์
แบบครบวงจรข่อุงประเทศโดยเฉพาะอุุปกรณ์

	 การพัฒนาผ่้ประกอุบการไทยให้มีีศักยภาพด้านเทคโนโลิยีด้านดิจิทัลิ	ข่้อุมี่ลิ	แลิะปัญญาประดิษฐ์
มีีความีท้าทายในการพัฒนาต�อุยอุดไปส่�การแข่�งข่ันในระดับสากลิที�ใชี้เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมีข่ั�นส่ง	 
โดยเฉพาะระบบอุัตโนมีัติ/หุ�นยนต์ที�มีีแนวโน้มีความีต้อุงการใชี้งานในสถุานประกอุบการมีากข่ึ�น	 เชี�น	 
ระบบจัดเก็บคลิังสินค้าอุัตโนมีัติ	กลิุ�มีหุ�นยนต์เคลิ้�อุนที�อัุตโนมีัติ	กลิุ�มีอุัตโนมีัติข่นส�งลิำเลิียงทดแทนสายพาน	
กลิุ�มี	COBOT	หุ�นยนต์ที�สามีารถุทำงานร�วมีกับมีนุษย์	เป็นต้น	ซึึ่�งจำเป็นต้อุงอุาศัยความีร�วมีมี้อุข่อุงทุกภาคส�วน 
ที�เกี�ยวข่้อุง	แลิะการสนับสนุนด้านงบประมีาณจากภาครัฐอุย�างต�อุเน้�อุง	

ที� เป็นส�วนประกอุบข่อุงอิุเลิ็กทรอุนิกส์อุัจฉริยะ	 
การดำเนินงานศ่นย์ความีเป็นเลิิศด้านเทคโนโลิยี
หุ�นยนต์แลิะระบบอุัตโนมีัติ	 (Center	of	Robotic	 
Exellence	หร้อุ	CoRE)	มีีการพัฒนาต้นแบบหุ�นยนต์
แลิะระบบอุัตโนมีัติ	รวมี	273	ต้นแบบ	มีีผ่้ผ�านเกณฑ์์ข่ึ�น
ทะเบียน	System	Integrator	(SI)	จำนวน	111	กิจการ 
พัฒนา	SI	แลิะผ่้ใชี้งานรวมีทั�งสิ�น	2,130	คน	พร้อุมีทั�ง
บ�มีเพาะ	Startup	ที�เป็น	System	Integrator	จำนวน	
70	กิจการ	แลิะพัฒนาบุคลิากร	จำนวน	3,000	คน	เพ้�อุ
ยกระดับสมีรรถุนะมีาตรฐานในการประกอุบอุาชีีพ 
ผ�านการฝึึกอุบรมีแลิะได้รับการรับรอุงคุณวุฒิวิชีาชีีพ
ตามีมีาตรฐานในอุุตสาหกรรมีดิจิทัลิ	อุิเลิ็กทรอุนิกส์
อุัจฉริยะ	 หุ�นยนต์	 แลิะระบบอุัตโนมีัติ	 นอุกจากนี�	 
ยังมีีมีาตรการส�ง เส ริมีแลิะผ�านการบ่รณาการ 
ความีร�วมีมี้อุกับหน�วยงานที�เกี�ยวข่้อุง	 เชี�น	การแก้ไข่
กฎระเบียบข่อุงสำนักงานคณะกรรมีการส�งเสริมี 
การลิงทุนแลิะกรมีศุลิกากร	 เพ้�อุอุำนวยความีสะดวก 
ให้ผ่้ประกอุบการลิงทุนเพ้�อุปรับเปลิี� ยนระบบ 
การผลิิตส่�การใชี้หุ�นยนต์แลิะระบบอุัตโนมีัติ	 ส�งผลิ
ให้ปัจจุบันมีียอุดส�งเสริมีการลิงทุนตามีมีาตรการ
ส� ง เสริมีการลิงทุน เพ้� อุปรับปรุ งประสิทธิภาพ
การผลิิตจำนวน	 245	 กิจการ	 มี่ลิค�าการลิงทุน	 
26,851	 ลิ้านบาท	 แลิะอุุตสาหกรรมีต�าง	 ๆ	 มีีการ
ลิงทุนเพ้�อุปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิิตโดย 
ใชี้หุ� นยนต์แลิะระบบอัุตโนมัีติ 	 รวมีประมีาณ	 
1.58	แสนลิ้านบาท		

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

040301

แผนแม่่บท04อุตสาหกรรม่
และบริการแห่งอนาคต

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
253



	 ควรให้ความีสำคัญกับการส�งเสริมีการพัฒนา
กลิุ�มี เคร้อุข่�ายพัฒนาอุุตสาหกรรมีแลิะบริการ
เทคโนโลิยีดิจิทัลิ	ข้่อุมี่ลิ	แลิะปัญญาประดิษฐ์ระหว�าง
หน�วยงานภาครัฐ	 เอุกชีน	แลิะสถุานศึกษา	พร้อุมีทั�ง 
สนับสนุนงบประมีาณด้านการวิจัยแลิะพัฒนา
เทคโนโลิยีดิจิทัลิ	ข่้อุมี่ลิ	แลิะปัญญาประดิษฐ์สำหรับ
ภาคอุุตสาหกรรมีอุย�างต�อุเน้�อุง	 โดยเฉพาะมีาตรการ
สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิิตในกลิุ�มี 
ผ้่ประกอุบการนำร�อุงที�มีีเคร้�อุงจักรแลิะหุ�นยนต์ 
ในกระบวนการผลิิตเพ้�อุเป็นการผลัิกดันการใช้ี

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ระบบอัุตโนมัีติแลิะหุ�นยนต์ในกระบวนการผลิิตข่อุง
ไทยในอุนาคต	 สร้างบุคลิากรที�มีีทักษะอุงค์ความีร่้ 
ที�ตอุบสนอุงต�อุความีต้อุงการข่อุงตลิาด	แลิะพัฒนา
สภาพแวดลิ้อุมีที�เอุ้�อุต�อุการพัฒนาอุุตสาหกรรมี	 
เชี�น	 ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
สำหรับงานวิจัยหร้อุสิ�งประดิษฐ์ที�คิดค้นข่ึ�นใหมี�	
มีาตรการจ่งใจให้ผ้่ประกอุบการนำเทคโนโลิยีดิจิทัลิ
มีาประยุกต์ใชี้เพ้�อุลิดต้นทุนการผลิิต	เป็นต้น
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	 แผนแมี�บทฯ	ประเด็น	 (04)	 อุุตสาหกรรมี
แลิะบริการแห�งอุนาคต	 (พ.ศ.	 2566	 -	 2580)	
(ฉบับแก้ไข่เพิ�มีเติมี)	 เปี้าห้มูายุแผนุแมู่บทุยุ่อยุ
อุติสาห้กรรมูและบริการเทุค่โนุโลยีุดิจิทัุล ข้อมููล 
และปัีญญาปีระดิษฐ์  มูีการขยุายุติัวเพิิ�มู ข้�นุ  
ได้มีูการปีรับตัิวชี�วัดและค่่าเป้ีาห้มูายุ จาก อัติรา
การขยุายุติัวของอุติสาห้กรรมูและบริการดิจิทุัล 
ข้อมููล และปีัญญาปีระดิษฐ์ ขยุายุติัวร้อยุละ 5 ติ่อปีี 
เปี็นุ อัติราการขยุายุตัิวของมููลค่่าอุติสาห้กรรมู
ดิจิทัุล ซึ่้�งมูีค่่าเปี้าห้มูายุไมู่นุ้อยุกว่าร้อยุละ 10 ต่ิอ
ปีี ทัุ�งนุี� มููลค่่าอุติสาห้กรรมูดิจิทุัลล่าสุดปีี 2564  

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

มูีมููลค่่า 1,587,181 ล้านุบาทุ เพิิ�มูจากปีีก่อนุห้นุ้า 
ซึ่้�งเปี็นุปีีฐานุ ร้อยุละ 14.33 ซ้ึ่�งบรรลุค่่าเป้ีาห้มูายุทุี�
กำห้นุดไว้ (ไมู่ติ�ำกว่าร้อยุละ 10 ติ่อปีี) ในุปีี 2570 
อุย�างไรก็ตามี	ยังคงมีีความีท้าทายที�จะต้อุงบ่รณาการ 
ในการข่ับเคลิ้�อุนแลิะพัฒนาอุุตสาหกรรมีอุย�าง 
ต�อุเน้�อุง	 เพ้�อุให้บรรลุิเป้าหมีายอุัตราการเจริญเติบโต
ข่อุงอุุตสาหกรรมีแลิะบริการเทคโนโลิยีดิจิทัลิ	ข่้อุม่ีลิ	
แลิะปัญญาประดิษฐ์ในระยะต�อุไป
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

อุต้สาหกรรมแลุะบร่การดั่จ่ทัลุ ข้อมูลุ แลุะป้ัญญาป้ระดัษ่ฐ์์

อันดัับของ Digital Evolution Index ของไทย อยู่ ในอันดัับ 1 ใน 40

ค่วามสามารถในการพัฒนาดั้านเศรษฐ์ก่จดั่จ่ทัลุของไทยดั่ข้�น

	 รัฐบาลิมีีนโยบายข่ับเคลิ้�อุนเศรษฐกิจดิจิทัลิ
ข่อุงประเทศด้วยการนำเทคโนโลิยีดิจิทัลิเข่้ามีาเพิ�มี
ประสิทธิภาพแลิะสร้างมี่ลิค�าเพิ�มีให้กับผลิผลิิตมีวลิ
รวมีข่อุงประเทศ	ส�งผลิต�อุการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	
คุณภาพชีีวิต	แลิะการจ้างงานที�เพิ�มีข่ึ�น	ซึ่ึ�งเป็นการ
ปรับเปลีิ�ยนโครงสร้างร่ปแบบกิจกรรมีทางเศรษฐกิจ	
ตั�งแต�กระบวนการผลิิต	การค้า	การบริการ	การศึกษา	

สาธารณสุข่		แลิะกระบวนการทางสังคมีต�าง	ๆ 	รวมีถุึง 
การมีีปฏิิสัมีพันธ์ระหว�างบุคคลิที�จะเปลิี�ยนแปลิง
ไปอุย�างสิ�นเชิีง	 ทั�งนี�	 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลิ
ประกอุบด้วยปัจจัยแห�งความีสำเร็จที�สำคัญ	 ได้แก�	
การเชี้�อุมีต�อุดิจิทัลิ	 ทักษะด้านดิจิทัลิ	 การเข่้าถุึง 
บริการอุอุนไลิน์ 	 แลิะสภาพแวดล้ิอุมีที� เอุ้�อุต�อุ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลิข่อุงไทย
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	 เมี้�อุพิจิารณาจากอันุดบั Digital Evolution 
Index ของไทุยุจากการจัดอุันดับความีสามีารถุ 
ในการแข่�งขั่นด้านดิจิทัลิข่อุง	 IMD	ในุห้้วง 5 ปีีแรก
ติามูยุทุุธศาสติร์ชาติิ (ปีี 2561 - 2565) ประเทศไทย
อุย่�ในอัุนดับระหว�าง	 38	 –	 40	 จาก	 63	 ประเทศ	 
โดยมีีปัจจัยเทคโนโลิยีเพียงปัจจัยเดียวที�มีีแนวโน้มี 
ดีข่ึ�น	สำหรับปัจจัยความีร่้แลิะความีพร้อุมีในอุนาคต
มีีการเปลิี�ยนแปลิงเพียงเลิ็กน้อุย	ทั�งนี�	 ในุปีี 2565 
ปีระเทุศไทุยุอยุูใ่นุอนัุดบัทุี� 40 จากทุั�งห้มูด 63 ปีระเทุศ 
ซึ่้�งบรรลุค่่าเป้ีาห้มูายุทุี�กำห้นุดให้้ไทุยุเป็ีนุ 1 ในุ  
40 ปีระเทุศทุี�มูีค่วามูสามูารถในุการแข่งขันุด้านุ
ดจิทิุลัแล้ว	อุย�างไรก็ดี	 อุันดับ	Digital	 Evolution	 
ข่อุงไทยลิดลิง	 2	 อุันดับเมี้�อุเปรียบเทียบกับปีก�อุน
หน้า	จากการลิดลิงข่อุงปัจจัยความีร่้	 (Knowledge)	
3	อุนัดบั	แลิะความีพร้อุมีในอุนาคต	(Future	Readiness) 
5	อัุนดับ	แต�ปัจจัยเทคโนโลิยี	(Technology)	ข่อุงไทย 

เพิ�มีข่ึ�น	2	อุันดับ	แสดงถุึงความีโดดเด�นในการพัฒนา
ข่อุงประเทศในด้านโครงสร้างพ้�นฐานเทคโนโลิยี	 เชี�น	
โทรคมีนาคมี	การธนาคาร	เป็นต้น	ซึ่ึ�งเมี้�อุเปรียบเทียบ 
อุันดับ	Digital	Evolution	 Index	 กับกลิุ�มีประเทศ
อุาเซึ่ียน	ประเทศไทยอุย่�ในอุันดับที�	3	จาก	5	ประเทศ
รอุงจากสิงคโปร์แลิะมีาเลิเซีึ่ย

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย อันุดับค่วามูสามูารถในุการแข่งขนัุด้านุดิจิทุัลของ IMD

ที�มีา:	https://www.imd.org

040302

	 หน�วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้่อุงได้มีกีารขั่บเคล้ิ�อุน 
ผ�านุโค่รงการเพ่ิ�อขับเค่ล่�อนุการบรรลุเป้ีาห้มูายุ
ติามูยุุทุธศาสติร์ชาติิ  ปีระจำปีี งบปีระมูาณ  
พิ.ศ. 2565	 อุาทิ โค่รงการยุกระดับทัุกษะดิจิทุัล
สำห้รับผู้สูงวัยุและผู้ด้อยุโอกาส	 เพ้�อุพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลิให้กับผ่้ส่งอุายุแลิะผ่้ด้อุยโอุกาส	ทั�งทักษะดิจิทัลิ
ข่ั�นพ้�นฐาน	ทักษะดิจิทัลิเพ้�อุการประกอุบอุาชีีพอุิสระ 
แลิะทักษะดิ จิทัลิที�สอุดคลิ้อุงกับความีต้อุงการ
ข่อุงภาคธุรกิจแลิะอุุตสาหกรรมี	 แลิะยกระดับ 
ศักยภาพผ่้ส่งอุายุแลิะผ่้ด้อุยโอุกาสให้สามีารถุใชี้
เทคโนโลิยีดิจิทัลิในการดำรงชีีวิต	 แลิะประยุกต์ใชี้
เทคโนโลิยีดิจิทัลิในการทำงาน	 ซึ่ึ�งในปีที�ผ�านมีามี ี
ผ่้ส่งอุายุที�เข่้าร�วมีโครงการร�วมี	 2,600	 คน	 แลิะ
ในปีนี�ตั�งเป้าไมี�น้อุยกว�า	 1,750	 คน	 นอุกจากนี�	 
หน�วยงานที� เกี�ยวข่้อุงได้มีีการดำเนินการต�าง	 ๆ	 
เพ้�อุขั่บเคลิ้�อุนการบรรลุิเป้าหมีาย	อุาทิ	มีีมีาตรการ/
โครงการสนับสนุนให้ภาครัฐแลิะเอุกชีนนำเทคโนโลิยี

มีาใช้ีในการบริหารงานเพ้�อุเพิ�มีประสิทธิภาพแลิะ
ลิดต้นทุน	 เชี�น	 โครงการการสร้างระบบนิเวศเพ้�อุ
ยกระดับขี่ดความีสามีารถุการแข่�งข่ันอุุตสาหกรรมี
ดิจิทัลิไทยส่�การเป็นศ่นย์กลิางด้านดิจิทัลิแห�งภ่มิีภาค
อุาเซีึ่ยน	เพ้�อุยกระดับโครงสร้างพ้�นฐานโทรคมีนาคมี
ทั�วประเทศ	แลิะพัฒนาความีเชี้�อุมีโยงข่อุงโครงข่�าย
อุินเทอุร์เน็ตระหว�างประเทศในภ่มีิภาค	แลิะจัดทำ
โครงการสร้างแลิะพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ�มีต้น
เพ้�อุจัดทำหลัิกส่ตรบ�มีเพาะที�มีีเน้�อุหาเข้่มีข้่น	 แลิะ
มีี	Digital	Startup	ที�ประสบความีสำเร็จเป็นพี�เลีิ�ยง 
เพ้�อุเตรียมีความีพร้อุมีให้ผ่้ประกอุบการแลิะผ่้สนใจ
ทั�วไป	รวมีถุึงโครงการสตาร์ทอุัพคนลิะครึ�ง	ส�งเสริมี 
วิสาหกิจดิ จิทัลิระยะเริ�มีต้นถุึงระยะการเติบโต	
(Growth	 stage)	 ให้สามีารถุสร้างธุรกิจที�เติบโตใน
ระดับนานาชีาติ	 ประสบผลิสำเร็จในการระดมีทุน
แลิะสามีารถุข่ยายบริการ	 (Scale	up)	 ในลิักษณะที�
เป็นโครงสร้างพ้�นฐานทางดิจิทัลิเพ้�อุพัฒนาศักยภาพ

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

แผนแม่่บท04อุตสาหกรรม่
และบริการแห่งอนาคต

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
257



อุุตสาหกรรมีข่อุงประเทศ	โดยในปี	2565	มีีจำนวนวิสาหกิจดิจิทัลิเริ�มีต้นที�ได้รับการลิงทุน	15	ราย	แลิะโครงการ
พัฒนาศ่นย์วิเคราะห์ข่้อุมี่ลิเชีิงลิึกสำหรับอุุตสาหกรรมีไฟฟ้าแลิะอุิเลิ็กทรอุนิกส์	สำหรับรวบรวมีข่้อุมี่ลิเชีิงลิึกข่อุง
อุุตสาหกรรมีไฟฟ้าแลิะอุิเลิ็กทรอุนิกส์ในประเทศไทย	 เพ้�อุคาดการณ์แนวโน้มีการเติบโตข่อุงอุุตสาหกรรมีแลิะ
วางแผนในการจัดทำนโยบายต�อุไป

	 เน้�อุงด้วยเทคโนโลิยีดิจิทัลิมีีการเปลิี�ยนแปลิงอุย�างรวดเร็ว	แต�ความีพร้อุมีในการปรับตัวข่อุงประชีาชีน
ยังอุย่�ในระดับต�ำ	 โดยเฉพาะการเข้่าถึุงบริการภาครัฐอุิเล็ิกทรอุนิกส์	 ดังนั�น	 รัฐบาลิควรเร�งพัฒนาทักษะ	 
อุงค์ความีร่้	 เพ้�อุให้ประชีาชีนสามีารถุพร้อุมีรับความีเปลิี�ยนแปลิงในอุนาคตได้	 โดยเฉพาะด้านความีปลิอุดภัย
ทางไซึ่เบอุร์แลิะการคุ้มีครอุงข้่อุมี่ลิส�วนบุคคลิ	 เพ้�อุสร้างความีมีั�นใจในการใช้ีดิจิทัลิทำธุรกรรมีต�าง	ๆ	 ในชีีวิต
ประจำวัน	 นอุกจากนี�	 ควรเร�งพัฒนาบริการภาครัฐอุิเลิ็กทรอุนิกส์ให้เกิดข่ึ�นจริงในทุกธุรกรรมีข่อุงภาครัฐ	 
เพ้�อุอุำนวยความีสะดวกประชีาชีนแลิะลิดต้นทุนภาครัฐ

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 ควรใ ห้ความีสำ คัญกับการส� ง เส ริมีใ ห้
ประชีาชีนทุกระดับเข่้า ถึุงแลิะมีีความีร่้ เท�าทัน
เทคโนโลิยีดิจิทัลิแลิะพร้อุมีรับการเปลิี�ยนแปลิง
ที�อุาจเกิดข่ึ�นในอุนาคต	 การสนับสนุนการเข่้าถุึง
บริการอุอุนไลิน์ข่อุงภาครัฐ	 การวิจัยแลิะพัฒนา
โครงข่�ายอิุนเทอุร์เน็ตความีเร็วส่ง	 รวมีทั�งการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

สภาพแวดล้ิอุมีที�เอุ้�อุต�อุการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลิในส�วนข่อุงความีปลิอุดภัยทางไซึ่เบอุร์แลิะ 
การคุ้มีครอุงข้่อุมี่ลิส�วนบุคคลิให้กับประชีาชีน	 
เพ้�อุเพิ�มีความีเชี้�อุมีั�นในการใช้ีเทคโนโลิยีดิจิทัลิแลิะ
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลิในทุกมีิติ
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	 สถุานการณ์ปี	2565	 เทียบกับค�าเป้าหมีาย 
ปี	2570	แผนแมี�บทฯ	ประเด็น	(04)	อุุตสาหกรรมีแลิะ
บริการแห�งอุนาคต	(พ.ศ.	2566	-	2580)	(ฉบับแก้ไข่
เพิ�มีเติมี)	 เปี้าห้มูายุแผนุแมู่บทุยุ่อยุค่วามูสามูารถ
ในุการพิัฒนุาด้านุเศรษฐกิจดิจิทุัลของไทุยุ ได้มูี 
การปีรับเปีลี�ยุนุติัวชี�วัดและค่่าเปี้าห้มูายุ จาก อันุดับ 
ของ Digital Evolution Index ของไทุยุ อยุู่ในุ
อันุดับ 1 ในุ 40 เปี็นุ ค่วามูสามูารถในุการแข่งขันุ
ด้านุดิจิทุัล ปีัจจัยุเทุค่โนุโลยุี ซึ่้�งมูีค่่าเปี้าห้มูายุอยุู่
ในุอันุดับไมู่เกินุ 20 ภายุในุปีี 2570 เมี้�อุเปรยีบเทยีบ 
กับสถุานการณ์ในุปีี 2565 พิบว่า อันุดับค่วามู

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

สามูารถในุการแข่งขันุด้านุดิจิทุัล ปีัจจัยุเทุค่โนุโลยีุ  
ของปีระเทุศไทุยุอยุู่ ในุอันุดับทุี�  20 ซึ่้�งบรรลุ 
ค่่าเป้ีาห้มูายุทุี�กำห้นุดไว้แล้ว	 แต�อุย�างไรก็ตามี	 
แนวโน้มีด้านเทคโนโลิยีดิจิทัลิถุ้อุว�าแต�ลิะประเทศ 
มีีการแข่�งขั่นแลิะมีีการเปลิี�ยนแปลิงไปอุย�างรวดเร็ว	
ในข่ณะที�ประชีาชีนส�วนหนึ�งยังคงมีีข้่อุจำกัดใน 
การเข้่าถุึง	 แลิะข่าดความีร่้ เร้�อุงดิ จิทัลิ	 จึงยังมีี 
ความีท้าทายในการบรรลุิเป้าหมีายความีสามีารถุ 
ในการแข่�งข่ันด้านดิจิทัลิ	ปัจจัยเทคโนโลิยี	ในปี	2570	
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

อุต้สาหกรรมต้่อเน่�องจากการพัฒนาระบบค่มนาค่ม

ส่วนแบ่งการต้ลุาดัของจำานวนอากาศยานท่� เ ข้าซ่่อมในภาค่พ่� นเอเชี่ย
แป้ซ่่ฟิิก เฉลุ่�ยร้อยลุะ 1

ป้ระเทศไทยเป็้นศูนย์กลุางการซ่่อมบำารุงอากาศยานในภูม่ภาค่โดัยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่

	 ประเทศไทยมีีการดำเนินงานขั่บเคลิ้�อุน
การพัฒนาอุุตสาหกรรมีซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยาน	 
(Maintenance	Repair	 and	Overhaul	 -	MRO)	 
ทั�งการส�งเสริมีให้ เกิดการลิงทุน	 การยกระดับ
ศักยภาพแลิะมีาตรฐานการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยาน
ให้มีีคุณภาพเทียบเท�าระดับสากลิในระดับต้นทุนที�
สามีารถุแข่�งข่ันได้	การใช้ีมีาตรการส�งเสริมีการลิงทุน 
เพ้�อุจ่งใจนักลิงทุนแลิะผ่้ใชี้บริการซึ่�อุมีบำรุงจาก 
ต�างประเทศ	 ทั�งนี� 	 เพ้�อุนำไปส่�การยกระดับข่ีด 
ความีสามีารถุในการแข่�งข่ันข่อุงอุุตสาหกรรมี 
ต�อุเน้�อุงจากการพัฒนาระบบคมีนาคมีการข่นส�งแลิะ
การบิน	 ซึ่ึ�งเป็นส�วนหนึ�งในอุุตสาหกรรมีเป้าหมีาย 
ที�จะเป็นกลิไกขั่บเคลิ้�อุนเศรษฐกิจไทยให้สามีารถุ

เป็นประเทศที�มีีเศรษฐกิจระดับรายได้ส่ง	 โดยอุาศัย
ปัจจัยแห�งความีสำเร็จที�สำคัญที�จะส�งเสริมีศักยภาพ
แลิะความีน�าสนใจข่อุงประเทศไทยในการเป็น
ศ่นย์กลิางการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานในระดับภ่มีิภาค	
อุาทิ	การมีีทรัพยากรบุคคลิที�มีีทักษะความีเชีี�ยวชีาญ
ที�สอุดคลิ้อุงเหมีาะสมี	 การมีีสภาพแวดลิ้อุมีที�เอุ้�อุ
ต�อุการเป็นศ่นย์กลิางการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานใน
ภ่มีิภาคโดยเฉพาะอุากาศยานรุ�นใหมี�	 การพัฒนา 
ข่ีดความีสามีารถุข่อุงการซึ่�อุมีบำรุง	การมีีมีาตรการ
ส�งเสริมีการตลิาดแลิะสนับสนุนการลิงทุน	 รวมีถุึง
การพัฒนาคลิัสเตอุร์อุากาศยานแลิะอุุตสาหกรรมีต�อุ
เน้�อุงที�ครบวงจรตามีห�วงโซึ่�คุณค�า
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	 พิจารณาเทียบเคียงจากข้อมููลห้นุ่วยุให้้
บริการซึ่่อมูบำรุงอากาศยุานุทุี�ได้รับการรับรอง 
โดยเมี้�อุพิิจารณาภาพิรวมูในุห้้วง 5 ปีีแรกติามู
ยุุทุธศาสติร์ชาติิ (ปีี 2561 - 2565)	สถุานการณ์
อุุตสาหกรรมีการบินรวมีถุึงการผลิิตแลิะซึ่�อุมี
บำรุงอุากาศยานทั�วโลิกยังคงได้รับผลิกระทบจาก 
ความีผันผวนทาง เศรษฐกิจแลิะการ เดินทาง 
ทางอุากาศที�ลิดลิง	ซึ่ึ�งส�งผลิให้สายการบินประสบปัญหา
ทางการเงิน	 มีีการดัดแปลิงเคร้�อุงบินโดยสารเป็น
เคร้�อุงบินบรรทุกสินค้า	 แลิะมีีความีต้อุงการซึ่�อุมี
บำรุงเคร้�อุงบินลิดน้อุยลิง	อุย�างไรก็ดี	คาดว�าภายในปี 
2566	การเติบโตข่อุงอุุตสาหกรรมีการบินจะกลัิบส่� 
ภาวะปกติเหมี้อุนชี�วงก�อุนการแพร�ระบาดข่อุง 
เช้ี�อุโควิด-19	จากการฟ้�นตัวข่อุงเศรษฐกิจการท�อุง
เที�ยว	 แลิะการข่ยายตัวข่อุงการค้าอุอุนไลิน์	 โดย
ประมีาณการข่นส�งสินค้าทางอุากาศจะเพิ�มีข่ึ�น	2	เท�า 

ภายในระยะเวลิา	20	ปี	 แลิะจะมีีการใช้ีเคร้�อุงบิน
ทั�วโลิกถึุง	 45,240	ลิำ	ภายในปี	 2578	 โดยเอุเชีีย
แปซิึ่ฟิกเป็นภ่มีิภาคที�มีีแนวโน้มีการเติบโตข่อุงการ
เดินทางทางอุากาศส่งที�สุดโดยคาดว�าจะเพิ�มีข่ึ�นถุึง 
ร้อุยลิะ	167	 ซึึ่�งส�งผลิดีต�อุการข่ยายตัวข่อุงธุรกิจการ
ซึ่�อุมีบำรุงรักษาที�คาดว�าจะมีีมี่ลิค�าทางธุรกิจเพิ�มีข่ึ�น
ถุึง	3	เท�าตัวภายใน	20	ปี	ทั�งนี� ในุปีี 2565 มูีห้นุ่วยุให้้
บริการซึ่่อมูบำรุงอากาศยุานุทุี�ได้รับการรับรองจาก
สำนุักงานุการบินุพิลเร่อนุแห่้งปีระเทุศไทุยุ (กพิทุ.) 
จำนุวนุทุั�งสิ�นุ 255 รายุ	ประกอุบด้วยผ่้ประกอุบการ
ซึ่ึ�งมีีสถุานที�ตั�งแลิะดำเนินการในประเทศไทยจำนวน	
41	ราย	(เพิ�มีข่ึ�น	2	ราย	จากปี	2563)	แลิะผ่ป้ระกอุบ
การต�างประเทศจำนวน	214	ราย	จ้งมีูค่วามูเป็ีนุไปี
ได้ค่่อนุข้างสูงในุการบรรลุเปี้าห้มูายุติามูทุี�กำห้นุด
ไว้ในุปีี 2565

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

040401

	 หน�วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้่อุงได้มีกีารขั่บเคลิ้�อุน
ผ�านโค่รงการเพิ่�อขับเค่ล่�อนุการบรรลุเปี้าห้มูายุติามู
ยุุทุธศาสติร์ชาติิ ปีระจำปีีงบปีระมูาณ พิ.ศ. 2565 
อุาทิ	 โค่รงการยุกระดับมูาติรฐานุการทุดสอบ
และรับรองการซ่ึ่อมูบำรุงชิ�นุส่วนุในุอุติสาห้กรรมู
การบินุและระบบอิเล็กทุรอนุิกส์ในุสนุามูบินุในุ
ปีระเทุศ เพ้�อุพัฒนาให้ห้อุงปฏิิบัติการทดสอุบในไทย
มีีศักยภาพแลิะประสิทธิภาพที�ส่งข่ึ�น	ซึ่ึ�งจะชี�วยข่ยาย 
ข่ีดความีสามีารถุในการตรวจสอุบ	พร้อุมีทั�งลิดต้นทุน
แลิะระยะเวลิาในการทดสอุบแลิะรับรอุงชีิ�นส�วน
อุากาศยานข่อุงกิจการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานข่อุงไทย
ให้สามีารถุแข่�งข่ันได้ในตลิาดโลิก	นอุกจากนี�	ภาครัฐ
ยังได้ดำเนินโครงการอุ้�น	ๆ	อุาทิ	การดำเนินโครงการ
พัฒนาบุคลิากรด้านการสอุนวิศวกรรมีอิุเลิ็กทรอุนิกส์
อุากาศยานให้มีีความีร่้ความีเข้่าใจแลิะทักษะ 
ความีเชีี�ยวชีาญในด้านการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยาน
ให้ตรงกับความีต้อุงการข่อุงอุุตสาหกรรมีการบิน

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

แลิะอุวกาศ	 เพ้�อุเตรียมีพร้อุมีให้เกิดการพัฒนา
บุคลิากรเข่้าส่�มีาตรฐานสำนักงานการบินพลิเร้อุน
แห�งประเทศไทย	 ตามีมีาตรฐานอุงค์การการบิน
พลิเร้อุนระหว�างประเทศ	 แลิะยังมีีการสร้างความี
ร�วมีมี้อุด้านการวิจัยแลิะพัฒนาความีร่้แลิะเทคโนโลิยี
ระหว�างหน�วยงานข่อุงรัฐแลิะเอุกชีน	อุาทิ	การพัฒนา
มีาตรฐานการผลิิตแลิะทดสอุบชีิ�นส�วนอุากาศยาน	
การรับรอุงผลิการวิเคราะห์ทดสอุบคุณภาพแลิะ
ความีปลิอุดภัยข่อุงการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานแลิะ
บริภัณฑ์์ภาคพ้�นให้สอุดคล้ิอุงกับมีาตรฐานสากลิ	
พร้อุมีกับการมีีมีาตรการส�งเสริมีการลิงทุนในกลิุ�มี
อุุตสาหกรรมีที�ใชี้เทคโนโลิยีข่ั�นส่งข่อุงสำนักงาน
คณะกรรมีการส�งเสริมีการลิงทุน	แลิะการสนับสนุน
ให้มีีการจัดตั�งนิคมีศ่นย์ซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานที�
ได้มีาตรฐานสากลิในเข่ตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
อุอุก	 แลิะในพ้�นที�ข่อุงท�าอุากาศยานที�มีีศักยภาพ	 
ซึ่ึ� ง เป็นการเสริมีสร้ างความีพร้อุมีข่อุงไทยใน 

แผนแม่่บท04อุตสาหกรรม่
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การดึงด่ดนักลิงทุนจากต�างประเทศให้เข้่ามีาตั�งฐานการผลิิตแลิะร�วมีลิงทุนในการพัฒนานิคมีอุุตสาหกรรมีการ
บินแลิะศ่นย์ซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานในไทย	เพ้�อุพัฒนาขี่ดความีสามีารถุข่อุงอุุตสาหกรรมีการบินแลิะอุุตสาหกรรมี
ต�อุเน้�อุงในไทยให้ส่งข่ึ�นแลิะสามีารถุบรรลุิเป้าหมีายในการเป็นศ่นย์กลิางการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานในภ่มิีภาค
โดยเฉพาะอุากาศยานรุ�นใหมี�แลิะเป็นศ่นย์กลิางข่อุงการเดินทางทางอุากาศข่อุงภ่มีิภาคได้ในอุนาคต

	 อุุตสาหกรรมีการบินแลิะอุุตสาหกรรมี
ต�อุเน้�อุงมีีแนวโน้มีที�จะข่ยายตัวเพิ�มีข่ึ�นตามีระดับ 
การฟ้�นตัวข่อุงภาคการท�อุงเที�ยวแลิะการปรับตัวข่อุง
เศรษฐกิจโลิกหลัิงผ�านพ้นสถุานการณ์การแพร�ระบาด
ข่อุงเช้ี�อุโควิด-19	 โดยเฉพาะอุย�างยิ�งภ่มีิภาคเอุเชีีย
แปซึ่ิฟิกที�มีีการเติบโตข่อุงการเดินทางทางอุากาศส่ง 
แลิะมีีแนวโน้มีเป็นการใช้ีเคร้�อุงบินลิำตัวแคบใน 
การเดินทางระยะสั�นถุึงระยะกลิางเพิ�มีมีากข่ึ�น	 
นำมีาซึึ่�งโอุกาสให้แก�อุุตสาหกรรมีการซึ่�อุมีบำรุง
อุากาศยานข่อุงไทยให้ข่ยายตัวรอุงรับกับอุุปสงค์
ที�เพิ�มีข่ึ�นอุย�างรวดเร็ว	อุย�างไรก็ดี	 โอุกาสทางธุรกิจ
อุาจมีาพร้อุมีกับภาวะการแข่�งขั่นที�รุนแรงข่ึ�น	 โดย
พบว�ามีีการปรับเปลิี�ยนกฎระเบียบระหว�างประเทศ 
ด้านความีปลิอุดภัยทางการบินรวมีถุึงการผลิิตแลิะ
ซึ่�อุมีบำรงุอุากาศยานให้มีคีวามีเข้่มีงวดข่ึ�นอุย่�บ�อุยครั�ง	

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 เพ้�อุให้อุุตสาหกรรมีซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยาน
ข่อุงไทยสามีารถุข่ยายตลิาดแลิะแข่�งขั่นได้ในระดับ
ภ่มีิภาค	ประเทศไทยควรเน้นพัฒนาข่ีดความีสามีารถุ
ข่อุงอุุตสาหกรรมีการผลิิตชีิ�นส�วนแลิะซึ่�อุมีบำรุง
อุากาศยานให้ส่งขึ่�นอุย�างต�อุเน้�อุง	 ทั�งการส�งเสริมี
การพัฒนาบุคลิากรให้มีีทักษะตรงตามีความีต้อุงการ
ข่อุงตลิาดโดยเฉพาะอุย�างยิ�งชี�างเทคนิคแลิะวิศวกร
ให้มีีความีเชีี�ยวชีาญแลิะมีีจำนวนผ่้ที�ได้รับใบอุนุญาต
ในระดับสากลิเพิ�มีมีากข่ึ�น	พร้อุมีกับสนับสนุนกลิไก
ความีร�วมีมี้อุแลิะการร�วมีทุนระหว�างหน�วยงานข่อุง
รัฐแลิะเอุกชีนที�มีีศักยภาพแลิะมีีความีชีำนาญทั�งใน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

กิจการข่นส�งทางอุากาศ	กิจการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยาน	
แลิะกิจการอุ้�น	ๆ 	ที�เกี�ยวข่้อุง	ไปจนถุึงการสนับสนุนให้
มีีผ่้ประกอุบการผลิิตชีิ�นส�วนอุากาศยานในระดับส่ง 
เ ข่้ ามีาลิงทุ น ในอุุ ตสาหกรรมีผลิิ ตชีิ� นส� วน ใน
ประเทศไทยเพิ�มีมีากข่ึ�น	 เพ้�อุเสริมีสร้างความีเข่้มีแข็่ง
ให้แก�ห�วงโซึ่�มี่ลิค�าข่อุงอุุตสาหกรรมีอุากาศยาน	ซึ่ึ�งจะ
เป็นการยกระดับข่ีดความีสามีารถุข่อุงไทยในการเป็น
ศ่นย์กลิางการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานในระดับภ่มิีภาค
ได้ต�อุไป

แลิะหลิายประเทศเริ�มีมีีมีาตรการส�งเสริมีการลิงทุน
ในกิจการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานแลิะการพัฒนาเมี้อุง
การบินอุย�างรวดเร็ว	อุีกทั�งยังมีีการพัฒนานวัตกรรมี
วัสดุศาสตร์	 การนำระบบอัุตโนมีัติแลิะเทคโนโลิยี
บลิ็อุกเชีนมีาใช้ีในกระบวนการผลิิต	การตรวจสอุบ
ความีพร้อุมีแลิะวิเคราะห์ความีบกพร�อุงข่อุงชีิ�นส�วน
อุุปกรณ์ข่อุงเคร้�อุงบินเพิ�มีข่ึ�น	 จึงเป็นความีท้าทาย
ที�ประเทศไทยต้อุงเร�งปรับตัวแลิะยกระดับขี่ด 
ความีสามีารถุข่อุงอุุตสาหกรรมีการผลิิตแลิะ 
ซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานให้ทันต�อุพัฒนาการทาง
เทคโนโลิยีแลิะบริบทการเปลิี�ยนแปลิงโลิก	 แลิะ
เพ้�อุให้สามีารถุจ่งใจผ้่ประกอุบการรายใหญ�ที�มีี 
เงินทุนแลิะความีเชีี�ยวชีาญส่งทั�งในกิจการผลิิต 
ชีิ�นส�วนแลิะการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานให้เข่้ามีาลิงทุน
ในประเทศไทย

040401
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ข้อมููลสถิติิการขนุส่งทุางอากาศ ปีีปีฏิิทุินุ

ที�มีา:	กรมีท�าอุากาศยาน	

	 แผนแมี�บทฯ	ประเด็น	(04)	อุุตสาหกรรมีแลิะ
บริการแห�งอุนาคต	(พ.ศ.	2566	-	2580)	(ฉบับแก้ไข่ 
เพิ�มีเติมี)	 เป้าหมีายแผนแมี�บทย�อุยประเทศไทยเป็น
ศ่นย์กลิางการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานในภ่มีิภาคโดย
เฉพาะอุากาศยานรุ�นใหมี�	 ได้มีีการปรับเปลิี�ยนตัวชีี�
วัด	จาก	ส�วนแบ�งการตลิาดข่อุงจำนวนอุากาศยาน
ที�เข้่าซึ่�อุมีในภาคพ้�นเอุเชีียแปซิึ่ฟิก	 เฉลิี�ยร้อุยลิะ	1	
เป็น	อุัตราการข่ยายตัวข่อุงรายได้ข่อุงผ่้ประกอุบการ
ซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานที�ดำเนินกิจการในประเทศไทย	
โดยมีคี�าเป้าหมีายไมี�น้อุยกว�าร้อุยลิะ	1	ต�อุปี	ซึึ่�งยังอุย่� 
ระหว�างการจัดเก็บข้่อุมี่ลิ	 จึงจำเป็นต้อุงใช้ีตัวชีี�วัด
เทียบเคียงเป็นข่้อุมี่ลิจำนวนอุากาศยาน	 โดยใน 
ป	ี2565	เพิ�มีข่ึ�นจากปกี�อุนหนา้จำนวน	12	ลิำ	รวมีทั�งสิ�น 
650	 ลิำ	 แลิะข่้อุมี่ลิสถิุติการข่นส�งทางอุากาศข่อุง 
ท�าอุากาศยานในสัง กัดกรมีท� าอุากาศยานใน 
ปี	2565	(ณ	วันที�	14	ธันวาคมี	2565)	แสดงให้เห็นว�า 
ประเทศไทยมีีจำนวนการเดินทางแลิะข่นส�งทาง

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

อุากาศถุึง	83,440	เที�ยวบิน	เพิ�มีข่ึ�นกว�าร้อุยลิะ	81.1	
จากปี	2564	 (46,058	 เที�ยวบิน)	อุีกทั�งยังมีีจำนวนผ่้
โดยสารรวมีเพิ�มีข่ึ�นกว�า	1.4	เท�าตัว	แลิะมีนี�ำหนักรวมี
ข่อุงสินค้าที�ข่นส�งทางอุากาศเพิ�มีข่ึ�นกว�าร้อุยลิะ	47.5 
สะท้อุนถึุงการเติบโตข่อุงอุุตสาหกรรมีการบินข่อุง
ประเทศไทย	รวมีถึุงแนวโน้มีการเพิ�มีข่ึ�นข่อุงอุุปสงค์
ในการเข้่ารบับรกิารซึ่�อุมีบำรงุอุากาศยานที�ทำการบนิ
ในภ่มิีภาคเอุเชีียแปซิึ่ฟิกในอุนาคต	 ซึึ่�งเป็นโอุกาส
สำคัญสำหรับอุุตสาหกรรมีการผลิิตชีิ�นส�วนแลิะ 
ซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานข่อุงไทยในการข่ยายตลิาดแลิะ
พัฒนาส่�การเป็นศ่นย์กลิางการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยาน
ในระดับภ่มิีภาคให้มีีความีเป็นไปได้อุย�างเป็นร่ปธรรมี	
ดังนั�น	 จึงมีีความีเป็นไปได้ที�จะบรรลิุค�าเป้าหมีาย 
ที�กำหนดไว้ในปี	2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

อุต้สาหกรรมต้่อเน่�องจากการพัฒนาระบบค่มนาค่ม

ป้ระเทศไทยม่ศักยภาพในการผลุ่ต้ชี่�นส่วนอากาศยานในระดัับ Tier 4

ป้ระเทศไทยม่ศักยภาพในการผลุ่ต้ชี่�นส่วนอากาศยานสูงข้�น (Tier) 

	 อุุตสาหกรรมีการผลิิตชีิ�นส�วนอุากาศยาน
อุย่�ในกลิุ�มีอุุตสาหกรรมีอุนาคตที�ผสานโอุกาสจาก 
แนวโน้มีบริบทการเปลิี�ยนแปลิงข่อุงโลิกแลิะการปรับ
เข้่าส่�เศรษฐกิจในยุคแห�งการใช้ีเทคโนโลิยีข่ั�นส่งเพ้�อุ 
ตอุบสนอุงต� อุ ทิศทางความี ต้อุงการ ในตลิาด 
ร่ปแบบใหมี�	 โดยเป็นอุุตสาหกรรมีที�สามีารถุพัฒนา
ต�อุยอุดจากฐานอุุตสาหกรรมีการผลิิตชีิ�นส�วนยาน
ยนต์ที�ไทยมีีศักยภาพอุย่�แลิ้วในปัจจุบันให้ปรับส่� 
อุตุสาหกรรมีการผลิติชีิ�นส�วนอุากาศยานที�ได้มีาตรฐาน
ในระดับสากลิ	 ซึ่ึ�งประเทศไทยมีีความีสามีารถุใน 
การเป็นฐานการผลิิตชีิ�นส�วน	 การประกอุบ	 แลิะ 
การซึ่�อุมีบำรุงที�สำคัญให้แก�บริษัทอุากาศยานชีั�น
นำข่อุงโลิก	 ทั�งนี�	 มีีปัจจัยแห�งความีสำเร็จที�สำคัญ	

ประกอุบด้วย	การส�งเสริมีการลิงทุน	การสนับสนุน
การวิจัยแลิะพัฒนานวัตกรรมี	การพัฒนาศักยภาพ
แรงงานแลิะผ้่ประกอุบการ	การเปิดตลิาดผ�านเคร้อุ
ข่�ายค่�ค้าระหว�างประเทศ	 การยกระดับมีาตรฐาน
กระบวนการผลิิตแลิะหน�วยรับรอุงตรวจสอุบ
มีาตรฐานส่�ระดับสากลิ	การผลิักดันแลิะให้ความีชี�วย
เหลิ้อุแก�ภาคอุุตสาหกรรมีเดิมีสามีารถุปรับตัวเปลิี�ยน
ผ�านส่�ยานยนต์ไฟฟา้แลิะชีิ�นส�วนอุากาศยาน	ตลิอุดจน 
การสร้างสภาพแวดล้ิอุมีที�เอุ้�อุต�อุการผลิิตชีิ�นส�วน
อุากาศยาน	ทั�งด้านกฎระเบียบ	 โครงสร้างพ้�นฐาน	
แลิะมีาตรการส�งเสริมีในรป่แบบต�าง	ๆ	
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	 พิจารณาจากข้อมููล อุติสาห้กรรมูการ
ผลิติชิ�นุส่วนุอากาศยุานุในุปีระเทุศไทุยุ โดยุเมู่�อ
พิิจารณาภาพิรวมูในุห้้วง 5	ปีแรกตามียุทธศาสตร์
ชีาติ	 (ปี	 2561	 -	 2565)	ประเทศไทยมีีการดำเนิน
กิจการผลิิตชีิ�นส�วนในระดับ	 Tier	 2	 แลิะ	 3	 เป็น
ส�วนใหญ�	ซึ่ึ�งเป็นกลิุ�มีที�มีีการใชี้เทคโนโลิยีข่ั�นส่งแลิะ
เป็นการรับจ้างผลิิตจากผ่้ผลิิตระดับ	Tier	1	แลิะ	2	
ที�ยังต้อุงอุาศัยการนำเข่้าชีิ�นส�วนบางประเภทจาก
ต�างประเทศมีาประกอุบ	 แต�ก็ถุ้อุว�าเป็นระดับที�
ต้อุงใช้ีเทคโนโลิยีขั่�นส่งในการผลิิต	 โดยในุปีี 2565 
ปีระเทุศไทุยุมูีผู้ปีระกอบการในุอุติสาห้กรรมูการ
ผลิติชิ�นุส่วนุอากาศยุานุทุี�ได้รับอนุุญาติให้้ปีระกอบ
กิจการติามูพิระราชบัญญัติิโรงงานุ พิ.ศ. 2535 
จำนุวนุรวมูทุั�งสิ�นุ 32 รายุ ลดลงจากปีี 2564 
จำนุวนุ 1 รายุ โดยุมูีเงินุทุุนุสะสมูทุั�งห้มูดในุ
อุติสาห้กรรมูการผลิติชิ�นุส่วนุอากาศยุานุจนุถ้งปีี 
2564 รวมูทุั�งสิ�นุ 14,460.43 ล้านุบาทุ	แบ�งอุอุก
เป็นกิจการ	2	ประเภท	ได้แก�	ผ่้ประกอุบการด้านการ
สร้างประกอุบ	ดัดแปลิง	ซึ่�อุมีแซึ่มี	หร้อุเปลิี�ยนแปลิง

สภาพอุากาศยาน	 จำนวน	 14	 ราย	 เงินลิงทุนรวมี	
10,282.87	 ล้ิานบาท	แลิะผ่้ประกอุบการด้านการ
ทำชีิ�นส�วนพิเศษหร้อุอุุปกรณ์สำหรับอุากาศยาน	 
จำนวน	18	ราย	เงินลิงทุนรวมี	4,177.56	ลิ้านบาท	ซึ่ึ�ง
บรรลเุปีา้ห้มูายุในุปี ี2565 ทุี�กำห้นุดให้ป้ีระเทุศไทุยุมูี
ศกัยุภาพิการผลิติชิ�นุสว่นุอากาศยุานุในุระดบั Tier 4  
ที�เป็นการผลิิตวัสดุแลิะให้บริการทางด้านวิศวกรรมี
สำหรับอุากาศยานแลิ้ว

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

040402

	 หน�วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้่อุงได้มีกีารขั่บเคลิ้�อุน
ผ�านุโค่รงการเพิ่�อขับเค่ล่�อนุการบรรลุเปี้าห้มูายุติามู
ยุุทุธศาสติร์ชาติิ ปีระจำปีีงบปีระมูาณ พิ.ศ. 2565 
อาทุิ โค่รงการศูนุยุ์ทุดสอบมูาติรฐานุชิ�นุส่วนุ
อากาศยุานุและดาวเทีุยุมู	 เพ้�อุยกระดับคุณภาพ
มีาตรฐานข่อุงอุุตสาหกรรมีการบินแลิะอุวกาศแลิะ
อุวกาศให้สง่ขึ่�นจากการพัฒนาการทดสอุบ	แลิะก�อุให้เกิด 
ห้อุงปฏิิบัติการทดสอุบวัสดุอุากาศยานแลิะดาวเทียมี
ที�ได้การรอุงรับมีาตรฐาน	Aerospace	ในระดับสากลิ 
นอุกจากนี� 	 หน�วยงานที� เกี�ยวข่้อุงได้มีีการการ
ดำเนินงานต�าง	ๆ	 เพ้�อุยกระดับข่ีดความีสามีารถุให้
ประเทศไทยก้าวส่�การเป็นศ่นย์กลิางอุุตสาหกรรมี
การผลิิตชิี�นส�วนอุากาศยานแลิะการซึ่�อุมีบำรุง

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

อุากาศยานในภ่มิีภาค	 อุาทิ	 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้�นฐานข่อุงระบบนิเวศอุุตสาหกรรมีแลิะบริการแห�ง
อุนาคต	 เพ้�อุผลิักดันให้เกิดระบบนิเวศอุุตสาหกรรมี
ด้านเทคโนโลิยีการบินแลิะอุวกาศ	 ที�ส�งเสริมีการ
พัฒนาห�วงโซึ่�อุุปทานอุุตสาหกรรมีอุากาศยาน
ภายในประเทศ	 โดยการสร้างห้อุงปฏิิบัติการความี
เป็นเลิิศแลิะนวัตกรรมีการบินแลิะอุวกาศ	 การ
สร้างศ่นย์ทดสอุบมีาตรฐานชีิ�นส�วนอุากาศยาน
ที�ได้รับรอุงระบบคุณภาพ	 ISO/IEC17025	 ตามี
มีาตรฐานในระดับสากลิ	 ไปพร้อุมีกับการยกระดับ
ศักยภาพข่อุงผ่้ประกอุบการในอุุตสาหกรรมียาน
ยนต์ให้สามีารถุปรับตัวเข่้าส่�อุุตสาหกรรมีอุากาศยาน
ตามีมีาตรฐานระบบคุณภาพ	AS9100	การพัฒนา

อาทิ เครื่องยนต์หลัก ระบบเกียร์ โครงสร้างหลักของอากาศยานTier 1

อาทิ อุปกรณ์น าทาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฮดรอลิกTier 2

อาทิ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์พื้นฐาน ส่วนประกอบระบบฐานล้อTier 3

อาทิ ชิ้นส่วนประกอบขึ้นรูปพลาสติก วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารTier 4

ตัวอย่างการจัดระดับขั้น (Tier) ภายในห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ติัวอยุ่างการจัดระดับ (Tier) ภายุใติ้ห่้วงโซึ่่อุปีทุานุ
อุติสาห้กรรมูการผลิติชิ�นุส่วนุอากาศยุานุ

แผนแม่่บท04อุตสาหกรรม่
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บุคลิากรให้มีีทักษะความีร่้ที�เหมีาะสมีสำหรับอุุตสาหกรรมีอุากาศยาน	การพัฒนาระบบฐานข่้อุมี่ลิเชีิงลิึกสำหรับ 
กลิุ�มีอุุตสาหกรรมีให้สามีารถุเข่้าถุึงข่้อุมี่ลิแลิะอุงค์ความีร่้ที�ทันสมีัยเพ้�อุติดตามีความีเคลิ้�อุนไหวข่อุงอุุตสาหกรรมี
ในตลิาดโลิกได้อุย�างเท�าทัน	การสนับสนุนให้ผ่้ประกอุบการ	SMEs	สามีารถุเข่้าส่�กระบวนการจัดซึ่้�อุจัดจ้าง 
ภาครัฐได้โดยง�าย	 รวมีถุึงการส�งเสริมีการสร้างเคร้อุข่�ายห�วงโซึ่�อุุปทานข่อุงอุุตสาหกรรมีอุากาศยานให้เข้่มี
แข่็งแลิะสามีารถุดึงด่ดนักลิงทุนต�างชีาติที�เป็นผ่้ผลิิตเคร้�อุงบินหร้อุชีิ�นส�วนอุากาศยานรายใหญ�ข่อุงโลิกให้มีา 
ร�วมีลิงทุนหร้อุมีีการสั�งซึ่้�อุชีิ�นส�วนอุากาศยานจากประเทศไทยเพิ�มีข่ึ�น	

	 ผ่้ประกอุบการผลิิตชีิ�นส�วนอุากาศยานใน
ประเทศไทยในปัจจุบันมีีศักยภาพในการผลิิตในกลิุ�มี
ระดบั	Tier	2	แลิะ	Tier	3	ซึ่ึ�งสามีารถุบรรลุิเป้าหมีาย
ตามีแผนแมี�บทย�อุยนี� แลิ้ว 	 แต�ส� วนใหญ�ยั งคง
เป็นการผลิิตชิี�นส�วนอุากาศยานตามีแบบ	 จำนวน	
แลิะมีาตรฐานที�ผ่้สั�งซ้ึ่�อุกำหนด	 โดยเป็นการส�งอุอุก
ชีิ�นส�วนข่ั�นกลิางไปทำการประกอุบขั่�นสุดท้ายใน 
ต�างประเทศ	 ยังไมี�สามีารถุผลิิตเพ้�อุจำหน�ายหร้อุ
ประกอุบอุากาศยานเชีิงพาณิชีย์ภายในประเทศได้ 
เน้�อุงจากเง้�อุนไข่ข้่อุจำกัดด้านมีาตรฐานความี
ปลิอุดภัย ในการ เ ดินอุากาศ 	 แลิะจากการ ที�
อุุ ตสาหกรรมีการผลิิ ตอุากาศยานต้ อุ งอุาศั ย
เทคโนโลิยีระดับส่งแลิะทรัพย์สินทางปัญญาจาก 
ต�างชีาติ	 ทั�งยังจำเป็นต้อุงผ�านการทดสอุบวัสดุ
โดยห้อุงปฏิิบัติการที�ได้รับมีาตรฐานสากลิ	 ซึ่ึ�งเป็น 
กระบวนการที�มีีข่ั�นตอุนซึ่ับซึ่้อุนต้อุงใช้ีเทคโนโลิยีข่ั�น
ส่งแลิะใช้ีเงินลิงทุนส่ง	 การผลิิตชีิ�นส�วนอุากาศยาน
ในไทยบางส� วน จึง ยั งคง ต้อุงอุา ศัยการนำเ ข้่า 
ชีิ�นส�วนวัสดุข่ั�นต้นจากต�างประเทศเป็นหลิัก	ส�งผลิให้

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

มีีต้นทุนการผลิิตที�ส่ง	 ตลิอุดจนการดำเนินนโยบาย
ทางธุรกิจข่อุงสายการบินที�มีักกำหนดให้นำเคร้�อุงบิน 
กลิับไปซึ่�อุมีบำรุงในประเทศที� ตั�งสำนักงานใหญ�	
ทำให้ประเทศต�าง	 ๆ	 มีีแนวโน้มีที�จะจัดตั�งศ่นย์ 
ซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานข่อุงตนเอุงเพิ�มีมีากข่ึ�น	 แลิะ
อุาจนำไปส่�การพัฒนาห�วงโซึ่�อุุปทานอุุตสาหกรรมี
ชีิ�นส�วนอุากาศยานแข่�งข่ันกับไทยได้	 ประเทศไทย
จึงควรเร�งพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานแลิะระบบนิเวศ
อุุตสาหกรรมีอุากาศยาน	 ให้การสนับสนุนทาง
เทคนิคแลิะห้อุงปฏิิบัติการที�สะดวกรวดเร็ว	มีีจำนวน 
เพียงพอุต�อุความีต้อุงการแลิะมีีต้นทุนต�ำ	 รวมีทั�ง
พัฒนาศักยภาพแรงงานแลิะผ้่ประกอุบการให้มีี
สมีรรถุนะส่งแลิะแข่�งข่ันได้ในระดับสากลิอุย�างต�อุ
เน้�อุง	 เพ้�อุสร้างความีน�าเชี้�อุถุ้อุให้แก�อุุตสาหกรรมี
การผลิิตชีิ�นส�วนแลิะซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานข่อุงไทย
ในระดับสากลิแลิะข่ยายส�วนแบ�งทางการตลิาดให้ได้
ก�อุนที�จะมีีค่�แข่�งในภ่มีิภาคเพิ�มีมีากข่ึ�นในอุนาคต
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	 ยกระดับให้ประเทศไทยสามีารถุเป็นผ่้นำ
ด้านอุุตสาหกรรมีอุากาศยานในระดับภ่มีิภาคได้	 
ควรสนบัสนนุให้ผ่ป้ระกอุบการไทยข่ยายความีสามีารถุ
ให้เป็นผ่้ผลิิตในระดับ	Tier	ที�ส่งข่ึ�นเพ้�อุรอุงรับการผลิิต
ชีิ�นส�วนเคร้�อุงบินที�มีีข่นาดใหญ�หร้อุเคร้�อุงบินพาณิชีย์
ที�มีีมี่ลิค�าส่งขึ่�นต�อุไปได้ในอุนาคต	โดยให้ความีสำคัญ
กับการพัฒนาความีเชี้�อุมีโยงระหว�างอุุตสาหกรรมี
ผลิิตชิี�นส�วนแลิะอุุตสาหกรรมีซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยาน
ให้มีีความีเข่้มีแข็่งยิ�งข่ึ�น	รวมีถุึงใชี้มีาตรการสนับสนุน
การยกระดับการให้บริการข่ั�นส่งในอุุตสาหกรรมี
ต�อุเน้�อุงให้มีีคุณภาพแลิะอุย่�ในระดับมีาตรฐาน
สากลิ	พร้อุมีกับการสร้างความีเข่้มีแข่็งให้เคร้อุข่�าย
ความีร�วมีมี้อุระหว�างรัฐแลิะเอุกชีนให้มีีความีต�อุ
เน้�อุงตลิอุดห�วงโซึ่�คุณค�า	 โดยนอุกเหน้อุจากเคร้�อุง
บินโดยสารแลิะข่นส�งที�ใชี้ในเชิีงพาณิชีย์ทั�วไปแล้ิว 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

เคร้�อุงบินส�วนบุคคลิข่นาดเลิ็ก	 อุากาศยานไร้ 
คนขั่บเพ้�อุใช้ีในการเกษตร	 กิจการพลิเร้อุน	 แลิะ
การก่้ภัย	 รวมีถึุงโดรนทางการทหาร	 ยังเป็นกลิุ�มี
ผลิิตภัณฑ์์อุากาศยานที�มีีแนวโน้มีเป็นที�ต้อุงการข่อุง
ตลิาดโลิกเพิ�มีข่ึ�นอุย�างต�อุเน้�อุง	 ซึึ่�งผ่้ประกอุบการ
ไทยในปัจจุบันมีีความีสามีารถุในการอุอุกแบบแลิะ
ผลิิตเพ้�อุใชี้งานเอุงภายในประเทศ	แต�ยังข่าดชี�อุงทาง 
ในการทำตลิาดระหว�างประเทศ	 จึงควรพิจารณา
แนวทางในการเปิดโอุกาสให้ผ่้ประกอุบการไทย
ได้ข่ยายศักยภาพในการผลิิตแลิะได้รับการรับรอุง
มีาตรฐานความีปลิอุดภัยในระดับสากลิ	 พร้อุมีทั�ง 
ส�งเสริมีให้สามีารถุเข่้าถุึงตลิาดผ่้ซึ่้�อุกลิุ�มีเป้าหมีาย 
ในต�างประเทศได้มีากข่ึ�นต�อุไป

040402

 

	 แผนแมี�บทฯ	ประเด็น	 (04)	 อุุตสาหกรรมี
แลิะบริการแห�งอุนาคต	 (พ.ศ.	 2566	 -	 2580)	
(ฉบับแก้ไข่เพิ�มีเติมี)	 เป้าหมีายแผนแมี�บทย�อุย 
ประเทศไทยมีศัีกยภาพในการผลิติชีิ�นส�วนอุากาศยาน
ส่งข่ึ�น	 ได้มีีการปรับเปลิี�ยนเป้าหมีาย	 ตัวชีี�วัด	 แลิะ 
ค�าเป้าหมีายข่อุงแผนแมี�บทย�อุย	 โดยยุบเป้าหมีาย
ระดับแผนแมี�บทย�อุย	 040402	 ประเทศไทยมีี
ศักยภาพในการผลิิตชีิ�นส�วนอุากาศยานส่งขึ่�น	
(Tier)	ซึ่ึ�งสามีารถุบรรลิุเป้าหมีายการมีีศักยภาพใน 
การผลิิตชีิ�นส�วนอุากาศยานในระดับ	Tier	4	ที�กำหนด
ไว้สำหรับปี	พ.ศ.	2565	 ได้แลิ้ว	แลิะนำไปรวมีเป็น 
ส�วนหนึ�งข่อุงการดำเนินงานเพ้�อุให้บรรลุิเป้าหมีายย�อุย	
040401	ประเทศไทยเป็นศ่นย์กลิางการซึ่�อุมีบำรุง
อุากาศยานในภ่มีิภาคโดยเฉพาะอุากาศยานรุ�นใหมี�	
เน้�อุงจากอุุตสาหกรรมีการผลิิตชีิ�นส�วนอุากาศยาน
แลิะอุุตสาหกรรมีการซึ่�อุมีบำรุงอุากาศยานเป็น
อุุตสาหกรรมีต�อุเน้�อุงที�มีีความีเกี�ยวข่้อุงเชี้�อุมีโยงแลิะ
ส�งผลิต�อุทั�งอุุปสงค์	 อุุปทาน	 แลิะระดับการพัฒนา 

ข่อุงกันแลิะกันได้โดยตรง	 แลิะได้มีีการเพิ�มีเติมี
เป้าหมีายระดับแผนแมี�บทย�อุยใหมี� 	 040403	 
ประเทศไทยเป็นหนึ� งในฐานการผลิิตยานยนต์
สมีัยใหมี�ที�สำคัญข่อุงโลิก	 ซึ่ึ�งกำหนดตัวชีี�วัดแลิะ 
ค�าเป้าหมีายให้มีีสัดส�วนการผลิิตยานยนต์ไฟฟ้า
ที�ข่ับเคลิ้�อุนด้วยพลัิงงานไฟฟ้าต�อุการผลิิตยาน
ยนต์ทั�งหมีดในประเทศไทย	 ไมี�น้อุยกว�าร้อุยลิะ	22	
ภายในปี	2570	โดยอุาศัยแนวทางในการต�อุยอุดจาก
อุุตสาหกรรมียานยนต์ที�มีีศักยภาพเดิมีข่อุงไทยเพ้�อุ
เปลีิ�ยนผ�านไปส่�อุุตสาหกรรมียานยนต์ไฟฟ้าอุัจฉริยะ	
พลิังงานไฮโดรเจน	 หร้อุพลิังงานทางเลิ้อุกอุ้�น	 ๆ	
พร้อุมีทั�งพัฒนาอุุตสาหกรรมีต�อุเน้�อุงภายในประเทศ	
ที�จะเป็นการส�งเสริมีให้ประเทศไทยสามีารถุเป็น
ศ่นย์กลิางยานยนต์ไฟฟ้าข่อุงภ่มิีภาคได้ในอุนาคต	 
ซึึ่�งยังอุย่�ระหว�างการจัดเก็บข่้อุมี่ลิ

ป้ี 2570 
ต้ัวชี่�วัดัอยู่ระหว่างการจัดัเก็บสถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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040501

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

อุต้สาหกรรมค่วามมั�นค่งของป้ระเทศ

ไม่มก่ารกำาหนดัเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุในป้ี พ.ศ.2565 เน่�องจากอยู่ระหว่างการจัดัเก็บ
ข้อมูลุอัต้ราการขยายต้ัวของอุต้สาหกรรมค่วามมั�นค่งของป้ระเทศ ทำาให้ไม่สามารถ
วัดัระดัับค่วามสำาเร็จไดั้โดัยต้รง

อุต้สาหกรรมค่วามมั�นค่งของป้ระเทศม่การขยายตั้วเพ่�มข้�น

	 อุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศเป็นโครงสร้าง
พ้�นฐานด้านเทคโนโลิยีข่อุงประเทศ	 เน้�อุงจากเป็น
อุุตสาหกรรมีที�ต้อุงอุาศัยเทคโนโลิยีลิ�ำยุคหลิาย	 ๆ 
ด้านมีาบ่รณาการ	 เพ้�อุประกอุบรวมีเป็นระบบ
อุาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารข่นาดใหญ�	 โดยมีีปัจจัย
แห�งความีสำเร็จที�สำคัญในการพัฒนาอุุตสาหกรรมี
ป้อุงกันประเทศ	 ได้แก�	 การวิจัยแลิะพัฒนา	 การ
ผลิิต	การตลิาด	แลิะการสร้างสภาพแวดล้ิอุมีที�เอุ้�อุ 

ต�อุอุุตสาหกรรมีความีมีั�นคงข่อุงประเทศ	 โดย 
มีีนโยบายสนับสนุนแลิะส�งเสริมีการวิจัยแลิะพัฒนา
เทคโนโลิยีในสาข่าที� เ ป็นเทคโนโลิยีเ ป้าหมีาย 
เพ้�อุเป็นการวางรากฐาน	 รวมีทั�งมีีการกำหนดแลิะ
ประกาศใชี้นโยบายการชีดเชีย	 (offset)	 เพ้�อุใชี้ 
เป็นกลิไกในการพัฒนาเทคโนโลิยีข่อุงประเทศ	 
ซึ่ึ� ง เ ป็นหนทางไป ส่� การ เพิ� มี ขี่ดความีสามีารถุ 
ทางการแข่�งข่ันข่อุงประเทศ

ป้ี
2565

แผนแม่่บท04อุตสาหกรรม่
และบริการแห่งอนาคต

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
269



	 พิจารณาเทียบเคียงจากข้อมููลสถานุการณ์
การพัิฒนุาอุติสาห้กรรมูป้ีองกันุปีระเทุศของไทุยุ 
ที�ยังอุย่�ในระยะเริ�มีต้น	 โดยจัดอุย่�ในกลิุ�มีที�	 3	หร้อุ	
“Third Tier”1	 	 ซึ่ึ�งมีีข่ีดความีสามีารถุเพียงเพ้�อุ 
การซึ่�อุมีบำรงุแลิะสร้างอุาวธุยทุโธปกรณ์บางประเภท
สนับสนุนให้แก�กอุงทัพเท�านั�น	 อุย�างไรก็ตามี 
หน�วยงานภาครัฐได้ร�วมีกันขั่บเคลิ้�อุนการสร้าง
สภาวะแวดลิ้ อุมีที� เ ก้� อุ ก่ ลิ ต� อุ ก า รลิ งทุ นแลิะ 
การข่ยายตัวข่อุงอุุตสาหกรรมีความีมีั�นคงข่อุง
ประเทศ	 โดยอุุตสาหกรรมีด้านนี�ในประเทศไทยยัง
เป็นอุุตสาหกรรมีใหมี�	ดังนั�น ในุห้้วง ปีี 2561 - 2565 
เป็นห้วงข่อุงการเก็บข้่อุมีล่ิทางเศรษฐกิจข่อุอุตุสาหกรรมี

1	
กลิุ�มีประเทศที�จัดอุย่�ในกลิุ�มีประเทศชีั�นนำ	หร้อุ	 “First	 Tier”	ซึ่ึ�งเป็นประเทศที�มีีอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศสมีบ่รณ์แบบแลิะครบวงจร	

สามีารถุพัฒนาอุงค์ความีร่้ต�อุยอุดได้ถุึงระดับส่งสุด	 เชี�น	สหรัฐอุเมีริกา,	 รัสเซึ่ีย,	จีน,	แลิะกลิุ�มีประเทศยุโรปตะวันตก	ส�วนกลิุ�มีประเทศที�จัดอุย่�
ในชีั�นที�	 2	หร้อุ	“Second	Tier”	ที�มีีอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศครบวงจร	แต�ยังไมี�สามีารถุพัฒนาอุงค์ความีร่้ต�อุยอุดได้ถุึงระดับส่งสุดด้วย 
ข่้อุจำกัดบางประการ	เชี�น	ข่้อุจำกัดด้านเศรษฐกิจหร้อุการเมี้อุง	ตัวอุย�างประเทศในกลิุ�มีนี�	ได้แก�	ประเทศเกาหลิีใต้,	อุินเดีย,บราซึ่ิลิ,	อุาร์เจนติน�า, 
อุิสราเอุลิ,	อุอุสเตรเลิีย,	สิงคโปร์,	แคนาดา	แลิะแอุฟริกาใต้	

ความีมีั�นคงเพ้�อุเป็นข่้อุมี่ลิฐาน	 ซึึ่�งจากข่้อุมี่ลิทางสถุิติ
ข่อุงกรมีศุลิกากร	 แลิะกรมีการอุุตสาหกรรมีทหาร	
ศ่นย์การอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศแลิะพลิังงาน
ทหาร	 พบว�า	 มี่ลค่่าการผลิติของผู้ปีระกอบการ
ภาค่เอกชนุทุี�ปีระกอบกิจการเกี�ยุวกับอุติสาห้กรรมู
ค่วามูมูั�นุค่งของปีระเทุศ ระห้ว่างปีี 2561 - 2564  
มูีมููลค่่าการผลิติเฉลี�ยุอยุู่ทุี� 1,409 ล้านุบาทุติ่อปีี 
จากสถานุการณ์ทุี�กล่าวมูาข้างต้ินุแสดงให้้เห้็นุถ้ง 
ค่วามูทุ้าทุายุของการส่งออกของอุติสาห้กรรมู
ค่วามูมูั�นุค่งของปีระเทุศทุี�ยุังอยุู่ในุระดับเสี�ยุง

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

	 หน�วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้่อุงได้มีกีารขั่บเคลิ้�อุน
ผ�านุโค่รงการเพิ่�อขับเค่ล่�อนุการบรรลุเปี้าห้มูายุติามู
ยุุทุธศาสติร์ชาติิ ปีระจำปีีงบปีระมูาณ พิ.ศ. 2565 
อาทิุ โค่รงการจดัติั�งศนูุย์ุทุดสอบมูาติรฐานุผลติิภณัฑ์์
ด้านุค่วามูมูั�นุค่งติามูมูาติรฐานุสากลเพ่ิ�อการ 
ส่งเสริมูอุติสาห้กรรมูเทุค่โนุโลยุีการปี้องกันุปีระเทุศ 
เพ้�อุเป็นศ่นย์เชีี�ยวชีาญด้านการพัฒนามีาตรฐาน
ผลิิตภัณฑ์์ทั�งเชิีงพาณิชีย์แลิะทางการทหารข่อุง
ประเทศไทย	 แลิะเป็นศ่นย์กลิางมีาตรฐานแลิะ 
การทดสอุบด้านความีมีั�นคงข่อุงภ่มีิภาคเอุเชีีย
ตะวันอุอุกเฉียงใต้	นอุกจากนี�	หน�วยงานที�เกี�ยวข่้อุง
ได้ร�วมีดำเนินการพัฒนาอุุตสาหกรรมีความีมีั�นคง	
อุาทิ	การกำหนดอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศเป็น
อุุตสาหกรรมีเป้าหมีายพิเศษในพ้�นที�	EEC	การส�งเสริมี 
การลิงทุนข่อุง	 BOI	 ในกิจการยานพาหนะแลิะ 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ระบบอุาวุธ	กิจการยานไร้คนข่ับ	กิจการเคร้�อุงชี�วยฝึึก 
กิจการอุุปกรณ์แลิะยุทโธปกรณ์ชี�วยรบ	 รวมีทั�ง
การยกระดับกฎหมีายโดยการตราพระราชีบัญญัติ
เทคโนโลิยีป้อุงกันประเทศ	 พ.ศ.	 2562	 ทำให้มีี 
หน�วยงานที�ทำหน้าที�ในการส�งเสริมีแลิะสนับสนุน
กิจการอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศ	 ค้อุ	 สถุาบัน
เทคโนโลิยีป้อุงกันประเทศ	 ซึึ่�งได้มีีการข่ับเคลิ้�อุน 
ในหลิายส�วน	 ตั�งแต�การวิจัย	 การผลิิต	 การตลิาด	
แลิะการสร้างสภาวะแวดลิ้อุมีที�เอุ้�อุต�อุอุุตสาหกรรมี 
ความีมีั�นคงข่อุงประเทศ	นอุกจากนี�	มีีการพัฒนาศ่นย์
ทดสอุบมีาตรฐานผลิิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมีความีมีั�นคง 
ที�ได้รับการรับรอุงมีาตรฐาน	 ISO	17020	มีีการนำ
ผลิงาน วิจั ยแลิะ พัฒนาต� อุยอุดแลิะถุ� ายทอุด 
ส่�ภาคเอุกชีน	โดยได้ดำเนินการจัดตั�งเป็นบริษัทเพ้�อุ
ดำเนินการผลิิตแล้ิว	ได้แก�	ยานเกราะล้ิอุยางแบบ	4x4 
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อุากาศยานไร้คนข่ับ	แลิะอุาวุธปน้	(ปน้เลิ็กยาว	แลิะป้นพก)	มีีการจัดตั�งศ่นย์ฝึึกอุบรมีอุากาศยานไร้คนข่ับที�ได้รับ 
การรับรอุงมีาตรฐานแห�งแรกในประเทศไทย	ตลิอุดจน	มีีการพัฒนาพ้�นที�เพ้�อุรอุงรับการลิงทุนแลิะการข่ยายตัว 
ข่อุงอุุตสาหกรรมีความีมีั�นคง	 แลิะมีีการนำผลิิตภัณฑ์์ความีมีั�นคงไทยร�วมีจัดแสดงในเวทีนิทรรศการ 
ทั�งในประเทศแลิะต�างประเทศ

	 ผลิิตภัณฑ์์ด้านความีมีั�นคง	เมี้�อุทำการตลิาด 
ส่�สากลิแลิ้วจะมีีเง้�อุนไข่สำคัญ	ค้อุ	ผลิิตภัณฑ์์ดังกลิ�าว 
ได้มีีการจัดหาหร้อุใชี้ ในประเทศผ่้ผลิิตหร้อุไมี�	 
ซึ่ึ�งเป็นความีท้าทายที�สำคัญข่อุงภาครัฐโดยเฉพาะ
กอุงทัพหากสามีารถุสนับสนุนผลิิตภัณฑ์์ที�ผลิิต
ได้ในประเทศ	 เพ้�อุลิดการนำเข่้าแลิะสร้างโอุกาส
ในการทำตลิาดต�างประเทศ	 ซึ่ึ�งการดำเนินการนี�
นอุกจากจะสร้างผลิประโยชีน์ทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศไทยแลิ้ว	ยังสร้างความีมีั�นคงให้กับประเทศ
ด้วยเน้�อุงจากผลิิตภัณฑ์์ดังกลิ�าวจะมีีการผลิิตใน
ประเทศไทย	นอุกจากนี�	ยังมีีประเด็นท้าทายเกี�ยวกับ 

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

การสนับสนุนจากภาครัฐ	อุาทิ	การกำหนดนโยบาย
การจัดซ้ึ่�อุจัดจ้ างยุทโธปกรณ์สำหรับรายการ 
ที�อุุตสาหกรรมีภายในประเทศสามีารถุผลิิตได้	 แลิะ
เคร้อุข่�ายความีร�วมีมี้อุระหว�างสถุาบันวิจัยแลิะ
พัฒนาแลิะภาคอุุตสาหกรรมีเพ้�อุสร้างระบบนิเวศ
ที�มีีการประสานความีร�วมีมี้อุแลิะแลิกเปลิี�ยน
แนวความีคิดอุย�างใกลิ้ชีิด	 จะเป็นปัจจัยสนับสนุน 
ผ่้ประกอุบการ	 SME	 แลิะ	 บริษัท	 Startup	 
ให้ ส ามีารถุ เติ บ โตจนกระทั� ง มีี ศั กยภาพแลิะ 
ข่ีดความีสามีารถุด้านการผลิิตที�ได้มีาตรฐาน
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 ควรมีีการสนับสนุนงบประมีาณเพ้�อุให้เกิด
การขั่บเคลิ้�อุนห�วงโซึ่�คุณค�าตั�งแต�การวิจัยผลิิตภัณฑ์์
อุุตสาหกรรมีความีมีั�นคง	การนำผลิติภัณฑ์์ความีมีั�นคง
ข่อุงไทยทำตลิาดแบบเฉพาะเจาะจง	การพัฒนาพ้�นที� 
รอุงรับอุุตสาหกรรมีความีมีั�นคงอุย�างต�อุเน้�อุง	 
การปรับปรุงเง้�อุนไข่ในการข่อุรับการส�งเสริมีการลิงทุน 
รวมีถุึ ง เ ง้� อุน ไข่ทางภาษี ในกิ จการด้ านนี� ให้ มีี 
ความีสะดวกแลิะคลิ�อุงตัวมีากข่ึ�น	รวมีทั�ง	การส�งเสริมี 
วิสาหกิจข่นาดกลิางแลิะข่นาดย�อุมี	แลิะ	Start-up	
ในอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศ	การกำหนดแผนที�
นำทางภาคอุุตสาหกรรมีไปส่�ห�วงโซึ่�อุุปทานโลิก	 
การพฒันาทรัพยากรมีนุษย์แลิะสร้างแรงงานทักษะสง่	

นอุกจากนี�	 ในการจัดหาอุาวุธยุทโธปกรณ์	 ภายใต้
สถุานการณ์ปัจจุบันที�ประเทศกำลัิงเผชิีญกับปัญหา
การแพร�ระบาดข่อุงเชี้�อุโควิด-19	ทั�วโลิก	ส�งผลิกระทบ 
ทั�งทางด้านเศรษฐกิจแลิะสังคมี	ดังนั�น	จึงควรจัดลิำดับ 
ความีสำคัญข่อุงการใช้ีจ�ายงบประมีาณด้านความีมีั�นคง	
ควรเน้นเฉพาะเท�าที�จำเป็น	ทันสมีัย	 แลิะสามีารถุ
ตอุบสนอุงต�อุภัยคุกคามีร่ปแบบใหมี�	 ๆ	 รวมีทั�ง 
ควรให้ความีสำคัญกับอุาวุธยุทโธปกรณ์ที�ผลิิตภายใน
ประเทศ	เพ้�อุทดแทนการนำเข่้าจากต�างประเทศแลิะ
สนับสนุนให้อุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศข่อุงไทย 
มีีข่ีดความีสามีารถุในการแข่�งขั่น)

 

	 แผนแมี�บทฯ	 ประเด็น	 (04)	 อุุตสาหกรรมี
แลิะบริการแห�งอุนาคต	 (พ.ศ.	2566	-	2580)	 (ฉบับ
แก้ไข่เพิ�มีเตมิี) เป้ีาห้มูายุแผนุแมู่บทุยุ่อยุอุติสาห้กรรมู
ค่วามูมูั�นุค่งของปีระเทุศ ได้มูกีารปีรบัเปีลี�ยุนุติวัชี�วดั 
จาก อัติราการขยุายุติวัของอตุิสาห้กรรมูค่วามูมูั�นุค่ง
ของปีระเทุศ ไมู่มูีการกำห้นุดเปี้าห้มูายุทุี�ติ้องบรรลุ
ในุปีี พิ.ศ. 2565 เปี็นุ อัติราการขยุายุติัวของมููลค่่า
การผลิติของอุติสาห้กรรมูค่วามูมูั�นุค่งของปีระเทุศ
เพิิ�มูสูงข้�นุ โดยุมูีค่่าเปี้าห้มูายุไมู่นุ้อยุกว่าร้อยุละ 
5 ติ่อปีี	ซึ่ึ�งปัจจุบันอุย่�ระหว�างการจัดเก็บข้่อุมี่ลิโดย
สถุาบันเทคโนโลิยีป้อุงกันประเทศ
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040502

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

อุต้สาหกรรมค่วามมั�นค่งของป้ระเทศ

ไม่ม่การกำาหนดัเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุในปี้ พ.ศ.2565 เน่�องจากอยู่ระหว่าง
การจัดัเก็บข้อมูลุอัต้ราการส่งออกของอุต้สาหกรรมค่วามมั�นค่งของป้ระเทศ
ม่การขยายต้ัวเพ่� มข้�นทำาให้ไม่สามารถวัดัระดัับค่วามสำาเร็จไดั้โดัยต้รง

การส่งออกของอุต้สาหกรรมค่วามมั�นค่งของป้ระเทศเพ่�มข้�น

	 อุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศ	นอุกจากจะมี ี
ความีสำคัญอุย�างส่งในการเป็นหลิักประกันทาง 
ด้านความีมีั�นคงข่อุงประเทศแลิะความีพร้อุมีรบ
ข่อุงกอุงทัพแล้ิว	 ยังเป็นอุุตสาหกรรมีที�สามีารถุ
สร้างรายได้ให้แก�ประเทศได้จำนวนมีาก	 ซึ่ึ�งหลิาย
ประเทศประสบความีสำเร็จในการพึ�งพาตนเอุง 
ด้านเทคโนโลิยีป้อุงกันประเทศ	แลิะยังสามีารถุก้าว
เข่้ามีาส่�การเป็นผ่้ส�งอุอุกได้	ดังนั�น	การค้นหาแนวทาง
ในการพัฒนากิจการอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศ	 
จึงเป็นสิ�งสำคัญที�ต้อุงกระทำเพ้�อุสร้างหลิักประกัน
ด้านความีมีั�นคงข่อุงประเทศในด้านยุทโธปกรณ์แลิะ

ข่ีดความีสามีารถุในการพึ�งพาตนเอุงได้ทั�งในยามี
ปกติแลิะยามีสงครามี	ทั�งนี�	มีีปัจจัยแห�งความีสำเร็จ
ที�สำคัญในการพัฒนาอุุตสาหกรรมีความีมีั�นคงข่อุง
ประเทศต้อุงอุาศัยพลิังข่ับเคลิ้�อุนจากทุกภาคส�วน	
ประกอุบด้วย	การวิจัยแลิะพัฒนาเทคโนโลิยีป้อุงกัน
ประเทศ	การพัฒนาโครงสร้างการผลิิต	การพัฒนา
ศักยภาพผ่้ประกอุบการในการผลิิตในอุุตสาหกรรมี
ความีมีั�นคง	การทำการตลิาดเชิีงรุก	แลิะการสร้าง
สภาพแวดล้ิอุมีที�เอุ้�อุต�อุการส�งอุอุกข่อุงอุุตสาหกรรมี
ความีมีั�นคงข่อุงประเทศ

ปี้
2565

แผนแม่่บท04อุตสาหกรรม่
และบริการแห่งอนาคต
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	 พิจารณาเทียบเคียงจากข้อมููลมููลค่่าการ 
ส่งออกผลิติภัณฑ์์ด้านุการป้ีองกันุปีระเทุศ	ปัจจุบัน
โลิกต้อุงเผชีิญกับภัยคุกคามีแลิะความีท้าทาย 
ที�รุนแรงในหลิากหลิายร่ปแบบ	แลิะส�งผลิกระทบกัน 
เป็นลิก่โซึ่�	ตั�งแต�โรคระบาด	การเปลิี�ยนแปลิงสภาพอุากาศ	
ไปจนถุึงเทคโนโลิยีสร้างความีพลิิกผัน	 แลิะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจซึ่ึ�งความีท้าทายต�าง	 ๆ	 ปัจจัยเหลิ�านี� 
จะเป็นความีท้าทายต�อุความีมีั�นคงข่อุงประเทศ	
ทำให้รัฐต้อุงเผชิีญกับความียุ�งยากมีากข่ึ�นแลิะต้อุง 
เตรียมีการรับมี้อุกับการเปลิี�ยนแปลิงความีร�วมีมี้อุ 
ระหว�างประเทศอัุนเกิดจากการมีีภัยคุกคามีร�วมีกัน 
ฉะนั�น	 ความีมีั�นคงข่อุงรัฐจึงไมี�สามีารถุจำกัดอุย่�ที� 
ความีมัี�นคงทางทหารเพียงอุย�างเดียวอุีกต�อุไป	 
ดังนั�น	อุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศ	จะเป็นตลิาดที�มีี
ศักยภาพข่นาดใหญ�ในอุนาคต	หน�วยงานภาครัฐแลิะ
ภาคเอุกชีนจะได้ร�วมีกันข่ับเคลิ้�อุนด้วยเทคโนโลิยี	
นวัตกรรมี	แลิะความีคิดสร้างสรรค์	 ให้ประเทศไทย
สามีารถุพึ�งพาตนเอุง	มีีการพัฒนาเทคโนโลิยีป้อุงกัน
ประเทศอุย�างเป็นระบบ	นำไปส่�การใช้ีประโยชีน์ได้ 

ตรงตามีความีต้อุงการข่อุงกอุงทัพ	 เกิดการข่ับเคลิ้�อุน 
กิจการอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศให้ก้าวไป 
ส่�อุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศในอุนาคตที�สามีารถุ
แข่�งข่ันได้	 สร้างรายได้ให้กับประเทศ	 ปรับเปลิี�ยน
สถุานะข่อุงประเทศไทยจากการเป็นผ่้ซึ่้�อุมีาเป็น 
ผ่้วิจัย	ผ่้พัฒนา	ผ่้ผลิิตเพ้�อุการใชี้งานภายในประเทศ
แลิะการส�งอุอุก	 ก�อุให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้�นฐาน	การจ้างงาน	แลิะการหมีุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
ซึ่ึ�งจะเป็นเคร้�อุงจักรทางเศรษฐกจิตัวใหมี�ข่อุงประเทศ	
ทั�งนี� 	 จากข่้อุมี่ลิทางสถิุติกับกรมีศุลิกากร	 แลิะ 
กรมีการอุุตสาหกรรมีทหาร	ศ่นย์การอุุตสาหกรรมี
ป้อุงกันประเทศแลิะพลัิงงานทหาร โดยุในุห้้วง
ปีี 2561 - 2564 ปีระเทุศไทุยุมูีมููลค่่าการส่งออก
ผลิติภัณฑ์์ด้านุการปี้องกันุปีระเทุศเฉลี�ยุ 164 
ล้านุบาทุติ่อปีี จากสถานุการณ์ทุี�กล่าวมูาข้างติ้นุ
แสดงให้้เห้็นุถ้งค่วามูทุ้าทุายุของการส่งออกของ
อุติสาห้กรรมูค่วามูมูั�นุค่งของปีระเทุศทุี�ยุังอยุู่ในุ
ระดับเสี�ยุง

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย
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	 หน�วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข่้อุงได้มีีการร�วมีกัน 
ดำเนินการยกระดับการข่ับเคลิ้�อุนอุุตสาหกรรมี
ป้อุงกันประเทศด้วยการบ่รณาการความีร�วมีมี้อุ
กับทุกภาคส�วน	 ร�วมีกันผลัิกดันให้เกิดต้นแบบ
ยุทโธปกรณ์ที�เกิดจากการวิจัยแลิะพัฒนาที�ตรงตามี
ความีต้อุงการข่อุงกอุงทัพ	 แลิะมีีมีาตรฐานได้รับ
การยอุมีรับในระดับสากลิ	พร้อุมีทั�งสามีารถุนำเอุา
ต้นแบบยุทโธปกรณ์ไปข่ยายผลิเชิีงพาณิชีย์ในข่ั�น
อุุตสาหกรรมีเพ้�อุเข้่าส่�สายการผลิิต	ตลิอุดจนสร้าง
ความีมีั�นใจแลิะความีต�อุเน้�อุงในการใชี้งาน	 หร้อุ
สามีารถุซึ่�อุมีบำรุงยุทโธปกรณ์เพ้�อุย้ดอุายุการใชี้งาน 
แลิะต�อุยอุดเทคโนโลิยีให้สอุดคล้ิอุงกับภารกิจ
ข่อุงกอุงทัพในห้วงเวลิา	 อัุนจะส�งผลิให้ประเทศไทย
มีีการพัฒนาอุุตสาหกรรมีด้านการป้อุงกันประเทศ 
ได้อุย�างก้าวกระโดด	ทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้�นฐานที�เกี�ยวข้่อุง	 เกิดการจ้างงาน	 แลิะการใช้ี 
วั ตถุุ ดิ บภาย ในประ เทศ 	 อุั นจะชี� ว ยทำ ให้ มีี 

	 การทำให้ผลิิตภัณฑ์์อุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศข่อุงไทยก้าวเข่้าส่�เวทีสากลิต้อุงมีีการผสานพลิัง
จากทุกภาคส�วน	 โดยการสร้างระบบอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศแบบพึ�งพาตนเอุง	 ตั�งแต�การสนับสนุน 
งบประมีาณการวิจัยแลิะพัฒนา	การพัฒนาโครงสร้างการผลิิตแลิะการตลิาด	การให้การสนับสนุนจากตลิาด
ในประเทศโดยเฉพาะกอุงทัพ	 เพ้�อุสร้างความีเชี้�อุมีั�นให้กับกลิุ�มีลิ่กค้าต�างประเทศ	 ซึึ่�งเป็นเง้�อุนไข่สำคัญ 
หนึ�งในการทำการตลิาดต�างประเทศ	ที�ผลิิตภัณฑ์์หร้อุยุทโธปกรณ์นั�นๆ	 จะต้อุงมีีประจำการในประเทศ 
ผ่้ผลิิต	หากไมี�มีีจะทำให้หมีดโอุกาสทางการตลิาด	ดังนั�น	การที�กอุงทัพจะให้การสนับสนุนผลิิตภัณฑ์์ข่อุงไทย
นอุกจากจะสร้างความีมีั�นคงแบบพึ�งพาตนเอุงแลิ้ว	 ยังสร้างโอุกาสทางเศรษฐกิจหร้อุเรียกว�า	 Economic	
Multiplier	ให้กับภาคอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศข่อุงไทยด้วย

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

การข่ยายตัวทางเศรษฐกิจ	 ซึึ่�งจะส�งผลิทั�งทางตรง
แลิะทางอุ้อุมีต�อุผลิประโยชีน์ข่อุงชีาติในเชีิงบวก	
นอุกจากนี�	 ได้มีีการผลิักดันให้เกิดโครงการร�วมีทุน
ในกิจการอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศสำเร็จแล้ิว
จำนวน	 3	 โครงการ	 ได้แก�	 โครงการอุากาศยาน 
ไร้คนขั่บ	 โครงการอุาวุธแลิะกระสุน	แลิะโครงการ
ยานเกราะลิ้อุยางแบบ	 4X4	 ตลิอุดจนได้ดำเนิน
การจัดทำ	 Business	 Matching	 ระหว�างบริษัท
ด้านอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศระดับโลิกกับ
ภาคเอุกชีนไทย	 เพ้�อุให้ภาคอุุตสาหกรรมีไทยได้เริ�มี
เกาะเกี�ยวกับ	 Supply	 Chain	 ด้านอุุตสาหกรรมี
ป้อุงกันประเทศข่อุงโลิกประกอุบด้วยผลิิตภัณฑ์์
ด้านอุากาศยานไร้คนข่ับ	ผลิิตภัณฑ์์ด้านป้นเลิ็กยาว	
แลิะป้นพก	นอุกจากนี�ยังได้มีีการรวบรวมีจัดทำฐาน
ข่้อุมี่ลิผ่้ประกอุบการอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศ
ข่อุงไทย	การนำเสนอุผลิิตภัณฑ์์ป้อุงกันประเทศข่อุง
ไทยในงานนิทรรศการอุาวุธแลิะยุทโธปกรณ์ต�าง	ๆ	
ทั�งในประเทศแลิะต�างประเทศ

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 สถุาบันเทคโนโลิยีป้อุงกันประเทศควรหา
พันธมิีตรที�จะร�วมีมี้อุแลิะสนับสนุนหน�วยงานทั�งจาก
ภาครัฐ	ภาคเอุกชีน	หร้อุหน�วยงานต�าง	ๆ	ที�เกี�ยวข้่อุง
ที�มีีความีสนใจหร้อุมีีข่ีดความีสามีารถุแลิะศักยภาพ	
มีาร�วมีดำเนินกิจการอุุตสาหกรรมีป้อุงกันประเทศ	
ตลิอุดจนอุาศัยชี�อุงทางทางการท่ตที�สำคัญ	 ค้อุ	 
ผ่้ชี�วยท่ตทหาร	 ซึ่ึ�งเป็นบุคคลิสำคัญที�สามีารถุให้
ข่้อุมี่ลิผลิิตภัณฑ์์ความีมีั�นคงข่อุงไทยได้	 รวมีทั�ง 
การพัฒนาผลิิตภัณฑ์์ความีมีั�นคงข่อุงไทยให้ได้
มีาตรฐานสากลิเพ้�อุเป็นการทำตลิาดผลิิตภัณฑ์์ 

 

	 แผนแมี�บทฯ	 ประเด็น	 (04)	 อุุตสาหกรรมีแลิะบริการแห�งอุนาคต	 (พ.ศ.	 2566	 -	 2580)	 
(ฉบับแก้ไข่เพิ�มีเติมี)	เป้าหมีายแผนแมี�บทย�อุยอุุตสาหกรรมีความีมีั�นคงข่อุงประเทศ	ได้มีีการกำหนดตัวชีี�วัด 
แลิะค�าเป้าหมีายที�ยังคงเดิมี	 ค้อุ	 อุัตราการข่ยายตัวข่อุงมี่ลิค�าการส�งอุอุกข่อุงอุุตสาหกรรมีความีมีั�นคง 
ข่อุงประเทศ	 โดยมีีค�าเป้าหมีายไมี�น้อุยกว�าร้อุยลิะ	 5	 ต�อุปี	 ซึ่ึ�งปัจจุบันอุย่�ระหว�างการจัดเก็บข่้อุมี่ลิ 
โดยสถุาบันเทคโนโลิยีป้อุงกันประเทศ

ด้านความีมีั�นคงส่�สากลิแลิะเสริมีสร้างความีมีั�นคง
ภายในประเทศแลิะก�อุให้ เกิดความีเชี้� อุมีั�นใน
ศักยภาพข่อุงคนไทยในด้านอุุตสาหกรรมีป้อุงกัน
ประเทศ	ลิดการนำเข้่า	มีุ�งเป้าการส�งอุอุก	นำมีาซึึ่�ง 
ผลิประโยชีน์ข่อุงชีาติแลิะความีภาคภ่มีิ ใจใน 
ความีสามีารถุข่อุงคนไทย	นอุกจากจะเป็นการสร้าง
หลิักประกันความีมีั�นคงในด้านการทหารแล้ิวยังเป็น
อุุตสาหกรรมีเป้าหมีายที�สามีารถุสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยในอุนาคตได้อุย�างยั�งย้นตลิอุดไป

040502

ป้ี 2570 
ต้ัวชี่�วัดัอยู่ระหว่างการจัดัเก็บสถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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040601

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาระบบนเ่วศอุต้สาหกรรมแลุะบร่การแห่งอนาค่ต้

อันดัับค่วามสามารถด้ัานป้ระส่ทธิ่ภาพแรงงาน อยู่ ในอันดัับท่� 60

แรงงานไทยม่ป้ระส่ทธ่ิภาพเพ่�มข้�น

	 การพัฒนาระบบนิเวศอุุตสาหกรรมีแลิะ
บริการแห�งอุนาคตเป็นรากฐานที�มีีความีสำคัญ 
อุันจะนำไปส่�การพัฒนาอุุตสาหกรรมีเป้าหมีายอุ้�น	ๆ 
โดยมีีเป้าหมีายที�สำคัญค้อุการเพิ�มีผลิิตภาพแรงงาน 
วางแนวทางการผลิิตแลิะพัฒนาบุคลิากรภาค
อุุตสาหกรรมีแลิะบริการ	โดยเชี้�อุมีโยงภาคการศึกษา 
กับภาคอุุตสาหกรรมีแลิะบริการให้ตอุบสนอุง 
ความีต้อุงการข่อุงแต�ลิะสาข่าข่อุงอุุตสาหกรรมี
แลิะบริการ	 แลิะจัดให้มีีแผนพัฒนากำลิังแรงงาน
ในทุกระดับ	 ตลิอุดจนส�งเสริมีการนำเข่้าบุคลิากร 
ที�ข่าดแคลินจากต�างประเทศหร้อุบุคลิากรที�มีีทักษะ

ในอุุตสาหกรรมีใหมี�	ทั�งนี�	 เพ้�อุให้บรรลุิเป้าหมีายต้อุง
อุาศัยปัจจัยแห�งความีสาเร็จที�สำคัญ	ประกอุบด้วย	
การผลิิตแลิะพัฒนากำลิังคนเพ้�อุรอุงรับอุุตสาหกรรมี
แลิะบริการแห�งอุนาคต	การส�งเสริมีพัฒนาหลิักส่ตร
สำหรับใชี้ในการพัฒนากำลิังคน	 เทคโนโลิยี	อุุปกรณ์	
เคร้�อุงมี้อุ	 แลิะเคร้�อุงจักรในการศึกษาแลิะการฝึึก
อุบรมี	การยกระดับสถุานประกอุบการให้มีีศักยภาพ
ส่งทั�งในด้านการประยุกต์ใชีชี้เคร้�อุงมี้อุ	 เทคโนโลิยี	
แลิะนวัตกรรมี	 แลิะการส�งเสริมีสภาพแวดลิ้อุมี 
ที�เอุ้�อุต�อุการเพิ�มีประสิทธิภาพแรงงาน

ป้ี
2565
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	 พิจารณาเทียบเคียงจากแนุวโนุ้มูดัชนุีผลิติ
ภาพิแรงงานุติ่อชั�วโมูงการทุำงานุในุภาพิรวมู  
โดยุภาพิรวมูในุห้้วง 5 ปีีแรกติามูยุุทุธศาสติร์ชาติิ 
(ปีี 2561 - 2565)	พบว�า	 ดัชีนีผลิิตภาพแรงงาน 
ต�อุชีั�วโมีงการทำงานตั�งแต�ปี	2560	-	2563	ปรับตัวดีข่ึ�น 
อุย�างต�อุเน้�อุง	แลิะปรับตัวลิดลิงในปี	2564	 -	2565	
โดยในไตรมีาสที�	2	ข่อุงปี	2565	ดัชีนีผลิิตภาพแรงงาน
ต�อุชีั�วโมีงการทำงานในภาพรวมีเท�ากับ	119.47	ลิดลิง 
จาก	122.56	แลิะ	125.97	ในไตรมีาสเดียวกันข่อุงปี	
2564	แลิะ	2563	ตามีลิำดับ	ในข่ณะที�เมี้�อุพิจารณา
จากแนวโน้มีดัชีนีผลิิตภาพแรงงานต�อุคนในภาพรวมี
จะพบว�าในไตรมีาสที�	2	ข่อุงปี	2565	ดัชีนีผลิิตภาพ 
แรงงานต�อุคนในภาพรวมีเท�ากับ	 112.78	 ลิดลิง 
เลิ็กน้อุยจาก	 113.56	 ในไตรมีาสเดียวกันข่อุงปี	
2564	 โดยเมี้�อุพิจารณาในรายลิะเอุียดข่อุงกิจกรรมี 
จะพบว�ากิจกรรมีที�ทั�งดัชีนีผลิิตภาพแรงงานต�อุ
ชีั�วโมีง	แลิะดัชีนีผลิิตภาพแรงงานต�อุคนมีีแนวโน้มีที�มีี
ผลิิตภาพลิดลิง	ได้แก�	(1)	การทำเหมี้อุงแร�แลิะเหมี้อุง
หิน	 (2)	การผลิิต	 (3)	การข่ายส�งแลิะการข่ายปลิีก 
(3)	การซึ่�อุมียานยนต์	แลิะจักรยานยนต์	 (4)	ข่้อุมี่ลิ
ข่�าวสารแลิะการส้�อุสาร	 (5)	 กิจกรรมีเกี�ยวกับ
อุสังหาริมีทรัพย์		(6)	กิจกรรมีทางวิชีาชีีพ	วิทยาศาสตร์	

แลิะเทคนิค	 (7)	กิจกรรมีการบริหารแลิะการบริการ
สนับสนุน	การบริหารราชีการ	การป้อุงกันประเทศ	
แลิะการประกันสังคมีภาคบังคับ	แลิะ	 (8)	 กิจกรรมี
การบริการด้านอุ้�น	 ๆ	 นอุกจากนั�น	 เมี้�อุพิจารณา
เปรียบเทียบกับประเทศเพ้�อุนบ้านในภ่มีิภาคอุาเซึ่ียน
จะพบว�าผลิิตภาพแรงงานต�อุคนข่อุงประเทศไทย 
มีีอุัตราการเจริญเติบโตต�ำกว�าประเทศสิงคโปร์	
แลิะมีาเลิเซึ่ีย	แลิะใกลิ้เคียงกับประเทศสมีาชีิกอุ้�น	ๆ	 
จึงมีีความีจำเป็นที�ในชี�วงปี	2566	-	2570	ประเทศไทย
จะต้อุงเร�งยกระดับผลิิตภาพแรงงานให้ส่งขึ่�นอุย�าง 
ต�อุเน้�อุง	 แลิะเมู่�อพิิจารณาสถานุการณ์การบรรลุ
เปี้าห้มูายุแรงงานุไทุยุมูีปีระสิทุธิภาพิเพิิ�มูข้�นุ พิบว่า 
การจั ดอั นุดับค่วามูสามูารถในุการแ ข่ งขันุ 
ด้านุปีระสิทุธิภาพิแรงงานุในุ 	 The	 Global	 
Compet i t iveness 	 Report 	 ซึ่ึ� งจัดทำโดย	 
The	World	Economic	Forum	(WEF)	ไมี�มีีการจัดทำ 
ในปี	2563	-	ปี	2565	โดยได้มีีการเผยแพร�ครั�งลิ�าสุด
ในุปีี 2562 พิบว่า ปีระเทุศไทุยุอยุู่ในุอันุดับทุี� 46 
จากการจัดอันุดับทุั�งห้มูด 141 ปีระเทุศ ซึ่้�งบรรลุ
เปี้าห้มูายุทุี�กำห้นุดไว้ โดยุให้้ไทุยุอยุู่ในุอันุดับทุี� 60 
ภายุในุปีี 2565 แล้ว

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

ดัชนุีผลิติภาพิแรงงานุติ่อชั�วโมูงทุำางานุ ดัชนุีผลิติภาพิแรงงานุติ่อค่นุ

ที�มีา	1.	สำานักงานสถุิติแห�งชีาติ	2.	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแลิะ

สังคมีแห�งชีาต	ิ(สภาพัฒน์)	3.	ธนาคารแห�งประเทศ

ที�มีา	1.	สำานักงานสถุิติแห�งชีาติ	2.	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแลิะ

สังคมีแห�งชีาต	ิ(สภาพัฒน์)	3.	ธนาคารแห�งประเทศ
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	 หน�วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้่อุงได้มีกีารขั่บเคลิ้�อุน
ผ�านโค่รงการเพิ่�อขับเค่ล่�อนุการบรรลุเปี้าห้มูายุติามู
ฃยุุทุธศาสติร์ชาติิ ปีระจำปีีงบปีระมูาณ พิ.ศ. 2565 
อุาทิ	 โค่รงการพัิฒนุาศักยุภาพิช่างเช่�อมูไทุยุ 
สู่มูาติรฐานุสากล	 เพ้�อุพัฒนาชี�างเช้ี�อุมีให้มีีทักษะ
ฝึีมี้อุเป็นไปตามีเกณฑ์์ข่้อุกำหนดมีาตรฐานฝึีมี้อุ
แรงงานแห�งชีาติแลิะมีาตรฐานชี�างเชี้�อุมีสากลิ	แลิะ
เพ้�อุให้สอุดคลิ้อุงความีต้อุงการภาคอุุตสาหกรรมี 
การผลิิตแลิะบริการทั�งปัจจุบันแลิะอุนาคต	นอุกจากนี� 
ภาครัฐยังได้ดำเนินโครงการอุ้�น	ๆ	 ที�มีุ�งพัฒนาแลิะ
เชี้�อุมีโยงผ่้ประกอุบการกับสถุาบันการศึกษา	 แลิะ
พัฒนากลิไกการรับรอุงมีาตรฐานคุณวุฒิวิชีาชีีพ	
ได้แก�	 โครงการพัฒนามีาตรฐานกำลิังคนอุาชีีวศึกษา
ด้านเทคโนโลิยีนวัตกรรมี	ให้พร้อุมีก้าวส่�	THAILAND	
4.0	ซึ่ึ�งเป็นการพัฒนาหลัิกส่ตรวิชีาชีีพที�บ่รณาการ
ให้เกิดผลิสัมีฤทธิ�ที�สอุดคล้ิอุงกับมีาตรฐานคุณวุฒิ
วิชีาชีีพสาข่าอุุตสาหกรรมีเป้าหมีาย	 ในสถุาบัน
การอุาชีีวศึกษา	 23	 แห�ง	 ยกระดับแลิะพัฒนา
มีาตรฐานสถุาบันการอุาชีีวศึกษาให้สอุดคลิ้อุงแลิะ
เกิดประสิทธิภาพต�อุกระบวนการจัดการศึกษาตามี
หลิักส่ตรสาข่าวิชีาที�สอุดคลิ้อุงกับอุุตสาหกรรมี 
เป้าหมีาย	 (S-Curve)	 แลิะมีีศักยภาพตามีเกณฑ์์ 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ดัชนุีผลิติภาพิแรงงานุติ่อค่นุของปีระเทุศสมูาชิกอาเซึ่ียุนุ 
ระห้ว่างปีี 1970-2018

ที�มีา:	รายงานเร้�อุง	REGIONAL	STUDY	ON	LABOR	PRODUCTIVITY	

IN	ASEAN	ข่อุงสำานักงานเลิข่าธิการอุาเซึ่ียน	พ.ศ.2564

การจัดตั�งเป็นศ่นย์ทดสอุบมีาตรฐานคุณวุฒิวิชีาชีีพ	
รวมีทั�งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอุน
วิชีาชีีพ	โครงการพัฒนาศักยภาพกำลิังคน	ส่�มีาตรฐาน
อุาชีีพเพ้�อุตอุบสนอุงต�อุการพัฒนาอุุตสาหกรรมี
แลิะบริการแห�งอุนาคตที�มีุ�งสร้างกลิไกเชี้�อุมีโยง 
การพัฒนาศักยภาพผ่้เรียนอุาชีีวศึกษา	กำลิังคนข่อุง
สถุานประกอุบการ	 ส่�มีาตรฐานอุาชีีพแลิะคุณวุฒิ
วิชีาชีีพ	 แลิะพัฒนาศ่นย์ทดสอุบมีาตรฐานคุณวุฒิ
วิชีาชีีพข่อุงสถุาบันการอุาชีีวศึกษา	 เพ้�อุรอุงรับ 
การพัฒนาอุงค์ความีร่้แลิะทักษะในการประกอุบการ 
แลิะทักษะการทำงานข่อุงผ่้ เ รี ยนอุาชีีวศึกษา
แลิะกำลัิงคนในสถุานประกอุบการ	 นอุกจากนั�น
ยั งมีี โครงการมีุ� งยกระดับผลิิตภาพแรงงานใน
รายอุุตสาหกรรมี	 อุาทิ	 โครงการเพิ�มีผลิิตภาพ
แรงงานอุุตสาหกรรมีสาข่าอุุตสาหกรรมีไฟฟ้าแลิะ
อุิเลิ็กทรอุนิกส์	 โครงการเพิ�มีผลิิตภาพแรงงาน
อุุตสาหกรรมีสาข่าอุุตสาหกรรมีอุิ เ ล็ิกทรอุนิกส์
อุัจฉริยะ	 โครงการยกระดับผลิิตภาพแรงงาน	 4.0	
สาข่าอุุตสาหกรรมีแปรร่ปอุาหาร	 โครงการเพิ�มี
ผลิิตภาพบุคลิากรด้วยระบบรับรอุงความีสามีารถุ
บุคลิากรในอุุตสาหกรรมียานยนต์	 โครงการ 
การพัฒนาบุคลิากรในอุุตสาหกรรมียานยนต์แลิะ 
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ชีิ�นส�วนเพ้�อุรอุงรับการผลิิตยานยนต์ไฟฟ้า	 โครงการพัฒนากำลัิงแรงงานในอุุตสาหกรรมียานยนต์แลิะ 
ชีิ�นส�วนยานยนต์ไทยเพ้�อุรอุงรับนวัตกรรมียานยนต์สมีัยใหมี�	โครงการยกระดับศักยภาพผ่้ประกอุบการเหมี้อุงแร� 
แลิะอุุตสาหกรรมีพ้�นฐาน	 เพ้�อุเปลิี�ยนผ�านส่�อุุตสาหกรรมี	 4.0	 แลิะโครงการยกระดับผลิิตภาพแรงงาน 
ในภาคอุุตสาหกรรมีรายจังหวัด

	 แม้ีว�าการดำเนินการที�ผ�านมีาจะสามีารถุ
ท ำ ใ ห้ บ ร ร ลิุ เ ป้ า หมี า ยอุั น ดั บ ค ว า มีส ามี า ร ถุ 
ด้านประสิทธิภาพแรงงาน	อุย่�ในอุันดับที�ส่งกว�า	60 
แลิ้วก็ตามี	 แต�เม้ี�อุพิจารณาแนวโน้มีดัชีนีผลิิตภาพ
แรงงานต�อุชีั�วโมีงการทำงาน	 แลิะดัชีนีผลิิตภาพ
แรงงานต�อุคนแลิ้วจะพบว�า	 (1)	 กิจกรรมีเกี�ยวกับ
อุสังหาริมีทรัพย์	(2)	กิจกรรมีทางวิชีาชีีพ	วิทยาศาสตร์	
แลิะเทคนิค	 (3)	กิจกรรมีการบริหารแลิะการบริการ
สนับสนุน	การบริหารราชีการ	การป้อุงกันประเทศ	
แลิะการประกันสังคมีภาคบังคับ	แลิะ	 (4)	 กิจกรรมี
การบริการด้านอุ้�นๆ	 เป็นกิจกรรมีที�มีีผลิิตภาพ
แรงงานต�อุชีั�วโมีงการทำงาน	แลิะผลิิตภาพแรงงาน
ต�อุคน	ลิดลิงอุย�างต�อุเน้�อุงนับแต�ปี	2563	เป็นต้นมีา	
จึงควรให้ความีสำคัญกับการพัฒนาผลิิตภาพแรงงาน
ในกลิุ�มีกิจกรรมีนี�เป็นพิเศษ	นอุกจากนั�นเมี้�อุพิจารณา
เปรียบเทียบกับประเทศเพ้�อุนบ้านในภ่มีิภาคอุาเซึ่ียน

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ที�ส�วนหนึ�งสามีารถุพัฒนาผลิิตภาพแรงงานแลิะ
พัฒนาเศรษฐกิจจนกลิายเป็นประเทศที�พัฒนาแล้ิว	
แลิะอุีกส�วนหนึ�งกำลิังมีีการพัฒนาผลิิตภาพแรงงาน
แลิะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุย�างรวดเร็ว	 
จะพบว�าประเทศไทยยังคงมีีความีจำเป็นต้อุงเร�ง 
ยกระดับผลิิตภาพแรงงาน	โดยเฉพาะในอุุตสาหกรรมี
เป้ าหมีายขึ่�นอุีก 	 เ พ้� อุรั กษาแลิะยกระดับข่ีด 
ความีสามีารถุในการแข่�งข่ันในภาพรวมีข่อุงประเทศ	
ทั�งนี�ปัจจุบันการดำเนินงานส�งเสริมีการยกระดับ 
ผลิิตภาพแรงงานยังคงมีีข้่อุจำกัดเน้�อุงจากโครงการ
ยังคงมีีลิักษณะเป็นโครงการย�อุย	 ที�หลิายหน�วย
งานดำเนินการ	 แลิะมีี ลัิกษณะที�ซึ่�ำ ซ้ึ่อุน	 แลิะ 
ข่าดการบ่รณาการกัน	 ทำให้แต�ลิะโครงการได้รับ 
การจัดสรรงบประมีาณไมี�มีาก	 จึงไมี�สามีารถุยก
ระดับผลิิตภาพแรงงาน	 โดยเฉพาะในอุุตสาหกรรมี 
เป้าหมีายได้อุย�างมีีนัยยะสำคัญ	
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 หน� ว ย ง าน เ จ้ าภาพ ในการ ขั่บ เค ล้ิ� อุน 
แผนแมี�บทควรบ่รณาการร� วมีกับหน�วยงานที�
เกี�ยวข่้อุง	 ได้แก�	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวง
อุุตสาหกรรมี	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวง 
การอุุดมีศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยแลิะนวัตกรรมี	
สำนักนายกรัฐมีนตรี	 กระทรวงมีหาดไทย	 อุงค์กร
ภาคเอุกชีน	แลิะผ่้ประกอุบการ	กำหนดแนวทางแลิะ

 

	 แผนแมี�บทฯ	ประเด็น	 (04)	อุุตสาหกรรมีแลิะบริการแห�งอุนาคต	 (พ.ศ.	2566	 -	2580)	 (ฉบับแก้ไข่
เพิ�มีเติมี)	 เป้าหมีายแผนแมี�บทย�อุยแรงงานไทยมีีประสิทธิภาพเพิ�มีข่ึ�น	 ได้มีีการปรับตัวชีี�วัดแลิะค�าเป้าหมีาย	
จาก	อุันดับความีสามีารถุด้านประสิทธิภาพแรงงานข่อุง	WEF	อุย่�ในอุันดับที�	 60	 เป็น	อุันดับความีสามีารถุ 
ด้านประสิทธิภาพแรงงาน	(Labor	Productivity	:	PPP)	ซึึ่�งมีีค�าเป้าหมีายอุย่�ในอุันดับไมี�เกิน	52	ภายในปี	2570	
ทั�งนี�	จากการจัดอุันดับความีสามีารถุด้านประสิทธิภาพแรงงานข่อุง	 IMD	ในปี	2564	พบว�า	ประเทศไทยอุย่�ใน
อุันดับที�	56	ซึ่ึ�งมีีความีท้าทายค�อุนข้่างมีากในการบรรลิุค�าเป้าหมีายตามีที�กำหนดไว้ในปี	2570

โครงการสำคัญในการยกระดับผลิิตภาพแรงงานทั�ง
ในภาพรวมีข่อุงประเทศ	แลิะแต�ลิะพ้�นที�	เพ้�อุยกระดับ 
ผลิิตภาพแรงงานในอุุตสาหกรรมีเป้าหมีาย	 แลิะ
อุุตสาหกรรมีสนับสนุน	 ให้สอุดคล้ิอุงกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ	แลิะความีต้อุงการข่อุงผ่้ประกอุบการ	
เพ้�อุนำไปส่�การจัดสรรงบประมีาณต�อุไป
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สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาระบบน่เวศอุต้สาหกรรมแลุะบร่การแห่งอนาค่ต้

อันดัับข่ดัค่วามสามารถในการแข่งขันดั้านดั่จ่ทัลุในด้ัานค่วามพร้อม
ในอนาค่ต้ อยู่ ในอันดัับท่�  45

ป้ระเทศไทยม่ค่วามสามารถในการแข่งขันดั้านดั่จ่ทัลุ
ในด้ัานค่วามพร้อมในอนาค่ต้ดั่ข้�น

	 ในปัจจุบันความีสามีารถุทางด้านดิจิทัลิ
เป็นอุงค์ประกอุบที�สำคัญต�อุขี่ดความีสามีารถุใน
การแข่�งข่ันในภาพรวมีข่อุงประเทศ	 โดยมีีปัจจัย 
แห�งความีสำเร็จที�สำคัญแลิะมีีผลิต�อุการยกระดับ 
ขี่ดความีสามีารถุทางด้านดิจิทัลิข่อุงประเทศ	 ได้แก�	
การเข่้าถุึงดิจิทัลิข่อุงประชีาชีน	 การประยุกต์ใชี้
ดิจิทัลิข่อุงภาคเอุกชีน	 ความีเป็นรัฐบาลิดิจิทัลิที�มีี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ	 การพัฒนากำลิังคน

ดิจิทัลิแลิะพลิเมี้อุงดิจิทัลิ	 การพัฒนาอุงค์ความีร่้ 
ด้านดิจิทัลิที�เหมีาะสมีให้แก�ประชีาชีนในกลิุ�มีต�าง	ๆ 
การพัฒนาแลิะดึงด่ดผ้่มีีความีสามีารถุด้านดิจิทัลิ	 
การส�งเสริมีสภาพแวดลิ้อุมีที�เอุ้�อุต�อุความีสามีารถุใน
การแข่�งข่ันด้านดิจิทัลิในด้านความีพร้อุมีในอุนาคต	
โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานทั�งทางกายภาพแลิะ
มีีกฎระเบียบที�สนับสนุน

ป้ี
2565

แผนแม่่บท04 อุตสาหกรรม่
และบริการแห่งอนาคต
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	 พจิารณาข้อมูลูค่วามูสามูารถในุการแข่งขนัุ
ด้านุดิจิทัุลในุด้านุค่วามูพิร้อมูในุอนุาค่ติ	จากดัชีนี	
World	Digital	Competitiveness	Ranking	ข่อุง	
IMD	 โดยเมี้�อุพิิจารณาภาพิรวมูในุห้้วง 5 ปีีแรก
ติามูยุุทุธศาสติร์ชาติิ (ปีี 2561 - 2565)	 พบว�า 
ประเทศไทยมีคีวามีสามีารถุในการแข่�งข่นัในภาพรวมี	
ในปี	2561	อุย่�ในอุันดับที�	 39	แลิะเลิ้�อุนลิงมีาอุย่�ใน
อุันดับที�	40	ในปี	2562	จากนั�นในปี	2563	-	2564	
ไต�ข่ึ�นมีาทีลิะอุันดับ	จากอัุนดับ	40	 ขึ่�นมีาเป็น	39	
แลิ้วเลิ้�อุนข่ึ�นเป็น	38	แลิะตกลิงมีาอุย่�ในอุันดับที�	40	
อุีกครั�งในปี	2565	จากทั�งหมีด	63	ประเทศทั�วโลิก 
แลิะเมี้�อุพิจารณาเฉพาะปัีจจัยุด้านุค่วามูพิร้อมู 
ในุอนุาค่ติ	พบว�า	 ในุปีี 2565 ปีระเทุศไทุยุอยุู่ในุ
อันุดับทุี� 49	ลิดลิงจากอุันดับที�	44	ในปี	2564	แลิะ

ยังคงเป็นอุันดับที�	 3	ข่อุงประเทศในภ่มีิภาคอุาเซึ่ียน	
รอุงจากประเทศสิงคโปร์	แลิะมีาเลิเซึ่ีย	ซึ่ึ�งเป็นผลิมีา
จากปัจจัยย�อุยด้านความีคลิ�อุงตัวทางธุรกิจที�ปรับ 
ลิดลิงจากอัุนดับที�	 34	 ในปี	2564	 เป็นอุันดับที�	 41	
ในปี	 2565	 แลิะด้านการบ่รณา	 การเทคโนโลิยีที�
ปรับลิดลิงจากอุันดับที�	 43	 ในปี	2564	 เป็นอุันดับที�	
50	 ในปี	 2565	 ในข่ณะที�ปัจจัยย�อุยด้านทัศนคติต�อุ 
การปรับตัวทางดิจิทัลิปรับตัวดีข่ึ�นจากอัุนดับที�	 53	
ในปี	 2564	 เป็นอุันดับที�	 52	 ในปี	 2565	ส่งผลให้้
อันุดับขีดค่วามูสามูารถในุการแข่งขันุด้านุดิจิทุัลในุ
ด้านุค่วามูพิร้อมูในุอนุาค่ติของปีระเทุศไทุยุ ยุังค่ง
มูีค่วามูเสี�ยุงในุการบรรลุเป้ีาห้มูายุติามูทุี�กำห้นุดไว้
ในุปีี 2565

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

World Digital Competitiveness Ranking  
ของปีระเทุศไทุยุ ปีี 2561-2565 ปีัจจัยุด้านุค่วามูพิร้อมูในุอนุาค่ติ 

ที�มีา	:		International	Institute	for	Management	Development	(IMD)

	 หน�วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้่อุงได้มีกีารขั่บเคลิ้�อุน
ผ�านุโค่รงการเพิ่�อขับเค่ล่�อนุการบรรลุเปี้าห้มูายุติามู
ยุุทุธศาสติร์ชาติิ ปีระจำปีีงบปีระมูาณ พิ.ศ. 2565 
อุาทิ โค่รงการพิัฒนุาระบบการจัดการฐานุข้อมููล
ขนุาดให้ญ่เพ่ิ�อยุกระดับขีดค่วามูสามูารถในุ 
การแขันุของภาค่อุติสาห้กรรมู	 เพ้�อุวิเคราะห์ข่้อุมี่ลิ
สำหรับการติดตามี	แลิะคาดการณ์ความีเคล้ิ�อุนไหว
ข่อุงปัจจัยสภาพแวดลิ้อุมีที�ส�งผลิต�อุการแข่�งข่ันข่อุง

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ภาคอุุตสาหกรรมีได้อุย�างมีีประสิทธิภาพ	แลิะทันต�อุ
สถุานการณ์	นอุกจากนี�	ภาครัฐยังได้ดำเนินโครงการ
อุ้�น	ๆ	 ได้แก�	 (1)	 โครงการส�งเสริมีการปรับเปลิี�ยน
อุุตสาหกรรมีแลิะธุรกิจส่�เศรษฐกิจดิจิทัลิ	มีีการจัดทำ 
แพลิตฟอุร์มีเทคโนโลิยี ดิจิทัลิ 	 เพ้� อุสนับสนุน 
ผ่้ประกอุบการวิสาหกิจข่นาดกลิาง	ข่นาดย�อุมี	แลิะ
รายย�อุย	หาบเร�	แผงลิอุย	ให้สามีารถุดำเนินธุรกิจได้
อุย�างมีปีระสทิธภิาพมีากข่ึ�น	(2)	โครงการจดัตั�งสถุาบนั
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	 วิกฤตการแพร�ระบาดข่อุงเช้ี�อุโควิด-19	
ทำให้เกิดความีปกติใหมี�	 ในร่ปแบบการใช้ีชีีวิตข่อุง
คนไทยที�เปิดรับเทคโนโลิยีแลิะบริการดิจิทัลิใหมี�	ๆ	
รวมีถุึงแพลิตฟอุร์มีอุอุนไลิน์	 เชี�น	Mobile	Banking 
แลิะ	 Financial	 Service	 App	 รวมีถุึงการศึกษา
แลิะการทำงานดำเนินการผ�านแอุพพลิิเคชีั�น	การซึ่้�อุ
สินค้าอุีคอุมีเมีิร์ซึ่ผ�านมี้อุถุ้อุแลิะทำธุรกิจอุอุนไลิน์
ข่ายสินค้าผ�าน	Social	Commerce	อุย�างไรก็ตามี	
เม้ี�อุพิจารณาปัจจัยย�อุยด้านความีคลิ�อุงตัวทางธุรกิจ	
แลิะด้านการบ่รณาการเทคโนโลิยี	ภายใต้ปัจจัยด้าน
ความีพร้อุมีในอุนาคตที�ปรับลิดลิง	ทำให้อุนุมีานได้ว�า
ภาคการผลิิตแลิะบริการข่อุงไทยยังปรับตัวได้ไมี�ทัน

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ต�อุการเปลิี�ยนแปลิงทางเทคโนโลิยี	 แลิะพฤติกรรมี
ข่อุงคนไทยที�เปลิี�ยนแปลิงไป	ดังนั�นผ่้ประกอุบการ	
โดยเฉพาะข่นาดกลิาง	 ข่นาดย�อุมี	 แลิะรายย�อุย	 
รวมีถุึงแรงงาน	 แลิะเกษตรกรไทยมีีความีจำเป็นที� 
จะต้อุงเร�งพัฒนาผลิิตภัณฑ์์	บริการ	แลิะทักษะฝีึมี้อุ 
แรงงาน	 เพ้� อุ ให้สามีารถุรักษาแลิะพัฒนาข่ีด 
ความีสามีารถุในการแข่�งข่ัน	 รวมีถึุงการปรับตัว 
เข่้าส่�ความีปกติใหมี�ได้	 นอุกจากนี�	 ยังมีีประเด็น
ท้าทายทางด้านการบังคับกฎหมีายที� เกี� ยวกับ
ดิจิทัลิอุย�างเคร�งครัด	 เพ้�อุสร้างความีเชี้�อุมีั�นด้าน 
ความีปลิอุดภัยทางไซึ่เบอุร์

040602

ไอุโอุทีเพ้�อุพัฒนาอุุตสาหกรรมีดิจิทัลิแห�งอุนาคต 
เพ้�อุทำหน้าที�ส�งเสริมีให้เกิดการลิงทุน	 ร�วมีทุน
ด้านการพัฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมีดิจิทัลิ 
ในประเทศไทยทั�งจากในแลิะต�างประเทศ	 พัฒนา
อุุตสาหกรรมีดจิทิลัิแห�งอุนาคต	(New	S-curve	Digital 
Industry)	 ให้เกิดข่ึ�นในประเทศไทย	 โดยมีุ�งเน้น
อุุตสาหกรรมีไอุโอุที 	 หุ�นยนต์ 	 ระบบอุัตโนมีั ติ	 
ระบบอัุจฉรยิะ	แลิะระบบประมีวลิผลิข้่อุมีล่ิข่นาดใหญ� 
เพ้�อุสร้างข่ีดความีสามีารถุในการแข่�งข่ันแลิะลิด
การนำเข่้าให้กับประเทศไทยในอุนาคต	(3)	 โครงการ
พัฒนาเมี้อุงอุัจฉริยะน�าอุย่�	 ด้านการท�อุงเที�ยวแลิะ
ชุีมีชีนปลิอุดภัย	 แลิะด้านการเกษตรแลิะชุีมีชีน
ปลิอุดภัย	 มีุ� งส�งเสริมีแลิะพัฒนาศักยภาพข่อุง 
ผ่้ประกอุบการอุุตสาหกรรมีท�อุงเที�ยวแลิะเกษตรกร
ให้ประยุกต์ใชี้เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมีดิจิทัลิเพ้�อุ
พัฒนาผลิิตภัณฑ์์	 กระบวนการผลิิต	 การให้บริการ
แลิะการตลิาด	 (4)	 โครงการดิจิทัลิประเทศไทย
เพ้�อุอุนาคต	พ.ศ.	2566-2570	 (Digital	Thailand 
for	 Future	 2023-2027)	 เป็นกรอุบภาพรวมี 
การพัฒนาเศรษฐกิจแลิะสังคมีดิจิทัลิแบบอุงค์รวมี 
อุย�างมีีประสิทธิภาพ	 (5)	 โครงการพัฒนานิคมี
อุุตสาหกรรมีในพ้�นที�ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันอุอุก 
:	 นิคมีอุุตสาหกรรมี	Smart	Park	 เพ้�อุพัฒนาพ้�นที�

ที� มีีความีพร้อุมีเพ้�อุรอุงรับการลิงทุนข่อุงกลุิ�มี
อุุตสาหกรรมีเป้าหมีายข่อุงประเทศ	(New	S-curve)	
เชี�น	 อุุตสาหกรรมีดิจิทัลิ	 อุุตสาหกรรมีหุ�นยนต์	
อุุตสาหกรรมีการแพทย์ครบวงจร	 อุุตสาหกรรมี 
การบินแลิะอุุตสาหกรรมี	 โลิจิสติกส์	 (6)	 โครงการ
ยกระดับศ่นย์การเรียนร่้เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมี
ดิจิทัลิ	เพ้�อุอุุตสาหกรรมีอุนาคต	(AI	อุาชีีวะ)	ในพ้�นที� 
	EEC	แลิะ	(7)	โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานเพ้�อุ
รอุงรับการข่ยายตัวข่อุงอุุตสาหกรรมีดิจิทัลิ	 ข้่อุมี่ลิ 
แลิะปัญญาประดิษฐ์ 	 เพ้�อุยกระดับโครงสร้าง 
พ้�นฐานทางการศึกษาตอุบโจทย์นักลิงทุนแลิะ
เอุกชีนในอุุตสาหกรรมี	 IoT	 แลิะปรับปรุง/ปฏิิร่ป
ศ่นย์วิ เคราะห์ทดสอุบผลิิตภัณฑ์์ ดิจิ ทัลิรอุงรับ
อุุตสาหกรรมีเป้าหมีาย	 (S-curve)	 ในเข่ตส�งเสริมี 
อุุตสาหกรรมีแลิะนวัตกรรมีดิจิทัลิ	 (Digital	 Park	
Thailand:	 EECd)	 นอุกจากนี� 	 ยังมีีการจัดทำ
โครงการที�มีีลิักษณะเป็นการจัดทำข่้อุมี่ลิเชีิงลิึก
ข่อุงแต�ลิะอุุตสาหกรรมีเพ้�อุให้บริการประชีาชีน	
เชี�น	 อุุตสาหกรรมีผลิิตภัณฑ์์ยางแลิะไมี้ยางพารา	
อุุ ตสาหกรรมีชีี วภาพ 	 อุุ ตสาหกรรมีอุาหาร	
อุุตสาหกรรมีซึ่�อุมีบำรุงแลิะผลิิตชีิ�นส�วนอุากาศยาน	
อุุตสาหกรรมีไฟฟ้าแลิะอุิเลิ็กทรอุนิกส์	เป็นต้น

แผนแม่่บท04 อุตสาหกรรม่
และบริการแห่งอนาคต
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	 ภาครัฐควรให้ความีสำคัญกับโครงการที�มีีลิักษณะเป็นการส�งเสริมีให้ผ่้ประกอุบการ	 โดยเฉพาะ 
ข่นาดกลิาง	ข่นาดย�อุมี	แลิะรายย�อุย	นำเอุาเทคโนโลิยีดิจิทัลิมีาประยุกต์ใชี้ทั�งในการพัฒนาผลิิตภัณฑ์์	บริการ	แลิะ
การบริหารจัดการ	รวมีทั�งมีีมีาตรการส�งเสริมีความีร้่ทางด้านดิจิทัลิที�เหมีาะสมีให้แก�เกษตรกร	แลิะแรงงานใน
แต�ลิะอุุตสาหกรรมี	ควบค่�ไปกับการบังคับใชี้กฎหมีายที�เกี�ยวกับดิจิทัลิอุย�างจริงจัง	นอุกจากนี�	ควรพัฒนาชี�อุงทาง 
แลิะอุำนวยความีสะดวกให้ผ่้ประกอุบการ	แรงงาน	แลิะเกษตรกร	สามีารถุเข้่าถุึงโครงสร้างพ้�นฐาน	 ข้่อุมี่ลิ
ข่�าวสาร	อุงค์ความีร่้	แลิะมีาตรการส�งเสริมีการประยุกต์ใชี้เทคโนโลิยีดิจิทัลิที�ได้มีีการดำเนินการอุย่�แลิ้ว	 เพ้�อุให้
มีาตรการแลิะโครงการต�างๆ	เกิดประโยชีน์อุย�างเต็มีที�

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

 

	 แผนแมี�บทฯ	ประเด็น	(04)	อุุตสาหกรรมีแลิะบริการแห�งอุนาคต	(พ.ศ.	2566	-	2580)	(ฉบับแก้ไข่เพิ�มีเติมี) 
เปี้าห้มูายุแผนุแมู่บทุยุ่อยุปีระเทุศไทุยุมูีค่วามูสามูารถในุการแข่งขันุด้านุดิจิทุัลในุด้านุค่วามูพิร้อมูในุ
อนุาค่ติดีข้�นุ ได้กำห้นุดติัวชี�วัดและค่่าเปี้าห้มูายุทุี�ยุังค่งเดิมู ค่่อ อันุดับขีดค่วามูสามูารถในุการแข่งขันุด้านุ
ดิจิทัุลปีัจจัยุค่วามูพิร้อมูในุอนุาค่ติ อยุู่อันุดับไมู่เกินุทุี� 40 ในุปีี 2570	 โดยในุปีี 2565 ปีระเทุศไทุยุมูีอันุดับ 
ขีดค่วามูสามูารถในุการแข่งขันุด้านุดิจิทัุลปีัจจัยุค่วามูพิร้อมูในุอนุาค่ติ อยุู่ในุอันุดับทุี� 49 ซ้ึ่�งมูีค่วามูทุ้าทุายุ
ค่่อนุข้างมูากในุการบรรลุค่่าเปี้าห้มูายุติามูทุี�กำห้นุดไว้ในุปีี 2570

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้าหม่ายแผนแม่่บทย่อยที�ม่ีการเพิ�ม่เติม่ 
ในแผนแม่่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ�ม่เติม่) 
ประเด็น 04 อุตสาหกรรม่และบริการแห่งอนาค่ต

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

อุต้สาหกรรมต้่อเน่�องจากการพัฒนาระบบค่มนาค่ม 

สัดัส่วนการผลุ่ต้ยานยนต้์ไฟิฟิา้ท่�ขับเค่ลุ่�อนดั้วยพลุังงานไฟิฟิา้ต่้อการผลุ่ต้ยานยนต้์
ทั�งหมดัในป้ระเทศ

ป้ระเทศไทยเป็้นหน้�งในฐ์านการผลุ่ต้ยานยนต์้สมัยใหม่ท่�สำาคั่ญของโลุก

	 ประเทศไทยเป็นหนึ�งในฐานการผลิติยานยนต์
สมัียใหมี�ที�สำคัญข่อุงโลิก	 เป็นการสะท้อุนถึุงการ
ดำเนินการข่อุงหน�วยงานทั�งภาครัฐแลิะภาคเอุกชีน
ในการผลิักดันตลิาดยานยนต์สมีัยใหมี�ให้ปรับเปลิี�ยน
ไปส่�ยานยนต์ที�ข่ับเคลิ้�อุนด้วยพลิังงานไฟฟ้า	 แลิะ
พัฒนาศักยภาพในการเป็นฐานการผลิิตยานยนต์สมีัย
ใหมี�ที�สำคัญข่อุงโลิก	โดยที�ยานยนต์สมีัยใหมี�	หมีายถุึง	

	 แผนแมี�บทฯ	ประเด็น	 (04)	อุุตสาหกรรมีแลิะบริการแห�งอุนาคต	พ.ศ.	2566	 -	2570	 (ฉบับแก้ไข่
เพิ�มีเติมี)	 ได้มีีการเพิ�มีเป้าหมีายภายใต้แผนแมี�บทย�อุย	อุุตสาหกรรมีต�อุเน้�อุงจากการพัฒนาระบบคมีนาคมี	
จำนวน	1	 เป้าหมีาย	 ได้แก�	 เป้าหมีาย	040403	ประเทศไทยเป็นหนึ�งในฐานการผลิิตยานยนต์สมัียใหมี� 
ที�สำคัญข่อุงโลิก	 เพ้�อุให้เกิดความีครอุบคลุิมีการดำเนินการในการส�งเสริมีอุุตสาหกรรมียานยนต์ทั�งระบบ
ไปส่�อุุตสาหกรรมียานยนต์ไฟฟ้าอุัจฉริยะ	พลิังงานไฮโดรเจน	หร้อุพลิังงานทางเลิ้อุกอุ้�น	 ๆ	 แลิะผลิักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นหนึ�งในฐานการผลิิตยานยนต์สมีัยใหมี�ที�สำคัญข่อุงโลิก	พร้อุมีทั�งพัฒนาอุุตสาหกรรมี 
ต�อุเน้�อุงภายในประเทศ	ที�จะเป็นการส�งเสริมีให้ประเทศไทยสามีารถุเป็นศ่นย์กลิางยานยนต์ไฟฟ้าข่อุง
ภ่มีิภาคได้ในอุนาคต

ยานยนต์ที�มีีเทคโนโลิยีที�ประกอุบด้วยยานยนต์ไฟฟ้า	 
ยานยนต์เชี้�อุมีต�อุแลิะข่ับข่ี�อุัตโนมีัติ	 รวมีทั�งแนวโน้มี 
การใชี้งานยานยนต์ข่อุงผ้่คนจะเปลีิ�ยนไปส่�การใชี้
ยานพาหนะร�วมีกันมีากยิ�งข่ึ�น	ซึ่ึ�งเป้าหมีาย	040403	 
มีีสำนักงานเศรษฐกิจอุุตสาหกรรมี	 เป็นหน�วยงานเจ้า
ภาพในการขั่บเคล้ิ�อุนเป้าหมีายระดับแผนแมี�บทย�อุย
ข่อุงแผนแมี�บทภายใต้	ยุทธศาสตร์ชีาติ	(จ.3)

040403

แผนแม่่บท04 อุตสาหกรรม่
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040403

	 การให้ประเทศไทยเป็นหนึ�งในฐานการผลิิตยานยนต์สมีัยใหมี�ที�สำคัญข่อุงโลิก	 สะท้อุนได้จาก	
สัดส�วนการผลิิตยานยนต์ไฟฟ้าที�ข่ับเคลิ้�อุนด้วยพลิังงานไฟฟ้า	 ต�อุการผลิิตยานยนต์ทั�งหมีดในประเทศ	 
โดยมีีการกำหนดค�าเป้าหมีายดังนี�

ทั�งนี�	ข่้อุม่ีลิปีฐานอุย่�ระหว�างการจัดเก็บข่้อุมี่ลิโดยสานักงานเศรษฐกิจอุุตสาหกรรมี	(สถุาบันยานยนต์)

	 อุุตสาหกรรมียานยนต์ไฟฟ้าเป็นการต�อุยอุดมีาจากอุุตสาหกรรมียานยนต์ที�มีีศักยภาพเดิมี 
ข่อุงไทย	ซึ่ึ�งในระยะต�อุไปจะเป็นชี�วงเปลิี�ยนผ�านเพ้�อุการพัฒนาโครงสร้างการผลิิตยานยนต์แลิะชีิ�นส�วนจาก
เคร้�อุงยนต์สันดาปภายใน	 ไปส่�การผลิิตยานยนต์ข่ับเคลิ้�อุนด้วยพลิังงานไฟฟ้าทั�งระบบ	จึงมีีความีท้าทาย
ที�จะส�งผลิกระทบต�อุฐานการผลิิตที�มีีอุย่�เดิมี	 ตลิอุดจนแรงงานที�เกี�ยวข่้อุง	 แลิะผ่้ประกอุบการชีิ�นส�วนใน
อุุตสาหกรรมียานยนต์เดิมีในระดับต�าง	ๆ	ในการปรับตัวไปส่�อุุตสาหกรรมียานยนต์ไฟฟ้า	

	 เพ้�อุให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิิตยานยนต์ไฟฟ้าที�มีีศักยภาพ	จึงควรให้ความีสำคัญกับการผลัิกดัน 
อุุตสาหกรรมียานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นอุุตสาหกรรมีใหมี�อุย�างเต็มีที�	โดยให้มีีการผลิิตชีิ�นส�วนหลิักไปพร้อุมีกับการ
ปรับเปลิี�ยนฐานการผลิิตยานยนต์แบบสันดาปภายในให้เป็นยานยนต์ที�ข่ับเคลิ้�อุนด้วยมีอุเตอุร์ไฟฟ้า	ควบค่�
ไปกับการรักษาสมีดุลิโดยไมี�ลิะทิ�งตลิาดส�งอุอุกที�มีีศักยภาพจากฐานการผลิิตอุุตสาหกรรมียานยนต์เดิมี 
แลิะส�งเสริมีการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีีทักษะที�จำเป็นเหมีาะสมีกับภาคการผลิิตในอุุตสาหกรรมียาน
ยนต์ไฟฟ้า	 รวมีทั�งยกระดับผ่้ประกอุบการชีิ�นส�วนในอุุตสาหกรรมียานยนต์เดิมีให้สามีารถุพัฒนาไปเป็น 
ผ่้ผลิิตในอุุตสาหกรรมียานยนต์ไฟฟ้าได้	

การดำาเนินงาน

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหม่ายที่ต้องขับเค่ลื่อนในระยะต่อไป 

แผนแม่่บท04อุตสาหกรรม่
และบริการแห่งอนาคต

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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“ท่่องเท่่�ยวไท่ย สู่่่ความย่�งยืน”

การท่่องเท่่�ยว
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
แผนแม่่บท

05



แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก จึงเป็นส่วนส าคัญทีจ่ะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ และยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าหมายระดับประเด็น คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น และความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยดีขึ้น ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกท้ังยังมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด 

   

1 2 3 4 5 6 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 

 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน ร้อยละ 22 

• สรุปสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พบว่าในพ.ศ 2564 (ประมาณการ) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านท่องเที่ยว มีมูลค่าเท่ากับ 0.26 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.58 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ น้อยกว่าสัดส่วนของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 5.65 และร้อยละ 
17.90 ตามล าดับ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.29 จึงเป็นผลให้สถานะการการบรรลุเป้าหมาย
ของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 22 ภายในพ.ศ. 2565 

•• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยในช่วง พ.ศ. 2561-2562 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อย
ละ 18.11 และ 17.90 ตามล าดับ แม้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ขณะเดียวกัน
ในช่วงพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 
ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยอย่างมาก โดยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวสูญเสีย
โอกาสในการสร้างรายได้ และส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยหยุดชะงักมีสัดส่วนมาอยู่ที่ 
5.65 โดยในพ.ศ 2564 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศด้านท่องเที่ยว มีมูลค่าเท่ากับ 0.26 
ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.58 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศ  

 
 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในพ.ศ. 2565 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  050001 

050001 
62 สีแดง 

050001 
63 สีแดง 

050001 
64 สีแดง 

ที่มา:กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

050001 
65 สีแดง 

แผนแม่่บท05การท่่องเท่่�ยว

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุท่ธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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• สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเท่ียว (พ.ศ. 2566-
2570) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ยังคงเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเดิม โดยก าหนดให้สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ภายในพ.ศ. 2570 
โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ในพ.ศ. 2564 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านท่องเที่ยว มีมูลค่าเท่ากับ 0.26 ล้านล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.58 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท้ังประเทศ โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 12.29 ดังนั้น สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายเมื่อเปรียบเทียบกับพ.ศ. 2570 ส่งผลให้สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นยังคงอยู่
สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับวิกฤตที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 25 
 
 

050001 
ปี 70 สีแดง 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 

 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน ร้อยละ 22 

• สรุปสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พบว่าในพ.ศ 2564 (ประมาณการ) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านท่องเที่ยว มีมูลค่าเท่ากับ 0.26 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.58 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ น้อยกว่าสัดส่วนของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 5.65 และร้อยละ 
17.90 ตามล าดับ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.29 จึงเป็นผลให้สถานะการการบรรลุเป้าหมาย
ของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 22 ภายในพ.ศ. 2565 

•• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยในช่วง พ.ศ. 2561-2562 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อย
ละ 18.11 และ 17.90 ตามล าดับ แม้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ขณะเดียวกัน
ในช่วงพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 
ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยอย่างมาก โดยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวสูญเสีย
โอกาสในการสร้างรายได้ และส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยหยุดชะงักมีสัดส่วนมาอยู่ที่ 
5.65 โดยในพ.ศ 2564 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศด้านท่องเที่ยว มีมูลค่าเท่ากับ 0.26 
ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.58 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศ  

 
 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในพ.ศ. 2565 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  050001 

050001 
62 สีแดง 

050001 
63 สีแดง 

050001 
64 สีแดง 

ที่มา:กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

050001 
65 สีแดง 

  

 
รายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองเพิ่มข้ึน 

 

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง สัดส่วน 80 : 20   

•• สรุปสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมือง
หลักและเมืองรอง โดยพบว่าอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองหลักและรองในพ.ศ. 2565 มีอัตราส่วนอยู่
ที ่82.16 : 17.84 และในพ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนอยู่ที่ 75.92 : 24.08 ซึ่งมากกว่า พ.ศ. 2561- 2563 ที่ผ่านมา
อย่างมาก ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วง พ.ศ. 2561-2565 พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองอยู่ที่ร้อยละ 15.57 ดังนั้น สถานะการการบรรลุเป้าหมาย
อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ที ่สัดส่วน 80 : 20 

• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมของอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและ 
เมืองรอง โดยในช่วง พ.ศ. 2561-2562 สัดส่วนรายได้เมืองรองต่อเมืองหลักยังคงต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะท่องเที่ยวในเมืองหลักเป็นส่วนใหญ่ พ.ศ. 2563-2564 จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงอันเนื่องมาจากผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ต่อมา
ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน จ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยยังคงมีจ านวนลดลงจากเดิม ซึ่งส่งผลให้การท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเน้นความยั่งยืนมากขึ้น มีการผสมผสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และความเป็นไทยเพ่ือสร้างประสบการณ์  ความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งให้นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับการท่องเที่ยวในเมืองรองมากขึ้น โดยภาครัฐและเอกชนได้มีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว
ทั้งการประชาสัมพันธ์ การออกโครงการ/แผนงาน เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวในเมืองรองเพ่ือการกระจายและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น น าไปสู่การสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ซึ่ งการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองในพ.ศ. 2565 มี อัตราส่วนอยู่ที่  82.16 : 17.84  
ในพ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนอยู่ที่ 75.92 : 24.08 ซึ่งมากกว่าพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาอย่างมาก ทั้งนี้ หากพิจารณา
จากสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงพ.ศ. 2561-2565 พบว่ามีค่าเฉลี่ยสัดส่วนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเมืองรองอยู่ที่ร้อยละ 15.57 ซึ่งยังต้องด าเนินการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในเมือง
รองมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้มีอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองหลักร้อยละ 80 และ
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รายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองเพิ่มข้ึน 

 

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง สัดส่วน 80 : 20   

•• สรุปสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมือง
หลักและเมืองรอง โดยพบว่าอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองหลักและรองในพ.ศ. 2565 มีอัตราส่วนอยู่
ที ่82.16 : 17.84 และในพ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนอยู่ที่ 75.92 : 24.08 ซึ่งมากกว่า พ.ศ. 2561- 2563 ที่ผ่านมา
อย่างมาก ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วง พ.ศ. 2561-2565 พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองอยู่ที่ร้อยละ 15.57 ดังนั้น สถานะการการบรรลุเป้าหมาย
อัตราส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองหลักและเมืองรองยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ที ่สัดส่วน 80 : 20 

• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมของอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและ 
เมืองรอง โดยในช่วง พ.ศ. 2561-2562 สัดส่วนรายได้เมืองรองต่อเมืองหลักยังคงต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะท่องเที่ยวในเมืองหลักเป็นส่วนใหญ่ พ.ศ. 2563-2564 จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงอันเนื่องมาจากผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ต่อมา
ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน จ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยยังคงมีจ านวนลดลงจากเดิม ซึ่งส่งผลให้การท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเน้นความยั่งยืนมากขึ้น มีการผสมผสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และความเป็นไทยเพ่ือสร้างประสบการณ์  ความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งให้นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับการท่องเที่ยวในเมืองรองมากขึ้น โดยภาครัฐและเอกชนได้มีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว
ทั้งการประชาสัมพันธ์ การออกโครงการ/แผนงาน เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวในเมืองรองเพ่ือการกระจายและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น น าไปสู่การสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ซึ่ งการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองในพ.ศ. 2565 มีอัตราส่วนอยู่ที่  82.16 : 17.84  
ในพ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนอยู่ที่ 75.92 : 24.08 ซึ่งมากกว่าพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาอย่างมาก ทั้งนี้ หากพิจารณา
จากสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงพ.ศ. 2561-2565 พบว่ามีค่าเฉลี่ยสัดส่วนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเมืองรองอยู่ที่ร้อยละ 15.57 ซึ่งยังต้องด าเนินการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในเมือง
รองมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้มีอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองหลักร้อยละ 80 และ
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เมืองรองร้อยละ 20 รวมทั้ง ประเทศไทยสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรองอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยตามบริบทการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
(พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) เป้าหมายระดับประเด็นรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น 
ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จากอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมือง
รอง สัดส่วน 80 : 20  เป็น อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองสูงกว่าอัตราการ
ขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวรวมของประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือแสดงให้เห็นการเติบโตของ
รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองที่ชัดเจนมากขึ้น และไม่เป็นการจ ากัดการเติบโตของเมืองหลัก ดังนั้น  
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองสูงกว่าอัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยวรวมของประเทศ โดยในพ.ศ. 2562 เป็นปีฐาน ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 พบว่า อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองสูงกว่าอัตราการ
ขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวรวมของประเทศ เพียงร้อยละ 0.22 ในช่วงพ.ศ. 2563-2565 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เที่ยวเมืองรอง ท าให้พ.ศ. 2563 พบว่า อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยหดตัวร้อยละ 57.52 และอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
รวมทั้งประเทศหดตัวร้อยละ 73.50 ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองสูงกว่า
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวรวมของประเทศถึงร้อยละ 15.98 ประกอบกับประเทศไทยเร่ง

ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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ปี 70 สีแดง 

พัฒนาความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองมากขึ้น จึงอาจเป็นสัญญาณที่ดีที่การท่องเที่ยวในระยะต่อไป
จะกระจายสู่เมืองรองได้มากขึ้น ดังนั้น สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบกับพ.ศ. 2570 ส่งผลให้ยังคง
อยู่สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 
 
 
 
อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 
•• สรุปสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยพ.ศ. 2564 ไทยได้รับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
พัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยสภาเศรษฐกิจโลก อยู่ในอันดับที่ 36 จาก 117 ประเทศ ลดลง 5 
อันดับ จากพ.ศ. 2562 ดังนั้น สถานะการการบรรลุเป้าหมายของอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ในอันดับ 1 ใน 30  

• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยลดลง โดยในพ.ศ. 2565 สภาเศรษฐกิจโลก ได้มีการปรับปรุงรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว เป็นดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว ประจ า  พ.ศ. 2565 เพื่อการฟื้นฟู
อนาคตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน พบว่าในพ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยสภาเศรษฐกิจโลกอยู่ในอันดับที่ 36 จาก 117 ประเทศ 
ลดลง 5 อันดับ จากพ.ศ. 2562 คงท่ีในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เนื่องจากการ
จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว มีการด าเนินการทุก ๆ 2 ปี โดยยังไม่มีการรายงาน
ผลการจัดล าดับในพ.ศ. 2565 ท าให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการส ารวจ
และจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ 
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ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 
 
 
 
อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 
•• สรุปสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยพ.ศ. 2564 ไทยได้รับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
พัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยสภาเศรษฐกิจโลก อยู่ในอันดับที่ 36 จาก 117 ประเทศ ลดลง 5 
อันดับ จากพ.ศ. 2562 ดังนั้น สถานะการการบรรลุเป้าหมายของอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ในอันดับ 1 ใน 30  

• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยลดลง โดยในพ.ศ. 2565 สภาเศรษฐกิจโลก ได้มีการปรับปรุงรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว เป็นดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว ประจ า  พ.ศ. 2565 เพื่อการฟื้นฟู
อนาคตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน พบว่าในพ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยสภาเศรษฐกิจโลกอยู่ในอันดับที่ 36 จาก 117 ประเทศ 
ลดลง 5 อันดับ จากพ.ศ. 2562 คงท่ีในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เนื่องจากการ
จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว มีการด าเนินการทุก ๆ 2 ปี โดยยังไม่มีการรายงาน
ผลการจัดล าดับในพ.ศ. 2565 ท าให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการส ารวจ
และจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ 
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2561 2562 2563 2564 2565
อันดับรวม 30 25 29 28 33
สมรรถนะทางเศรษฐกจิ 10 8 14 21 34
ประสทิธภิาพของภาครัฐ 22 20 23 20 31
ประสทิธภิาพของภาคธุรกจิ 25 27 23 21 30
โครงสรา้งพืน้ฐาน 48 45 44 43 44
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โดยในพ.ศ. 2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 33 จาก 63 ประเทศ เมื่อพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้านที่ใช้ในการ
จัดอันดับ ประเทศไทยไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นจากปีที่แล้วใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ อยู่อันดับที่ 30 ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ อยู่อันดับที่ 31 และด้านประสิทธิภาพของภาค
ธุรกิจ อยู่อันดับที่ 34 ในขณะที่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีอันดับที่ 44 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ.2563-2564) จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการ จากแนวโน้มผลการจัดอันดับของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา 
อาจกล่าวได้ว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างคงที่ แต่จะมีความผันผวนในปีที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกหรือสถานการณ์ภายในประเทศ โดยในพ.ศ. 2565 ไทยมีอันดับลดลง 5 อันดับ เมื่อเทียบกับ 
พ.ศ. 2564 นั้น ยังคงสะท้อนได้ว่าประเทศไทยยังมีความท้าทายในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกอนาคต 

• สถานการณ์  พ .ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ .ศ. 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ ยว 
(พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) เป้าหมายระดับประเด็น ความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากเดิม อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (อันดับของโลก ภายในพ.ศ. 2570/2575/2580) 
ซึ่งมีค่าเป้าหมาย ไม่เกินอันดับ 28 ภายในพ.ศ. 2570 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบเคียงข้อมูลกับการพัฒนาการ
เดินทางและการท่องเที่ยว โดยพ.ศ. 2564 ไทยได้รับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
พัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวโดยสภาเศรษฐกิจโลกอยู่ในอันดับที่ 36 จาก 117 ประเทศ ลดลง 5 
อันดับ จากพ.ศ. 2562 ดังนั้น สถานะการการบรรลุเป้าหมายเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2570 ส่งผลให้ยังคงอยู่
สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต 

ที่มา : สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) 

ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่รออยู่ ทั้งปัญหาการว่างงาน รายได้ที่ลดลง และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวที่สูงขึ้น รวมทั้ง ยังมีข้อจ ากัดด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและ
ธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือรองรับกับความต้องการของนักเดินทางที่จะให้ความส าคัญกับประเด็ นสุขภาพและ
สุขอนามัยเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) บางเป้าหมายอยู่ในระดับดี แต่อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงมีประเด็นท้าทายที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข ดังนี้ 1) การพัฒนาสินค้า
และบริการการท่องเที่ยวให้ได้การยอมรับในระดับสากล และการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวที่ตรง
กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ 2) การพัฒนาและการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจเพ่ือตอบโจทย์ตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป 3) การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยว
คนไทยและต่างชาตินึกถึงและตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยบนแนวคิดนักท่องเที่ยวมั่นใจว่า
จะมีความสุขเมื่อได้มาและกลับไปอย่างปลอดภัย (4) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท าตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจและชุมชน  และ 
(5) การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปรับสมดุลใหม่เพ่ือความยั่งยืน 
เพ่ือรักษาธรรมชาติที่ ฟ้ืนตัวดีขึ้นมุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนับเป็นสิ่งส าคัญอีก
ประการหนึ่ง โดยภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับนโยบายของภาครัฐ และทิศทางการท่องเที่ยวสมัยใหม ่
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป  

 แผนแม่บทฯ ประเด็น  (5) การท่องเที่ ยว ประกอบด้วย  14 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
ซึ่งมสีถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
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*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565 
** เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ส่งผลตอ่ เป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 
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ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่รออยู่ ทั้งปัญหาการว่างงาน รายได้ที่ลดลง และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวที่สูงขึ้น รวมทั้ง ยังมีข้อจ ากัดด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและ
ธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือรองรับกับความต้องการของนักเดินทางที่จะให้ความส าคัญกับประเด็ นสุขภาพและ
สุขอนามัยเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) บางเป้าหมายอยู่ในระดับดี แต่อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงมีประเด็นท้าทายที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข ดังนี้ 1) การพัฒนาสินค้า
และบริการการท่องเที่ยวให้ได้การยอมรับในระดับสากล และการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวที่ตรง
กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ 2) การพัฒนาและการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจเพ่ือตอบโจทย์ตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป 3) การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยว
คนไทยและต่างชาตินึกถึงและตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยบนแนวคิดนักท่องเที่ยวมั่นใจว่า
จะมีความสุขเมื่อได้มาและกลับไปอย่างปลอดภัย (4) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท าตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจและชุมชน  และ 
(5) การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปรับสมดุลใหม่เพ่ือความยั่งยืน 
เพ่ือรักษาธรรมชาติที่ ฟ้ืนตัวดีขึ้นมุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนับเป็นสิ่งส าคัญอีก
ประการหนึ่ง โดยภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับนโยบายของภาครัฐ และทิศทางการท่องเที่ยวสมัยใหม ่
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป  

 แผนแม่บทฯ ประเด็น  (5) การท่องเที่ ยว ประกอบด้วย  14 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
ซึ่งมสีถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
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 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน  
พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขยายตัวร้อยละ 10 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
มีแนวโน้มลดลง โดยพิจารณาเทียบเคียงรายได้จากการท่องเท่ียวโดยชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พบว่าภาพรวมช่วง พ.ศ. 2562-2565 หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 16.86 ต่อปี 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถึงแม้ว่าในพ.ศ. 2562 รายได้จะสูงถึง 1,524,109.16 บาท และ 
เม่ือเทียบกับสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 พบว่าได้มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของรายได้เป็น 537,570.35 บาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.52 เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2564 เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามปกติ ประกอบกับ
ที่ผ่านมารายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวอย่างมาก จึงส่งผลท าให้อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ยังคงอยู่สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต 
 
 
 
 
 
 เมืองและชุมชนที่ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  ก าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึน 5 เมือง 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมจ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น โดยในพ.ศ. 2565 มีเมืองที่ได้รับการประกาศให้เข้าเป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ของ UNESCO รวม 6 แห่ง ได้แก่ (1) ภูเก็ต (Gastronomy, 2558) (2) เชียงใหม่ (Craft and Folk 
Art, 2560) (3) กรุง เทพมหานคร  (Design, 2562) (4) สุ โขทั ย  (Craft and Folk Art, 2562) (5) เพชรบุ รี 
(Gastronomy, 2564) และ (6) เชียงราย (Design, 2564) และเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 
100 แห่งของโลก จัดโดยองค์กรไม่แสวงหาก าไรระดับโลกที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม จากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วย (1) เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย (2563) (2) เมืองน่าน จังหวัดน่าน (2564) (3) เมืองเก่า 
จังหวัดสุโขทัย (2564) (4) เกาะหมาก จังหวัดตราด (2565) และ (5) บ้านห้วยปูแกง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2565) 
รวมเป็นจ านวน 10 เมือง และเม่ือเทียบกับสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 พบว่าเมืองและชุมชนเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้ว จ านวน 10 เมือง จึงส่งผลให้สถานะการ
บรรลุเป้าหมายอยูใ่นระดับบรรลุเป้าหมาย 
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 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่ มขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ขยายตัวร้อยละ 5 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น พิจารณาเทียบเคียงจากจ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยในพ.ศ. 2561-2565 พบว่าจ านวนการขึ้นทะเบียน
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.14 ต่อปี และเมื่อเทียบกับ
สถานะการบรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลล่าสุดถึงเดือนพฤษภาคม พบว่ามีการขึ้นทะเบียน
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ิมขึ้นเพียง 6 รายการ โดยเพ่ิมขึ้นเพียงเฉลี่ยร้อยละ 3.53 ต่อปี เมื่อเทียบกับ 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงท าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการ
ขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ขยายตวัร้อยละ 5 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีแนวโน้มหดตัว 
พิจารณาจากรายได้การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจพบว่าหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 16.86 ต่อปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ระหว่างพ.ศ. 2562-2564 ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในช่วงดังกล่าวหดตัวอย่างต่อเนื่อง  
ถึงร้อยละ 4.28 68.8 และ 87.78 ตามล าดับ แม้ว่าในพ.ศ. 2565 สถานการณ์การท่องเที่ยวไมซ์ จะปรับตัวดีขึ้น
จากพ.ศ. 2564 อย่างชัดเจน โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 330.32 และเมื่อเทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ในพ .ศ . 2565 พบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพ่ิมขึ้นจาก 281 คน  
ในพ.ศ. 2564 เป็น 358,306 คน ในปี 2565 และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้นจาก 49,822 
บาทต่อคน เป็น 53,879 บาทต่อคนในปี 2565 จึงส่งผลท าให้อัตราอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ ยังคงอยู่สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต 
 
 
 
 
 

 
2562 สีส้ม 2563 สีส้ม 2564 สีส้ม 
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 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่ มขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ขยายตัวร้อยละ 5 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น พิจารณาเทียบเคียงจากจ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยในพ.ศ. 2561-2565 พบว่าจ านวนการขึ้นทะเบียน
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.14 ต่อปี และเมื่อเทียบกับ
สถานะการบรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลล่าสุดถึงเดือนพฤษภาคม พบว่ามีการขึ้นทะเบียน
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ิมขึ้นเพียง 6 รายการ โดยเพ่ิมขึ้นเพียงเฉลี่ยร้อยละ 3.53 ต่อปี เมื่อเทียบกับ 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงท าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการ
ขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ขยายตัวร้อยละ 5 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีแนวโน้มหดตัว 
พิจารณาจากรายได้การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจพบว่าหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 16.86 ต่อปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ระหว่างพ.ศ. 2562-2564 ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในช่วงดังกล่าวหดตัวอย่างต่อเนื่อง  
ถึงร้อยละ 4.28 68.8 และ 87.78 ตามล าดับ แม้ว่าในพ.ศ. 2565 สถานการณ์การท่องเที่ยวไมซ์ จะปรับตัวดีขึ้น
จากพ.ศ. 2564 อย่างชัดเจน โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 330.32 และเมื่อเทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ในพ .ศ . 2565 พบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพ่ิมขึ้นจาก 281 คน  
ในพ.ศ. 2564 เป็น 358,306 คน ในปี 2565 และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้นจาก 49,822 
บาทต่อคน เป็น 53,879 บาทต่อคนในปี 2565 จึงส่งผลท าให้อัตราอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ ยังคงอยู่สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต 
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 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย  ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ในพ.ศ. 2565 คือ อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนีสมาคม
การประชุมนานาชาติ อยู่อันดับ 1 ใน 23 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมไทยมีการจัดการประชุมนานาชาติลดลง พิจารณาจาก
การจัดอันดับในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนีสมาคมการประชุมนานาชาติ 
โดยในพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 โดยปรับตัวลดลงจากอันดับท่ี 21 
ในพ.ศ. 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเป็นผลมาจากจ านวนครั้งในการจัด
ประชุมนานาชาติของไทยมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในมิติของศักยภาพในการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากดัชนี Destination Performance Index และเมื่อเทียบ
กับสถานะการบรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 พบว่าในพ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดการปรับตัวของรูปแบบการจัดประชุม
นานาชาติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 วัดจากจ านวนคร้ังของการจัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
การแปลงเป็นดิจิทัลแบบไฮบริดเสมือนจริงที่ไม่ได้รับผลกระทบ และความต่อเนื่องทางธุรกิจประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 39 
ซึ่งท าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
ขยายตัวร้อยละ 5 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทยลดลง พิจารณาจากข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
โดยในพ.ศ. 2563 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หดตัวอย่างมีนัยส าคัญถึงร้อยละ 72.30 จากพ.ศ. 2562 และ
เม่ือเทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 พบว่าในพ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ประมาณการอัตราการ
เติบโตตามรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมที่หดตัวร้อยละ 69.55 และขยายตัว 414.75 ตามล าดับ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยหดตัวประมาณร้อยละ 12.92 ต่อปี ซึ่งส่งผลท าให้อัตราการ
ขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย ยังคงอยู่สถานะการบรรลุ
เป้าหมายในระดับวิกฤต 
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 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน  
พ.ศ. 2565 คือ อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย  สถาบันด้านสุขภาพสากล  
ดีขึน้ อยู่ในอันดับที่ 12 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยลดลง 
พิจารณาจากอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยสถาบันด้านสุขภาพสากล ได้เผยแพร่รายงานผลการจัด
อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ล่าสุดในพ.ศ. 2563 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 15 ตกลง 8 อันดับ  
จากพ.ศ. 2562 โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ท าให้นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ และเม่ือเทียบกับสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 พบว่า
อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย จัดอันดับล่าสุดในพ.ศ. 2563 อยู่อันดับที่ 15 ห่างจากค่าเป้าหมาย 
3 อันดับ ซ่ึงท าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายคงยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 สถานการณ์ ในช่วง พ .ศ . 2561-2565 ภาพรวมจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น พิจารณาจากข้อมูลจ านวนสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน พ.ศ. 2565 มีสถานประกอบกิจการนวดเพ่ือเสริมความงาม กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 
และกิจการสปา รวมเพ่ิมขึ้นจ านวน 1,347 แห่ง โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากจ านวนสถานประกอบการที่
ได้รับมาตรฐานทั้งหมด ชะลอตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 41 ในพ.ศ. 2563 และร้อยละ 20 ในพ.ศ. 2564 หาก
พิจารณาในภาพรวม 5 ปีจึงมีจ านวนสถานประกอบการด้านสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 40 ต่อปี 
และเม่ือเทียบกับสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 พบว่าอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 ซึ่งส่งผลให้สถานะการการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย  
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 รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ าเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการ
ขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ขยายตัวร้อยละ 5 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
หดตัว พิจารณาเทียบเคียงจากจ านวนเรือและวันท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส าราญทางเรือในประเทศไทยเป็น
ข้อมูลเพ่ือสะท้อนการเติบโตของรายได้ดังกล่าว จากรายงานของสมาคมล่องเรือส าราญระหว่างประเทศพบว่า 
ในช่วง พ.ศ. 2561-2563 ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พ.ศ. 2561-2562 จ านวนเรือและจ านวนวัน
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือส าราญในไทยมีอัตราการเติบโตที่สูง ทว่าในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ส่งผลให้เกิดการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศท าให้จ านวนเรือและจ านวนวันท่องเท่ียวหดตัวในพ.ศ. 2563 
และเมื่อเทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 พบว่าได้มีเรือส าราญจ านวน 4 ล าแรกน านักท่องเที่ยว
กว่า 9,000 คน เข้ามาเทียบท่าที่ประเทศไทย นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการฟ้ืนตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ซ่ึงส่งผลท าให้อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ยังคง
อยู่สถานะการการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต 
 
 
 
 
 
 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 
คือ จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย เพ่ิมข้ึน 2 ท่าเรือ 
 สถานการณ์ ในช่วง พ .ศ . 2561-2565 ภาพรวมท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ านวนคงที่ 
โดยนับตั้งแต่พ.ศ. 2561-2565 ประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่ที่ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้อย่าง
เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาท่าเรืออเนกประสงค์ หรือการปรับปรุงพ้ืนที่ท่า
เทียบเรือที่มีอยู่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเป็นท่าเรือท่องเที่ยว อาทิ 
กรมเจ้าท่าได้ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยว จ านวน 7 ท่าเรือ ได้แก่ (1) ท่าเรือสวนสาธารณะธารา อ.เมือง 
จ.กระบี่ (2) ท่าเรือปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง (3) ท่าเรืออเนกประสงค์สนับสนุนการท่องเที่ยว บริเวณต าบล
ปากคลอง อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (4) ท่าเทียบเรือท่าเล ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบ่ี (5) ท่าเทียบเรือ 
สุระกุล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (6) ท่าเทียบเรือเทศบาลต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และ (7) ท่าเทียบ
เรือบ้านศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และเมื่อเทียบกับสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 ซึ่งส่งผลท า
ให้จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย ยังคงอยู่สถานะการการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต  
 
 
 

 
2562 สีส้ม 2563 สีส้ม 2564 สีแดง 

050401 

 
2562 สีแดง 2563 สีเหลือง 2564 สีส้ม 

050402 

2565 สีแดง 

2565 สีแดง 

แผนแม่่บท05 การท่่องเท่่�ยว

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุท่ธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
300



 
 
 
 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายตัวร้อยละ 5 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนลดลง พิจารณาจากข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ในพ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 การท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย พ.ศ. 2563 มีจ านวน 1.65 
ล้านคน  ลดลงร้อยละ 84.63 จากพ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2564 มีจ านวน 32 ,820 คน ลดลงร้อยละ 98.01 
จาก พ.ศ. 2563 เนื่องจากมาตรการจ ากัดการเดินทาง และนโยบายจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ 
และเม่ือเทียบกับสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 พบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนที่เดิน
ทางเข้าประเทศไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวจากมาตรการผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศ สะท้อนจากจ านวน
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน โดยพ.ศ. 2565 ในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม ที่มีจ านวน 2.99 ล้านคน หรือกว่า 
300 เท่าจากช่วงเดียวกันในพ.ศ. 2564 ซึ่งส่งผลท าให้อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงอยู่สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต 
 
 
 
 
 
 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 
คือ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว โดย ดัชนีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเทีย่ว อยู่อันดับ 1 ใน 70 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น 
พิจารณาเทียบเคียงจากตัวชี้วัดการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ย ว 
พบว่าในพ.ศ. 2564 อยู่อันดับที่ 92 จาก 117 ประเทศ ในขณะที่ พ.ศ. 2562 ยังคงมีการใช้อันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว พบว่า อยู่อันดับที่ 111 จาก 140 และพ.ศ. 2560 อยู่อันดับที่ 
118 จาก 136 ประเทศ สะท้อนถึงการปรับตัวด้านอันดับด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้น 
และเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับสถิติความผิดอาญาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประจ า  พ.ศ. 2561 
จ านวน 310 คดี โดยพ.ศ. 2562 ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 51.94 คิดเป็นจ านวน 471 คดี ในขณะที่พ.ศ. 2563 
จ านวน 233 คดี และพ.ศ. 2564 จ านวน 3 คดี ปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ  50.53 และ 98.73 ตามล าดับ 
และในพ.ศ. 2565 จ านวนคดีกลับมาเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เริ่มเดินทางท่องเที่ยว
ตามปกติ และเม่ือเทียบกับสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 ซึ่งท าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน
ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 

 
2562 สีแดง 2563 สีแดง 2564 สีสม้ 2565 สีสม้ 

 
2562 สีเหลือง 2563 สีสม้ 2564 สีแดง 

050501 

050601 
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 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุใน พ.ศ. 2565 คือ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางบกและทาง
น้ า โดย ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว อยู่อันดับ 1 ใน 50 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้น พิจารณาเทียบเคียงสถานการบรรลุเป้าหมายจากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย สถาบันการจัดการนานาชาติ พบว่าในช่วงพ.ศ. 2561-2565 อันดับมีการปรับตัวดี
ขึ้นจากอันดับที่ 48 ในพ.ศ. 2561 เป็นอันดับที่ 44 ในพ.ศ. 2565 อย่างไรก็ดี ในพ.ศ. 2565 ปรับตัวลดลง 1 อันดับ 
เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2564 ส าหรับตัวชี้วัดด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า โดยอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ า พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 อยู่ในอันดับคงที่ คือ อันดับที่ 
72 และพ.ศ. 2564 อยู่ในอันดับที่ 48 ลดลง 24 อันดับ และเม่ือเทียบกับสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565  
ซึ่งส่งผลให้สถานะการการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ใน พ.ศ. 2565 คือ อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย ดัชนี 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว อยู่อันดับ 1 ใน 110 
 สถานการณ์ ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยในพ.ศ. 2565 สภาเศรษฐกิจโลก ได้มีการปรับปรุงรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว เป็นดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว ประจ า พ.ศ. 2564 :การฟื้นฟูอนาคต
อย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน ซ่ึงให้ความส าคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืนมากข้ึน มีการปรับปรุงดัชนีชี้วัดกลุ่มทรัพยากร
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ในพ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในอันดับ 
122 พ.ศ. 2562 อยู่ในอันดับที่ 130 ปรับตัวดีขึ้น 8 อันดับ และในพ.ศ. 2564 ที่ได้มีการปรับปรุงรายงานเป็นการ
พัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพบว่าอยู่ในอันดับที่ 97 
ซึ่งดีขึ้นถึง 33 อันดับและเมื่อเทียบกับสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในพ .ศ. 2565 ซึ่งส่งผลให้สถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 

 
2562 สีส้ม 2563 สีส้ม 2564 สีสม้ 

050602 

 
2562 สีส้ม 2563 สีส้ม 2564 สีส้ม 

050603 

2565 สีเขียว 

2565 สีเขยีว 
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	 ประ เทศไทยมีีข้้ อ ได้้ เป รียบจากการ มีี
ประเพณีีวััฒนธรรมีที�หลากหลายอันเป็นเอกลักษณี์
ข้องประเทศ	 โด้ยการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และ
วััฒนธรรมีจะด้ึงดู้ด้ให้นักท่องเที�ยวัต่่างชิาต่ิเข้้า
ประเทศมีากข้ึ�น	 รวัมีถึึงนักท่องเที�ยวัในประเทศที�
มีีแนวัโน้มีแสวังหาการท่องเที�ยวัในรูปแบบใหมี่	 ๆ
โด้ยเฉพาะการท่องเที�ยวัต่ามีวัิถึีชิุมีชิน	ซึ่ึ�งรวัมีอยู่ใน
การท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีด้้วัย
นอกจากนี�	 ยังรวัมีถึึงการท่องเที�ยวัที�เชิ่�อมีโยงกับ
ประวััต่ิศาสต่ร์	ศิลปวััฒนธรรมี	และเอกลักษณี์ข้อง

พ่�นที�	 ซึึ่�งถึ่อเป็นโอกาสสำค์ัญในการสร้างรายได้้จาก
การท่องเที�ยวั	 ด้ังนั�น	 เพ่�อยกระด้ับการท่องเที�ยวั
เชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี	 จึงค์วัรค์้นหาฐานทุน
วััฒนธรรมีข้องพ่�นที�	 และเพิ�มีมีูลค์่าสินค์้าบริการ
และแหล่งท่องเที�ยวั	 พร้อมีทั�ง	 ส่งเสริมีการต่ลาด้
ที�มีุ่ ง เน้นการส่�อสารค์ุณีค์่าและภาพลักษณี์ข้อง
ประเทศ	ต่ลอด้จนสร้างสภาพแวัด้ล้อมีที�เอ่�อต่่อการ
สร้างรายได้้	อาทิ	การมีีฐานข้้อมีูลเชิิงลึก	การเต่รียมี
ค์วัามีพร้อมีข้องศักยภาพชิุมีชิน	และการประยุกต่์ใชิ้
เทค์โนโลยีเพ่�อยกระด้ับสินค์้าและบริการ

050101

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การที่่องเที่่�ยวเชิิงสร้างสรรค่์แลุะวัฒนธรรม

อัต้ราการขยายต้ัวของรายไดั้จากการที่่องเที่่�ยวเชิิงสร้างสรรค์่แลุะวัฒนธรรม
เฉลุ่�ยร้อยลุะ 10

รายได้ัจากการท่ี่องเที่่�ยวเชิิงสร้างสรรค์่แลุะวัฒนธรรมเพิิ่�มข้�น

ปี้
2565

จ.3

แผนแม่่บท05การท่องเท่�ย่ว
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050101

	 พิจารณีาจากข้้อมีูลการท่อง เ ที� ยวั เชิิ ง 
สร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี	 จัด้เก็บโด้ยกระทรวัง 
การท่องเที�ยวัและกีฬา	 โด้ยทำการศึกษาจากข้้อมูีล 
ทุต่ิยภูมิีย้อนหลังจากหน่วัยงานที� เกี�ยวัข้้องต่ามี 
การจัด้ประเภทมีาต่รฐานอุต่สาหกรรมีประเทศไทย 
รวัมีกับผลการสำรวัจจากผู้ประกอบการ	(TSIC	plus)	 
พบวั่าปี	 2562	 มีีอัต่ราการเต่ิบโต่ข้องรายได้้จาก
การท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีอยู่ที� 
ร้อยละ	 48.46	 และหด้ตั่วัลงอยู่ที�ร้อยละ	 55.42	 
ในปี	2563	จากสถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อ
โค์วัิด้-19	 และเมี่�อพิจารณีาเทียบเค์ียงกับรายได้้ 
จากการท่องเที�ยวัโด้ยชุิมีชินข้ององค์์การบริหาร
การพัฒนาพ่�นที�พิเศษเพ่�อการท่องเที�ยวัอย่างยั�งย่น 
(องค์์การมีหาชิน)	ซึ่ึ�งมีีแนวัค์ิด้และกลุ่มีนักท่องเที�ยวั 
ที� ใกล้เค์ียงกับการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และ

ที�มีา:	องค์์การบริหารการพัฒนาพ่�นที�พิเศษเพ่�อการท่องเที�ยวัอย่างยั�งย่น	(องค์์การมีหาชิน)	(อพท.)

วััฒนธรรมีเริ�มีจัด้เก็บในปี	 2562	 ทั�งนี�ภาพรวัมี
สถึานการณี์ในห้วัง	 5	 ปีแรกข้องยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ
โด้ยในชิ่วังปี	 2562-2565	พบวั่าหด้ตั่วัเฉลี�ยร้อยละ 
16.86	 ต่่อปี	 เน่�องจากการแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อ
โค์วัิด้-19	 ถึึงแมี้วั่าในปี	 2562	 รายได้้จะสูงถึึง 
1,524,109.16	บาท	และในปี	2565	ได้้มีีการปรับต่ัวั 
เพิ�มีขึ้�นข้องรายได้้เป็น			537,570.35		บาท			หร่อ			เพิ�มีขึ้�น 
ร้อยละ	 10.52	 เมี่�อเทียบกับปี	 2564	 เน่�องจาก 
นักท่องเที�ยวัเดิ้นทางท่องเที�ยวัต่ามีปกติ่ประกอบกับ
ที�ผ่านมีารายได้้จากการท่องเที�ยวัหด้ตั่วัอย่างมีาก
เมี่�อพิจารณีาภาพรวัมีต่ัวัชิี�วััด้ที�มีีค์่าหด้ต่ัวัเฉลี�ยที�
ร้อยละ	 16.86	ต่่อปี	ดัังนัั้�นั้ จึงส่่งผลทำให้้อััตรา 
การขยายตัวขอังรายไดั้จากการท่อังเท่�ยวเชิิง
ส่ร้างส่รรค์์และวัฒนั้ธรรม ยังค์งอัย่่ส่ถานั้ะการ 
การบรรลุเป้้าห้มายในั้ระดัับวิกฤต

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย
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	 หน่วัยงานภาค์รัฐที� เกี� ยวัข้้องและภาค์ 
ประชิาชินในพ่�นที� ได้้มีีการข้ับเค์ล่�อนโค์รงการ 
และมี าต่ ร ก า รที� ส่ ง เ ส ริ มี ก า รท่ อ ง เ ที� ย วั เ ชิิ ง 
สร้ า ง ส ร รค์์ เ ป็ น จ ำนวันมีาก 	 โ ด้ย ได้้ ด้ ำ เ นิ น 
โค์รงการเพื่่�อัขับเค์ล่�อันั้การบรรลุเป้้าห้มายตาม 
ยุทธศาส่ตร์ชิาติ ป้ระจำป้ีงบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565  
อาทิ	โค์รงการส่ร้างรายไดั้จากการท่อังเท่�ยว โดัย 
ชิุมชินั้เชิิงส่ร้างส่รรค์์ผ่านั้ตลาดัม่ลค์่าส่่งเพ่�อให้ 
ชิุ มี ชิ น ไ ด้้ ต่่ อ ย อ ด้ แ ล ะ ส ร้ า ง ค์ุ ณี ค์่ า จ า ก ทุ น
วััฒนธรรมี	 ผ่านกิจกรรมีท่องเที�ยวัและเสนอข้าย
นักท่องเที�ยวัต่ลาด้ค์ุณีภาพในด้้านการต่ลาด้	 เพ่�อ 

การท่องเที�ยวั	 โค์รงการพื่ัฒนั้าอััตลักษณ์เม่อัง 
เพ่ื่�อัส่่งเส่ริมภาพื่ลักษณ์ให้้เป้็นั้แห้ล่งท่อังเท่�ยวท่� 
นั้่ าดัึ ง ด่ัดัขอังนั้ักท่อังเ ท่�ยว รวัมีทั� งการประชิา 
สัมีพันธ์และเสนอข้ายรายการท่องเที� ยวัชิุมีชิน 
เพ่� อกระจายรายได้้ ไป สู่ ก ารท่ อง เที� ย วั ชุิมีชิน 
อย่างทั�วัถึึง	นอกจากนี�	ยังมีีปัจจัยอ่�น	ๆ	ที�ส่งเสริมี 
การท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี	 อาทิ 
การพัฒนา	Mobile	 Application	 ส่งเสริมีการ 
ท่องเที�ยวั	 ซึึ่�งเป็นเค์ร่�องมี่อสำค์ัญในการส่งเสริมี 
“เที�ยวัชุิมีชิน	ยลวิัถีึ”	เพ่�อให้เกิด้การกระจายต่ัวัข้อง 
นักท่องเที�ยวัและรายได้้เข้้าสู่ชุิมีชินท้องถึิ�นมีากข้ึ�น	

	 ที�ผ่านมีาการจัด้ทำโค์รงการที� เกี�ยวัข้้อง
กับการเพิ�มีรายได้้จากการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์
และวััฒนธรรมีจำนวันมีาก	ซึ่ึ�งพบวั่าหลายโค์รงการ 
ข้องหน่วัยงานมีีค์วัามีซึ่�ำซึ่้อนกันในทั� ง ในด้้าน
กิจกรรมีและพ่�นที�การพัฒนา	 จึงส่งผลให้เกิด้การ
พัฒนาอย่างค์่อยเป็นค์่อยไปและกระจุกตั่วั	ในด้้าน 
การบริหารจัด้การการท่องเที�ยวัในชุิมีชินส่วันใหญ ่

เป็นการบริหารจัด้การด้้วัยตั่วั เอง	 จึงยั งข้าด้
ประสิทธิภาพในการบริหารจัด้การอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี� 	 ในการเข้้าไปพัฒนาการท่องเที�ยวั
เชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีข้องภาค์รัฐโด้ยไมี่
ค์ำนึงถึึงศักยภาพค์วัามีพร้อมีข้องชิุมีชิน	 ส่งผลให้
ชิุมีชินไมี่เกิด้ค์วัามีเข้้มีแข้็งจากภายในชิุมีชินและ 
ค์วัามียั�งย่นข้องการด้ำเนินงาน

	 หน่วัยงานเจ้ าภาพและหน่วัยงานร่วัมี 
ข้ับเค์ล่�อนการด้ำเนินงานเพ่�อบรรลุ เป้าหมีาย	 
ค์วัรร่วัมีกำหนด้แนวัทางเพ่�อให้ เกิด้การพัฒนา 
ที�เป็นองค์์รวัมีอย่างเป็นรูปธรรมี	 โด้ยค์วัรมีีการจัด้ 
ลำดั้บค์วัามีสำค์ัญข้องโค์รงการข้องแต่่ละหน่วัยงาน 
ที� จ ะ เ ข้้ า มี า พัฒนา ใน ชุิ มีชินอย่ า ง เ หมี า ะสมี	 
เพ่�อลด้ค์วัามีซึ่�ำซึ่้อนข้องโค์รงการและเกิด้การ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ	 และค์วัรมีีการพัฒนาและ
การส่งเสริมีรูปแบบการท่องเที�ยวัศักยภาพสูงให้
เหมีาะสมีกับศักยภาพข้องแต่่ละพ่�นที�	 ต่ลอด้จน 

พัฒนาสินค์้าและบริการรูปแบบใหมี่ที�น่าสนใจ
เพ่�อต่อบโจทย์ต่ามีค์วัามีต่้องการข้องนักท่องเที�ยวั
ที� เปลี�ยนแปลงไป	 ในด้้านการต่ลาด้	 หน่วัยงาน 
ที� เ กี� ย วั ข้้ อ ง ค์ วั ร มีี ส่ วั น ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ มี ก า ร 
ประชิ าสั มีพั น ธ์ พ่� น ที� กิ จ ก ร รมีท่ อ ง เ ที� ย วั เ ชิิ ง
สร้างสรรค์์อย่างเหมีาะสมี	 และสอด้ค์ล้องกับ 
ค์วัามีสามีารถึในการรองรับข้องพ่�นที�	 ค์วับคู์่กับ
การเต่รียมีค์วัามีพร้อมีและสร้างค์วัามีเข้้มีแข็้ง 
ให้กับชิุมีชินในการจัด้การการท่องเที�ยวั	

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า
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	 แ ผ น แ มี่ บ ท ภ า ย ใ ต่้ ยุ ท ธ ศ า ส ต่ ร์ ชิ า ต่ ิ
ประเด้็น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	 2566-2570) 
(ฉบับแก้ไข้เพิ�มีเต่ิมี)	 ยังค์งเป้าหมีาย	 รายได้้จากการ 
ท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีเพิ�มีขึ้�น
และต่ัวัชิี�วััด้เด้ิมีโด้ยกำหนด้ให้อัต่ราการข้ยายต่ัวั
ข้องรายได้้จากการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และ
วััฒนธรรมี	 เฉลี�ยร้อยละ	 12	ต่่อปีภายในปี	 2570	 
เมี่� อ เทียบเค์ียงกับสถึานการณี์รายได้้จากการ
ท่อง เที� ยวั โด้ย ชุิมีชินข้ององค์์การบ ริหารการ
พัฒนาพ่�นที�พิ เศษเพ่�อการท่องเที�ยวัอย่างยั�งย่น 
โด้ยภาพรวัมีชิ่วังปี	2562-2565	หด้ตั่วัเฉลี�ยร้อยละ 
16 .86ต่่อปี เน่� อ งจากการแพร่ ระบาด้ข้อง เชิ่� อ 
โค์วัิด้-19	 ถึึงแมี้วั่าในปี	 2562	 รายได้้จะสูงถึึง 
1,524,109.16		บาทและในปี		2565		ได้้มีีการปรับตั่วั 
เพิ� มีข้ึ� นข้องรายได้้ เป็ น 	 537 ,570 .35 	 บาท 

หร่อเพิ�มีขึ้�นร้อยละ	 10.52	 เมี่�อเทียบกับปี	 2564 
ด้งันั�น	 เมี่�อเปรยีบเทยีบสถึานะการการบรรลเุป้าหมีาย
ในปี	 2570	 อัต่ราการข้ยายต่ัวัข้องรายได้้จากการ 
ท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีเฉลี�ยร้อยละ 
12ต่่อปียังค์งอยู่ในสถึานะการการบรรลุเป้าหมีาย 
ในระด้ับวัิกฤต่ถึ่อว่ัาเป็นค่์าเป้าหมีายที�มีีค์วัามีท้าทาย 
อย่างต่่อเน่�อง สำหรับประเทศไทอย่างไรก็ต่ามี 
ประเทศไทยมีี ข้้อได้้เป รียบจากการมีีประเพณีี 
วััฒนธรรมีที�หลากหลายอันเป็นเอกลักษณี์ข้อง
ประเทศ	 และการมีีทรัพยากรทางวััฒนธรรมีเป็น
ทุนเด้ิมี	 และหน่วัยงานที� เกี�ยวัข้้องได้้มีีแผนการ
ด้ำเนินงานในห้วังระยะเวัลาถัึด้ไปที� เกี� ยวัข้้อง 
กับการด้ำเนินงานต่ามีเป้าหมีายจำนวันมีาก	จะมี ี
ส่วันชิ่วัยในการขั้บเค์ล่�อนให้เกิด้การพัฒนาต่ามี
เป้าหมีายต่่อไป

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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050102

	 การท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี
เป็นการท่องเที�ยวัรูปแบบหนึ�งที�ชิ่วัยสนับสนุนให้ 
เกิด้การกระจายรายได้้สู่ชิุมีชินท้องถึิ�น	และสนับสนุน 
การเพิ�มีค์วัามีสามีารถึในการแข้่ ง ขั้นด้้านการ 
ท่องเที�ยวัข้องประเทศไทย	 ประเทศไทยจึงได้้
ส นั บ สนุ น ใ ห้ มีี เ มี่ อ ง และชิุ มี ชินที� มีี ศั ก ยภ าพ 
ด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี 
เพิ�มีข้ึ�น	 เพ่�อรองรับการท่องเที�ยวัรูปแบบดั้งกล่าวั
โด้ยการต่่อยอด้ฐานทรัพยากรด้้านการท่องเที�ยวั 
ในท้องถึิ�นให้เกิด้ประโยชิน์สูงสุด้	 และสร้างค์ุณีค์่า
ให้กับทรัพยากรในพ่�นที�ให้ต่อบโจทย์ค์วัามีต่้องการ
ข้องนักท่องเที�ยวั	 เกิด้ประสบการณี์และค์วัามี

ประทับใจ	 ต่ลอด้จนสร้างค์วัามีโด้ด้เด้่นทั�งสินค์้า
และบริการทางการท่องเที� ยวั	 จากอัต่ลักษณี์
และวััฒนธรรมีที�แต่กต่่าง	 รวัมีทั�งการส่�อสารทาง 
การต่ลาด้เชิิงสร้างสรรค์์	 โด้ยให้ค์วัามีสำค์ัญกับการ 
ใชิ้นวััต่กรรมีเพ่�อต่่อยอด้ทุนทางวััฒนธรรมีและ
ภูมีิปัญญาท้องถึิ�น	 การบริหารจัด้การเมี่องและ
ชิุมีชิน	 ต่ลอด้จนการสร้างสภาพแวัด้ล้อมีที� เ อ่�อ
ต่่อการ เพิ� มีข้ึ� นข้อง เมี่องและชุิมีชินท่อง เ ที� ยวั 
เชิิ งสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี	 การบูรณีาการ 
การทำงานร่วัมีกับภาคี์เค์ร่อข้่ายในการส่งเสริมี
กิจกรรมีสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี	และการพัฒนา
สินค์้าและบริการด้้วัยวัิธีการสมีัยใหมี่

	 พิจารณีาจากเกณีฑ์์ระด้ับสากลในการ
ค์ัด้เล่อกเมี่องและชิุมีชินที�มีีศักยภาพด้้านการ 
ท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี	 เพ่�อให ้
สามีารถึต่่อยอด้สู่ การ ดึ้ง ดู้ด้ นักท่อง เ ที� ยวั เชิิ ง 
ส ร้ า ง ส ร ร ค์์ แ ล ะ วัั ฒ น ธ ร ร มี จ า ก ทั� วั โ ล ก ไ ด้้ 
ประกอบด้้วัย	 เมี่องที�เป็นเค์ร่อข้่ายเมี่องสร้างสรรค์์
ข้ององค์์การยู เนสโกและเมี่ องที� ข้ึ� นทะ เบี ยน 
Sustainable	Destination	Top	100	ซึ่ึ�งในปี	2565	

มีีเมี่องที�ได้้รับการประกาศให้เข้้าเป็นเค์ร่อข้่าย 
เมี่องสร้างสรรค์์ข้ององค์์การยู เนสโก	 รวัมี	 6	
แห่งได้้แก่	 (1)	 ภูเก็ต่	 (Gastronomy,	 2558)	 
(2)	 เชิียงใหมี่(Craft	 and	 Folk	 Art,	 2560)	 
(3)	กรุงเทพมีหานค์ร(Design,	2562)	 (4)	 สุโข้ทัย(-
Craft	 and	 Folk	 Art,	 2562)	 (5)	 เพชิรบุรี 
(Gast ronomy, 	 2564) 	 และ(6 ) 	 เชิียงราย	 
(Design,2564)	 และเมี่องที�ได้้รับการขึ้�นทะเบียน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การที่่องเที่่�ยวเชิิงสร้างสรรค่์แลุะวัฒนธรรม

จำานวนเมืองแลุะชิุมชินที่่�ม่ศัักยภาพิ่ดั้านการที่่องเที่่�ยวเชิิงสร้างสรรค์่
แลุะวัฒนธรรม จำานวน 5 เมือง

เมืองแลุะชิุมชินที่่ม่ศัักยภาพิ่ดั้านการท่ี่องเท่ี่�ยวเชิิงสร้างสรรค์่แลุะวัฒนธรรมเพิิ่�มข้�น

ปี้
2565
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เค์ร่อัข่ายเม่อังส่ร้างส่รรค์์ขอังอังค์์การย่เนั้ส่โก
1)		ภูเก็ต่	เมี่อง	Gastronomy	ปี	2558
2)		เชิียงใหมี่	เมี่อง	Craft	and	Folk	Art,	ปี	2560
3)		กรุงเทพมีหานค์ร	เมี่อง	Design	ปี	2562
4)		สุโข้ทัย	เมี่อง	Craft	and	Folk	Art	ปี	2562	
5)		เพชิรบุรี	เมี่อง	Gastronomy	ปี	2564
6)		เชิียงราย	(Design,	2564)

Sustainable Destination Top 100 
1)		เมี่องเชิียงค์าน	จังหวััด้เลย	(2563)	
2)		เมี่องน่าน	จังหวััด้น่าน	(2564)
3)		เมี่องเก่า	จังหวััด้สุโข้ทัย	(2564)	*ซึ่�ำ
4)		เกาะหมีาก	จังหวััด้ต่ราด้	(2565)	
5)		บ้านห้วัยปูแกง	จังหวััด้แมี่ฮ่่องสอน	(2565)

Sustainable	 Destination	 Top	 100	 จัด้โด้ยองค์์กร	 Green	 Destinations	 ประกอบด้้วัย
(1)	 เมี่องเชีิยงค์าน	จังหวััด้เลย	 (2563)	 (2)	 เมี่องน่านจังหวััด้น่าน	 (2564)	 (3)	 เมี่องเก่า	 จังหวััด้สุโข้ทัย
(2564)	 (4)	 เกาะหมีาก	 จังหวััด้ต่ราด้	 (2565)	 และ(5)	 บ้านห้วัยปูแกง	 จังหวััด้แมี่ฮ่่องสอน	 (2565)	 
รวัมีเป็นจำนวัน	 10	 เมี่อง	 ทั�งนี�	 เมี่�อพิจารณีาจำนวันเมี่องและชิุมีชินที�มีีศักยภาพด้้านการท่องเที�ยวั 
เชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี	 โดัยในั้ป้ี 2565 เม่อังและชิุมชินั้เชิิงส่ร้างส่รรค์์และวัฒนั้ธรรมขอังไทย 
ไดั้รับการยอัมรับในั้ระดัับส่ากลแล้วจำนั้วนั้ 10 เม่อัง ด้ังนั�น	ส่งผลให้สถึานะการการบรรลุเป้าหมีายอัย่่ในั้
ระดัับบรรลุเป้้าห้มาย 

	 ห น่ วั ย ง า น ทุ ก ภ า ค์ ส่ วั น ที� เ กี� ย วั ข้้ อ ง 
ได้้ด้ำเนินการขั้บเค์ล่�อนการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์
และวััฒนธรรมี	 ผ่านการค์้นหาและสนับสนุน 
อัต่ลักษณี์ข้องพ่�นที�	 เพ่�อผลักด้ันให้เป็นเมี่องและ 
ชุิ มี ชิน ให้ มีี ศั ก ยภ าพด้้ า น ก า รท่ อ ง เ ที� ย วั เ ชิิ ง
สร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีในระยะต่่อไปได้้อย่าง
ยั� งย่น	 โด้ยได้้ด้ำเนินโค์รงการเพ่ื่�อั ขับเค์ล่�อันั้ 
การบรรลุเป้้าห้มายตามยุทธศาส่ตร์ชิาติ ป้ระจำป้ ี
งบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565 อาทิ โค์รงการพัื่ฒนั้าเม่อัง 
และชิุมชินั้ท่�ม่ศักยภาพื่ดั้านั้การท่อังเท่�ยวเชิิง
ส่ร้างส่รรค์์และวัฒนั้ธรรม	 เพ่�อศึกษาศักยภาพ
และค์ วั ามี เ หมี า ะสมีข้อ ง เ มี่ อ ง แ ล ะ ชุิ มี ชินที�
สามีารถึจะพัฒนาเมี่องสู่การเป็นเค์ร่อข้่ายเมี่อง
สร้างสรรค์์ข้องยูเนสโก	 มีีการรวับรวัมีเค์ร่อข้่าย
พ่�นที�ที�มีีศักยภาพในการพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจ

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

สร้างสรรค์์	 และการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และ
วััฒนธรรมี	จำนวัน	33	พ่�นที�	 ภายใต่้เค์ร่อข้่ายย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์์ประเทศไทย	 รวัมีทั�งมีีการ 
จั ด้ กิจกรรมี พัฒนาย่ าน เศรษฐ กิจสร้ า งสรรค์ ์
และการส่ ง เส ริมีการท่องเที� ยวัเชิิ งสร้ างสรรค์์ 
และวััฒนธรรมี	 โด้ยผ่านแพลต่ฟอร์มีงานเทศกาล
สร้างสรรค์์และกิจกรรมี	นอกจากนี�	 ประเทศไทย
ยังได้้ให้ค์วัามีสำคั์ญกับการใชิ้ประโยชิน์จากการ
เป็นเค์ร่อข้่ายเมี่องสร้างสรรค์์ข้ององค์์การยูเนสโก
เชิ่น	 โค์รงการ	ASEAN	Cultural	Creative	Cities 
for	Sustainable	Development	Project	เพ่�อเป็น 
การประชิาสัมีพันธ์สร้างค์วัามีรู้ค์วัามีเข้้าใจเกี�ยวักับ
ประโยชิน์ที�จะได้้รับจากการเป็นสมีาชิิกเค์ร่อข้่าย
เมี่องสร้างสรรค์์ข้ององค์์การยูเนสโก	 โด้ยกระทรวัง
วััฒนธรรมี	เป็นต่้น
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	 การข้ยายผลการพัฒนาเมี่องและชุิมีชิน
ในประเทศไทยให้มีี ศักยภาพในการท่องเที� ยวั
เชิิงสร้างสรรค์์และและวััฒนธรรมีได้้อย่างยั�งย่น	 
ต่้อง ให้ค์วัามีสำ คั์ญกับวัิ ถึี ชิี วัิ ต่ข้อง ชุิมีชินและ
พ่�นที�ในการพัฒนา	 เพ่�อให้สอด้ค์ล้องกับข้ีด้ค์วัามี
สามีารถึในการรองรับการท่องเที� ยวัข้องพ่�นที�	 
ข้ณีะเดี้ยวักันการสร้างค์วัามีต่ระหนักรู้ในชิุมีชิน
และพ่� น ที� ใ ก ล้ เ ค์ี ย ง เ กี� ย วั กั บ วัั ฒนธ ร รมีและ
ภูมีิปัญญาพ่�นถึิ�น	 ยังเป็นประเด็้นท้าทายที�สำคั์ญ 
ใ นก า รยก ระด้ั บ ศั ก ยภ าพข้อ งชิุ มี ชิน ในก า ร 
สร้างสรรค์์รูปแบบการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์
แ ล ะ ก า รพั ฒน าผลิ ต่ ภั ณีฑ์์ ที� เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษณี ์
ในพ่�นที�	 รวัมีทั�งเมี่องและชุิมีชินที�มีีศักยภาพด้้าน

การท่ อ ง เที� ย วั เชิิ งสร้ า งสรรค์์ และวััฒนธรรมี 
ยั ง ค์่ อนข้้ า ง ก ระจุ กต่ั วั อยู่ ใ นพ่� นที� ภ าค์ เหน่ อ 
การพัฒนาพ่� นที� เ พ่� อข้อข้ึ� นทะเบียนเป็น เ ม่ีอง
ท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี	 จึงอาจ
พิจารณีาพ่�นที�อ่�นข้องประเทศไทยที�มีีศักยภาพ
เพ่� อนำเสนอค์วัามีหลากหลายทางวััฒนธรรมี 
ข้องไทยได้้ทั�วัถึึงมีากยิ�งขึ้�น	 นอกจากนี�	 เค์ร่อข้่าย
เมี่องสร้างสรรค์์ข้ององค์์การยูเนสโก	 เป็นเมี่อง
ที� เน้นการพัฒนาด้้านอุต่สาหกรรมีสร้างสรรค์์
ค์รอบค์ลุมีสั งค์มีวััฒนธรรมี	 เศรษฐกิจ 	 และ 
สิ�งแวัด้ล้อมี	การใชิ้ประโยชิน์จากการเป็นเค์ร่อข้่าย 
ด้ั งกล่ าวั 	 และต่่อยอด้สู่ การสร้ างรายได้้และ 
การจ้างงาน	จึงเป็นประเด็้นที�ต่้องให้ค์วัามีสำค์ัญ

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 เพ่�อผลักดั้นให้ประเทศไทยมีีพ่�นที�ที�มีีศักยภาพด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี 
ค์วัรให้ค์วัามีสำค์ัญกับการกำหนด้พ่�นที�เป้าหมีายร่วัมีกันระหวั่างหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้อง	 ทั�งนี�	 กระทรวัง 
วััฒนธรรมีได้้กำหนด้พ่�นที� เป้าหมีายที�จะด้ำเนินการส่ง เสริมีสู่การเป็นเค์ร่อข้่ายเมี่องสร้างสรรค์ ์
ข้ององค์์การยูเนสโกในระยะต่่อไปไวั้หลายพ่�นที� 	 อาทิ	 เมี่องน่าน	 ในสาข้าหัต่ถึกรรมีและศิลปะ
พ่�นบ้าน	 เมี่องพัทยา	 ในสาข้าภาพยนต่ร์และเมี่องนค์รปฐมี	 ในสาข้าด้นต่รี	 หน่วัยงานที� เกี�ยวัข้้อง
จึ งค์วัร เร่ งบู รณีาการการทำงานอย่ า งมีีทิ ศทางและ เป็นองค์์ รวัมี 	 โด้ย เร่ งสร้ า งค์วัามีร่ วัมีมี่อ 
ในระดั้บพ่�นที� ในการแลกเปลี�ยนประสบการณี์ระหวั่างประชิาชินในชิ่วังวััยต่่าง	 ๆ	 ที� เกี�ยวัข้้องกับ
วัิถึี ชีิวัิต่และวััฒนธรรมีที� เป็นเอกลักษณี์ในพ่�นที�กับหน่วัยงานที�มีีค์วัามีเชิี�ยวัชิาญในด้้านการพัฒนา
เมี่องเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี	 ด้้านการพัฒนาผลิต่ภัณีฑ์์	 รวัมีทั�งด้้านการประชิาสัมีพันธ์และการ
ต่ลาด้	 เพ่�อร่วัมีกันพัฒนาเมี่องและชิุมีชินให้มีีค์วัามีเหมีาะสมีกับบริบทและค์วัามีต่้องการในระด้ับ
พ่�นที� 	 ข้ณีะเด้ียวักันหน่วัยงานที� เกี� ยวัข้้องค์วัรมีีการสนับสนุนทางด้้านการประชิาสัมีพันธ์แหล่ง 
ท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี	ให้เป็นที�รับรู้ในวังกวั้างมีากข้ึ�น

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย
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	 แผนแมี่บทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ	ประเด้็น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	 2566-2570)	 (ฉบับแก้ไข้ 
เพิ�มีเต่ิมี)	 เป้าหมีายแผนแมี่บทย่อย	 เมี่องและชิุมีชินที�มีีศักยภาพด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และ 
วััฒนธรรมีเพิ�มีขึ้�น	 ได้้มีีการปรับเปลี�ยนตั่วัชิี�วััด้เพ่�อให้มีีค์วัามีชัิด้เจนสะท้อนเป้าหมีายมีากยิ�งข้ึ�น	 จากเดิ้มี 
จำนั้วนั้เม่อังและชิุมชินั้ท่�ม่ศักยภาพื่ดั้านั้การท่อังเท่�ยวเชิิงส่ร้างส่รรค์์และวัฒนั้ธรรม	 เป็น จำนั้วนั้เม่อัง 
และชิุมชินั้เชิิงส่ร้างส่รรค์์และวัฒนั้ธรรมท่� ไดั้ รับการยอัมรับในั้ระดัับส่ากล 	 ซึึ่� งมีีค์่ า เป้าหมีาย 
ไมี่น้อยกวั่าจำนวัน	15	 เมี่อง	 โด้ยในปี	 2565	 เมี่องและชุิมีชินเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีข้องไทยได้้รับ
การยอมีรับในระดั้บสากลแล้วั	 จำนวัน	 10	 เมี่อง	 โด้ยเม่ี�อเปรียบเทียบสถึานะการการบรรลุเป้าหมีาย 
ในปี	 2570	จำนวันเมี่องและชิุมีชินเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีที�ได้้รับการยอมีรับในระด้ับสากลไมี่น้อย
กวั่า	 15	 เมี่อง	 ด้ังนั�น	 สถึานะการบรรลุเป้าหมีายจึงอยู่ในระดั้บยังค์งมีีค์วัามีเสี�ยงในการบรรลุเป้าหมีาย
อย่างไรก็ต่ามี	หน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้องได้้กำหนด้พ่�นที�เป้าหมีายไวั้	9	เมี่อง	หากด้ำเนินการได้้อย่างน้อย	5	เม่ีอง 
ก็มีีโอกาสที�จะบรรลุเป้าหมีายที�กำหนด้ไวั้ในปี	2570	ได้้

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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	 วััฒนธรรมีและอัต่ลักษณี์ท้องถึิ�นเป็นเสน่ห์
ที�สำค์ัญในการด้ึงดู้ด้นักท่องเที�ยวัและเพิ�มีมีูลค์่า 
ให้แก่สินค์้าและบริการท้องถิึ�น	ซึ่ึ�งด้้วัยข้้อได้้เปรียบ
ข้องการเป็นแหล่งวััฒนธรรมีในภูมีิภาค์	 ทำให้
การนำเสนอวััฒนธรรมีและภูมีิปัญญาผ่านสินค์้า
และบริการเป็นหนึ�งในจุด้แข้็งข้องประเทศไทยมีา
โด้ยต่ลอด้	 โด้ยการข้ึ�นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
เป็นกลไกที�สำคั์ญในการรับรองค์วัามีโด้ด้เด้่น
และลักษณีะเฉพาะที�สำค์ัญข้องสินค์้าวััฒนธรรมี 
โด้ยการผลักด้ันให้สินค์้าท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์

และวััฒนธรรมีได้้รับการข้ึ�นทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา	 จำเป็นที� จะต่้องพัฒนาประเด็้นที� 
เกี�ยวัเน่�อง					อาทิ					การส่งเสริมีอัต่ลักษณี์วััฒนธรรมีข้อง
สินค์้าท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีการ 
ยกระด้ับคุ์ณีภาพและมีาต่รฐานข้องสินค์้าและบริการ
ให้ต่รงต่ามีค์วัามีต่้องการข้องต่ลาด้	 การพัฒนา 
กระบวันการข้ึ�นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที�มีี
ประสิทธิภาพ	ต่ลอด้จนการปรับปรุงสภาพแวัด้ล้อมี
ที�เอ่�ออำนวัยต่่อการสร้างนวััต่กรรมีและข้ึ�นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา	

ที�มีา:	กรมีทรัพย์สินทางปัญญา

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ปี้
2565

แผนแม่่บทย่่อย่
การที่่องเที่่�ยวเชิิงสร้างสรรค่์แลุะวัฒนธรรม

อัต้ราการขยายต้ัวของจำานวนสินค้่าแลุะบริการที่่องเที่่�ยวเชิิงสร้างสรรค์่ 
แลุะวัฒนธรรมที่่�ไดั้รับการข้�นที่ะเบ่ยนที่รัพิ่ย์สินที่างป้ัญญาเฉลุ่�ยร้อยลุะ 5

สินค่้าที่่องเที่่�ยวเชิิงสร้างสรรค่์แลุะวัฒนธรรมได้ัรับการข้�นที่ะเบ่ยนที่รัพิ่ย์สิน
ที่างปั้ญญาเพิิ่�มข้�น

จ.3
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	 พิจารณีาจากการข้ยายต่ัวัข้องจำนวันสินค์้า
และบริการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี
ที� ไ ด้้ รั บการข้ึ� นทะ เ บียนท รัพย์ สิ นทางปัญญา 
สามีารถึเทียบเคี์ยงได้้ด้้วัยจำนวันสินค์้าสิ�งบ่งชีิ�ทาง
ภูมีิศาสต่ร์ข้องประเทศไทย	 ที�รวับรวัมีโด้ยกรมี
ทรัพย์สินทางปัญญา	 ซึ่ึ�งเมี่�อพิจารณีาในภาพรวัมี
ข้องการบรรลุเป้าหมีายในห้วังแรกข้องการด้ำเนิน
การต่ามียุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ	 (ปี	 2561-2565)	พบวั่า
จำนวันการข้ึ�นทะเบียนสินค์้าสิ�งบ่งชิี�ทางภูมีิศาสต่ร์
เพิ�มีข้ึ�นอย่างต่่อเน่�อง	 และมีีอัต่ราการเต่ิบโต่เฉลี�ย
ร้อยละ	8.14	ต่่อปี	และเมี่�อพิจารณีาถึึงการข้ยายต่ัวั 
ข้องการข้ึ�นทะเบียนสินค์้าสิ�งบ่งชิี�ทางภูมีิศาสต่ร์ 
ในปี	 2565	 ที�มีีการจัด้เก็บข้้อมูีลล่าสุด้ถึึงเด้่อน
พฤษภาค์มี	พบวั่ามีีการขึ้�นทะเบียนสินค์้าสิ�งบ่งชิี�ทาง
ภูมีิศาสต่ร์เพิ�มีข้ึ�นเพียง	 6	 รายการ	 อย่างไรก็ต่ามี 

ในปี	 2565	กรมีทรัพย์สินทางปัญญา	 ได้้เริ�มีจัด้เก็บ 
ข้้อมีูลสินค์้าท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี 
เข้้าสู่ระบบค์ุ้มีค์รองทรัพย์สินทางปัญญา	 ทำให้มี ี
สินค์้าท่องเที� ยวัเชิิ งสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี 
จำนวัน	 33	 รายการ	 ข้อข้ึ�นทะเบียนเค์ร่�องหมีาย 
การค์้า	 โด้ยมีี สินค์้า	 20	 รายการที� ได้้ รับการ 
ข้ึ�นทะเบียนเรียบร้อยแล้วั	 ทั� งนี� 	 เมี่�อพิจารณีา
เทียบเคี์ยงจำนวันสินค์้าสิ� งบ่งชิี�ทางภูมีิศาสต่ร ์
ข้องประเทศไทย	 ในปี	 2565	ที�มีีการจัด้เก็บข้้อมีูล
ถึึงเด่้อนพฤษภาค์มี	พบวั่ามีีการข้ึ�นทะเบียนสินค์้า 
สิ�งบ่งชิี�ทางภูมีิศาสต่ร์เพิ�มีข้ึ�นเพียง	 6	 รายการ	 
ค์ิด้ เป็น อัต่ราการ เป ลี� ยนแปลงร้อยละ	 3 .53	 
เมี่�อเทียบกับปี	 2564	ทำให้ส่ถานั้ะการการบรรล ุ
เป้้าห้มายอัย่่ในั้ระดัับยังค์งม่ค์วามเส่่�ยงในั้การ 
บรรลุเป้้าห้มาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

	 ภาค์รั ฐ ได้้พยายามีสนับสนุน ให้สินค์้ า 
ท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีได้้รับการ
ข้ึ�นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ�มีขึ้�น	 เพ่�อเพิ�มี
มูีลค์่าให้กับสินค์้าและบริการ	 รวัมีทั�งสร้างรายได้ ้
ให้ แก่ ผู้ ป ร ะกอบการและประชิาชิน ในพ่� นที� 
ท่องเที�ยวัทั�วัประเทศ	 โด้ยได้้ด้ำเนินโค์รงการเพื่่�อั
ขับเค์ล่�อันั้การบรรลุเป้้าห้มายตามยุทธศาส่ตร์ชิาติ
ป้ระจำปี้งบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565 อัาทิ โค์รงการ
พื่ัฒนั้าต่อัยอัดัสิ่นั้ค้์าท่อังเท่�ยวเชิิงส่ร้างส่รรค์์และ
วัฒนั้ธรรมดั้วยทรัพื่ย์สิ่นั้ทางป้ัญญา						เพ่�อมีุง่ให้ค์วัามีรู้ 
และข้ึ�นทะเบียนสินค์้าท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์ ์
และวััฒนธรรมีข้องผู้ประกอบการ	SMEs	 ในชิุมีชิน

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

และประชิาชินในพ่�นที�แหล่งท่องเที�ยวัทั�วัประเทศ
การประชิาสัมีพันธ์สินค์้าด้ังกล่าวัให้เป็นที�รู้จักใน 
วังกวั้าง	 เพ่�อสร้างรายได้้ให้แก่ผู้ประกอบการชิุมีชิน 
และประชิาชินในพ่�นที�	ข้ณีะเดี้ยวักันได้้มีีการข้ับเค์ล่�อน 
โค์รงการยกระดั้บขี้ด้ค์วัามีสามีารถึการท่องเที�ยวั
และผลิต่ภัณีฑ์์ไหมีนค์รชิัยบุรินทร์	 ซึ่ึ�งมีุ่งถึ่ายทอด้
องค์์ค์วัามีรู้และพัฒนากระบวันการผลิต่ผ้าไหมี 
ด้้วัยนวััต่กรรมีแก่เกษต่รกรและผู้ประกอบการ
ในพ่�นที�ภาค์อีสานต่อนล่างให้สามีารถึยกระดั้บ
ค์ุณีภาพและมีาต่รฐานข้อง สินค์้ า ให้ ต่รงต่ามี 
ค์วัามีต่้องการข้องต่ลาด้ได้้
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	 แมี้ วั่ าจะมีีการข้ึ� นทะ เ บียนทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ สินค์้ าท่อง เที� ยวั เชิิ งสร้ า งสรรค์ ์
และวััฒนธรรมีต่รงต่ามีเป้าหมีายอย่างเป็นทางการแล้วั	 การให้ค์วัามีรู้ที�ถึูกต่้องเกี�ยวักับทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและลักษณีะข้องสินค์้าท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีแก่ผู้ประกอบการและประชิาชิน 
ในพ่�นที�ยังต่้องด้ำเนินการค์วับค์ู่กันไปด้้วัย	นอกจากนี�	ยังค์งมีีประเด้็นท้าทายต่่อเน่�องที�ต่้องให้ค์วัามีสำคั์ญ 
ต่่อไปไมี่วั่าจะเป็นกระบวันการข้ึ�นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที�มีียุ ่งยากในการย่�นค์ำข้อข้ึ�นทะเบียน 
ค์วัามีล่าชิ้าในการพิจารณีาสินค์้าที�ข้อขึ้�นทะเบียน	 และการบังค์ับใชิ้กฎหมีายทรัพย์สินทางปัญญา 
ในประเทศ	ต่ลอด้จนการพัฒนาศักยภาพข้องผู้ประกอบการและคุ์ณีภาพสินค์้าให้ได้้มีาต่รฐานสอด้ค์ล้อง 
ต่ามีลักษณีะข้องสินค์้าท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 หน่วัยงานเจ้าภาพและหน่วัยงานร่วัมีข้ับเค์ล่�อนค์วัรเร่งรัด้การด้ำเนินการพัฒนาองค์์ค์วัามีรู้และศักยภาพ 
ข้องผู้ประกอบการและประชิาชินในพ่�นที�ท่องเที�ยวั	 ยกระด้ับสินค์้าให้ได้้มีาต่รฐานและสะท้อนอัต่ลักษณี์
และวััฒนธรรมีข้องพ่�นที�ได้้อย่างชิัด้เจน	พร้อมีทั�งเผยแพร่ประชิาสัมีพันธ์อัต่ลักษณี์และค์วัามีโด้ด้เด้่นข้อง
สินค์้าประเภทด้ังกล่าวัแก่นักท่องเที�ยวัภายในประเทศและต่่างประเทศ	เพ่�อเพิ�มีมีูลค์่าให้กับสินค์้าท่องเที�ยวั 
เชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีและยกระด้ับค์ุณีภาพชิีวัิต่และรายได้้ข้องประชิาชินในพ่�นที�ท่องเที�ยวั
นอกจากนี�	 ภาค์รัฐซึ่ึ�งเป็นผู้ให้บริการขึ้�นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ต่้องนำเทค์โนโลยีด้ิจิทัลเข้้ามีาใชิ ้
ในการด้ำเนินการขึ้�นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	เพ่�อเพิ�มีประสิทธิภาพ	ค์วัามีรวัด้เร็วั	และลด้ข้้อผิด้พลาด้ 
ในการด้ำเนินการ	 เพ่�อเอ่�อให้ผู้ประกอบการและประชิาชินในพ่�นที�สนใจที�จะข้ึ�นทะเบียนสินค์้าข้องต่นเอง
มีากยิ�งข้ึ�น	 อีกทั�ง	 หน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้องในการพัฒนาสินค์้าท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี	ค์วัรมี ี
การบูรณีาการข้้อมีูลสินค์้าท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีร่วัมีกับภาค์เอกชิน				มีหาวิัทยาลัย				หร่อภาค์
ประชิาสังค์มีเพ่�อให้เกิด้ฐานข้้อมีูลด้้านทรัพย์สินทางปัญญาที�ค์รอบค์ลุมีและค์รบถึ้วัน	ซึ่ึ�งประชิาชินสามีารถึ 
เข้้าถึึงได้้และนำไปใชิ้ประโยชิน์ได้้ทันที	และจะเป็นประโยชิน์ต่่อภาค์รัฐในการกำหนด้นโยบายในอนาค์ต่

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย
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050103

	 แ ผ น แ มี่ บ ท ภ า ย ใ ต่้ ยุ ท ธ ศ า ส ต่ ร์ ชิ า ติ่	
ประเด้็น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	 2566-2570)	 
(ฉบับแก้ไข้เพิ�มีเต่ิมี)				ยังค์งเป้าหมีาย	สินค์้าท่องเที�ยวั 
เชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีได้้รับการขึ้�นทะเบียน
ทรัพย์ สิ นทางปัญญา เพิ� มีข้ึ� นและต่ั วัชิี� วัั ด้ เด้ิ มี	 
โด้ยกำหนด้ให้อัต่ราการข้ยายต่ัวัข้องจำนวันสินค์้า
และบริการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี
ที�ได้้รับการข้ึ�นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเฉลี�ย
ร้อยละ	 7	 ต่่อปี	 ภายในปี	 2570	 โด้ยในชิ่วังป ี
2561-2565	 อัต่ราการข้ยายต่ัวัข้องจำนวันสินค์้า
และบริการท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมี
ที�ได้้รับการข้ึ�นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเฉลี�ย
ต่่อปี 	 ซึ่ึ� ง เทียบเค์ียงด้้วัยจำนวันสินค์้ าสิ� งบ่ งชิี� 
ทางภูมีิศาสต่ร์ 	 มีีอัต่ราการข้ายต่ัวัอยู่ที� ร้อยละ	

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

8.14	ต่่อปี	 ซึ่ึ�งแมี้วั่าตั่วัชิี�วััด้เทียบเคี์ยงจะสามีารถึ
บรรลุค์่าเป้าหมีายในปี	2570	ได้้แล้วั	แต่่เน่�องจาก
ต่ัวัชิี�วััด้เทียบเค์ียงด้ังกล่าวัยังไมี่สามีารถึค์รอบค์ลุมี
สินค์้าท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีที�ได้้
รับการข้ึ�นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้้อย่าง
สมีบูรณี์แต่่เป็นการสะท้อนแนวัโน้มีการข้ยายตั่วั 
ดัังนัั้�นั้ ส่ถานั้ะการการบรรลุเป้้าห้มายจึงอัย่่ในั้
ระดัับยังค์งม่ค์วามเส่่�ยงการบรรลุเป้้าห้มาย	ทั�งนี�
ในปี	 2565	 หน่วัยงานได้้เริ�มีจัด้เก็บข้้อมีูลสินค์้า
ท่องเที�ยวัเชิิงสร้างสรรค์์และวััฒนธรรมีเข้้าสู่ระบบ
ค์ุ้มีค์รองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการ
แล้วั	 ทำให้ในระยะต่่อไปจำเป็นที�จะต่้องต่ิด้ต่ามี 
ต่ัวัชิี�วััด้ทั�งสองชิุด้ค์วับค์ู่กันไปด้้วัย
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	 การท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจ	ค์่อ	การท่องเที�ยวั
ข้องกลุ่มีนักเด้ินทางที�มีีวััต่ถึุประสงค์์ เชิิ งธุรกิจ	 
โด้ยค์รอบค์ลุมีการท่องเที�ยวั	MICE	 การท่องเที�ยวั
เชิิงกีฬารวัมีถึึงการพักผ่อนระหวั่าง	 หร่อหลังการ
ประกอบธุรกิจ	 ทั�งนี�	 เพ่�อบรรลุเป้าหมีายต่้องอาศัย
ปัจจัยที�สำค์ัญในการข้ับเค์ล่�อน	ได้้แก่	(1)	ค์วัามีพร้อมี 
ข้องสินค์้าและบริการข้องการท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจ
(2)	 การต่ลาด้ท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจที�มีีประสิทธิภาพ
(3)	การบริหารจัด้การกิจกรรมีท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจให้
บรรลุเป้าหมีาย	และ	 (4)	การสร้างสภาพแวัด้ล้อมี
ที�เอ่�อต่่อการส่งเสริมีการท่องเที�ยวัต่่อเน่�องหลังจาก

การประชุิมี	 ทั�งนี�	 ในปี	 2565	 แมี้วั่าสถึานการณี์
การท่องเที�ยวัข้องไทยในภาพรวัมีจะปรับต่ัวัด้ีข้ึ�น
จากปี	 2564	แต่่ยังค์งได้้รับผลกระทบต่่อเน่�องจาก
สถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วิัด้-19 
ที�ส่งผลให้สถึานการณี์การท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจยังไมี่
กลับมีาฟ้�นต่ัวัเต่็มีที�	 โด้ยเฉพาะชิ่วังต่้นปีที�เกิด้การ
แพร่ระบาด้อย่างหนักข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	 สายพันธุ์
โอไมีค์รอน	 ที�ทำให้ยอด้ผู้ต่ิด้เชิ่�อรายใหมี่พุ่งสูง 
แบบก้าวักระโด้ด้	 และงาน	 MICE	 ข้นาด้ใหญ่ 
ต่้องเล่�อนการจัด้งานออกไป	

	 พิจารณีาจากรายได้้จากการท่องเที�ยวั 
เชิิงธุรกิจ	 และค์่าใชิ้จ่ายเฉลี�ยข้องนักท่องเที�ยวั 
ต่่างชิาต่ิ	โด้ยเมี่�อพิจารณีาภาพรวัมีห้วัง	5	ปีแรกข้อง
ยุทธศาสต่ร์ชิาติ่	 (พ.ศ.2561-2565)	พบวั่ารายได้ ้
จากการท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจ	 หด้ต่ัวัเฉลี�ยร้อยละ 
16.86	 ต่่อปี	 เน่�องจากการแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อ 
โค์วัิด้-19	 ระหวั่างปี	 2562-2564	ส่งผลให้รายได้้
จากการท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจในชิ่วังดั้งกล่าวัหด้ตั่วั 
อย่างต่่อเน่�อง	 ถึึงร้อยละ	4.28	 68.8	 และ	87.78	 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ที�มีา:	สำานักงานส่งเสริมีการจัด้ประชิุมีและนิทรรศการ	(องค์์การมีหาชิน)	(สสปน.) 

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การที่่องเที่่�ยวเชิิงธุรกิจ

อัต้ราการขยายต้ัวของรายไดั้จากการที่่องเที่่�ยวเชิิงธุรกิจเฉลุ่�ยร้อยลุะ 5 ต้่อป้ี

รายไดั้จากการที่่องเที่่�ยวเชิิงธุรกิจเพิิ่�มข้�น

ปี้
2565

จ.3
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	 ในปี	 2565	 สถึานการณี์การท่องเที�ยวั
ระหวั่างประเทศยังค์งมีีข้้อจำกัด้	 และเผชิิญค์วัามี
ท้าทายจากพฤต่ิกรรมีการท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจที�
เปลี�ยนแปลงไป	 ซึ่ึ�งให้ค์วัามีสำค์ัญกับมีาต่รฐาน
ค์วัามีปลอด้ภัยและค์วัามียั� งย่น	 และให้ค์วัามี
สำค์ัญกับการจัด้กิจกรรมีผ่านส่�อออนไลน์มีากข้ึ�น 
โด้ยได้้ด้ำเนินโค์รงการเพื่่�อัขับเค์ล่�อันั้การบรรล ุ
เ ป้้ า ห้ ม า ย ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส่ ต ร์ ชิ า ติ  ป้ ร ะ จ ำ ป้ี 
งบป้ระมาณ พื่.ศ .  2565 	 อา ทิ 	 โค์รงการ 
ส่่ ง เส่ริมการถ่ ายทำภาพื่ยนั้ตร์ต่ า งป้ระ เทศ 
ในั้ป้ระเทศไทย เพ่�อส่งเสริมีให้ เกิด้การลงทุน 
ใ นป ร ะ เ ทศมี าก ขึ้� น แ ล ะด้ึ ง ดู้ ด้ นั ก ท่ อ ง เ ที� ย วั 
ค์ุณีภาพที�เด้ินทางมีาพร้อมีกับกองถึ่ายภาพยนต่ร์ 
เข้้ามีาในประเทศไทย		โด้ยในชิ่วังปี	2564	-	2565 

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

050201

ต่ามีลำด้ับ	แมี้วั่าในปี	2565	สถึานการณี์การท่องเที�ยวั 
MICE	 จะปรับต่ัวัด้ีข้ึ�นจากปี	 2564	 อย่างชิัด้เจน	
โด้ยมีีรายได้้เพิ�มีข้ึ�นถึึงร้อยละ	330.32	 โด้ยเป็นการ
ข้ยายต่ัวัจากฐานที�ต่�ำในปีก่อนหน้า	 ซึึ่�งเป็นผลจาก
การค์ลี�ค์ลายข้องสถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้อง
เชิ่�อโค์วิัด้-19	 การผ่อนค์ลายมีาต่รการจำกัด้การ
เด้ินทางระหวั่างประเทศ	และการด้ำเนินนโยบาย
ส่งเสริมีการท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจข้องประเทศไทย 
ที�มีีประสิทธิภาพ	 ที�ทำให้จำนวันนักท่องเที�ยวั 
ต่่างชิาต่ิ	 MICE	 ที�เดิ้นทางเข้้ามีาในประเทศไทย	 
เพิ�มีข้ึ�นจาก	281	ค์น	ในปี	2564	เป็น	358,306	ค์น 
ในปี	 2565	 และค์่าใชิ้จ่ายเฉลี�ยข้องนักท่องเที�ยวั
ต่่างชิาติ่ที�เพิ�มีข้ึ�นจาก	 49,822	 บาทต่่อค์น	 เป็น	
53,879	บาทต่่อค์น	ในปี	2565	อย่างไรก็ต่ามี	แมี้วั่า
สถึานการณี์ทางการท่องเที�ยวัจะเริ�มีกลับมีาด้ีข้ึ�น 

แต่่ยังไมี่สามีารถึกลับเข้้าสู่ระด้ับเดี้ยวักับก่อนการ
เกิด้สถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	ได้้
ดั้งนั�น	จึงส่่งผลทำให้้อััตราอััตราการขยายตัวขอัง
รายไดั้จากการท่อังเท่�ยวเชิิงธุรกิจยังค์งอัย่่ส่ถานั้ะ
การการบรรลุเป้้าห้มายในั้ระดัับวิกฤต

มีีภาพยนต่ร์ต่่ างชิาต่ิจำนวัน	 11	 เ ร่�องเข้้ามีา 
ถึ่ ายทำ ในประ เทศไทยวัง เ งินลง ทุนรวัมีกวั่ า 
3,100	 ล้านบาท	 การกระตุ่้นการจัด้งานภายใน 
ประเทศ	 อาทิ	 โค์รงการยกระดั้บงานแสด้งสินค์้า 
และนิทรรศการข้องประ เทศไทยใน ภูมีิ ภาค์
สู่ มี า ต่ ร ฐ า น ร ะ ด้ั บ น าน า ชิ า ต่ิ 	 ( Empowe r 
Thailand	 Exhibit ion:	 EMTEX)	 นอกจากนี�	 
ส่งเสริมีการท่องเที�ยวัเชิิงกีฬา	 เชิ่น	 โค์รงการ 
ข้ยายต่ลาด้นักท่องเที�ยวักลุ่มีกีฬา	 ข้ณีะเดี้ยวักัน
ยังให้ค์วัามีสำค์ัญในการเต่รียมีค์วัามีพร้อมีทั� ง 
ภาค์ธุรกิจและแรงงานผ่านการพัฒนามีาต่รฐาน
และศักยภาพในการรองรับการท่องเที�ยวัวัิถีึใหมี่ 
เชิ่น 	 พัฒนาสถึานประกอบการโรงแรมีเข้้ าสู่
มีาต่รฐานโรงแรมีสีเขี้ยวั	เป็นต่้น

ที�มีา:	สำานักงานส่งเสริมีการจัด้ประชิุมีและนิทรรศการ	(องค์์การมีหาชิน)	(สสปน.) 
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	 การด้ำ เ นินการ เ พ่� อส่ ง เส ริมีการสร้ า ง
รายได้้จากการท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจในระยะต่่อไป 
ยั ง ค์ ง เ ผ ชิิ ญ ค์ วั า มี ท้ า ท า ย จ า ก ส ถึ า น ก า รณี์ 
ก า รท่ อ ง เ ที� ย วั ที� ชิ ะ ลอต่ั วั 	 อั น เ น่� อ ง มี า จ าก
สถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	ที�ยัง 
ไมี่ฟ้�นตั่วัเต่็มีที�	สภาวัะเศรษฐกิจถึด้ถึอย	และวัิกฤต่
การเมี่องระหวั่างประเทศ	 ต่ลอด้จนแนวัโน้มี 
การท่องเที�ยวัที� เปลี�ยนแปลงอย่างรวัด้เร็วั	 เชิ่น	 
การเติ่บโต่ข้องการท่องเที�ยวัแบบ	Digital	Nomad	

หร่อ	 การท่องเที�ยวัข้องค์นทำงานที�ใชิ้เทค์โนโลยี
เป็นหลัก	 การจัด้งานและกิจกรรมีท่องเที�ยวัเชิิง
ธุรกิจที�มีีค์ุณีภาพ	มีาต่รฐาน	และค์วัามียั�งย่น			ดั้งนั�น 
เพ่�อให้สามีารถึข้ับเค์ล่�อนการด้ำเนินงานให้เกิด้
ผลสัมีฤทธิ�ต่ามีเป้าหมีายที�กำหนด้ไวั้	 จึงค์วัรให้
ค์วัามีสำค์ัญกับการพัฒนาสินค์้ าและบริ ก าร 
การท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจให้ได้้การยอมีรับในระด้ับ
สากล	 และการส่งเสริมีต่ลาด้การท่องเที�ยวัเชิิง
ธุรกิจที�ต่รงกลุ่มีเป้าหมีายที�มีีศักยภาพ	

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 ใ น ห้ วั ง ที� 	 2 	 ข้ อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต่ ร์ ชิ า ติ่
ประเทศไทยค์วัรให้ค์วัามีสำค์ัญกับการส่งเสริมี
การต่ลาด้เชิิงรุกมีากข้ึ�น	 โด้ยมีุ่งเน้นกลุ่มีเป้าหมีาย
ที�มีีศักยภาพ	อาทิ	กลุ่มีนักท่องเที�ยวัเชิิงกีฬา	กลุ่มี 
Digital	 Nomad	กองถึ่ายภาพยนต่ร์ต่่างประเทศ
และการเป็น เจ้ าภาพจัด้งานระด้ับนานาชิาต่ิ 
ข้นาด้ใหญ่	ที�เชิ่�อมีโยงกับอุต่สาหกรรมีและบริการ
ที�มีีศักยภาพอ่�น	 ๆ	 เพ่�อเพิ�มีค์่าใชิ้จ่ายเฉลี�ยข้อง 
นักท่องเที�ยวั	 ต่ลอด้จนพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
การเป็นจุด้หมีายปลายทางการท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจ
ข้องไทย	 โด้ยเฉพาะการพัฒนาบุค์ลากรและ 
สิ�งอำนวัยค์วัามีสะด้วักในการท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ให้มีีคุ์ณีภาพ	มีาต่รฐาน	สะด้วักสบาย	และมีีค์วัามี
ยั�งย่น	 สอด้รับกับข้้อต่กลงระหวั่างประเทศและ
แนวัโน้มีด้้านค์วัามียั� งย่นโลก	 ซึึ่� งประเทศไทย 
ได้้เป็นเจ้าภาพในการจัด้งานมีหกรรมีพ่ชิสวันโลก
จังหวััด้อุด้รธานีในปี	 2569	ทั�งนี�	 ปัจจุบัน	 สสปน. 
ไ ด้้ จั ด้ ท ำ มี า ต่ ร ฐ า น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร จั ด้ ง า น 
อย่างยั�งย่นประเทศไทย	(Thailand	Sustainable	
Event	Management	 Standard:	 TSEMS)	 ข้ึ�น
จึงค์วัรให้ค์วัามีสำคั์ญกับการสนับสนุนให้ทุกภาค์
ส่วันที�เกี�ยวัข้้องให้ค์วัามีสำค์ัญกับการด้ำเนินการ
ที�สอด้รับกับมีาต่รฐานด้ังกล่าวั
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	 แ ผ น แ มี่ บ ทภ า ย ใ ต่้ ยุ ท ธ ศ า ส ต่ ร์ ชิ า ต่ิ 
ประเด็้น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	 2566-2570) 
(ฉบับแก้ไข้เพิ�มีเต่ิมี)	 ยังค์งเป้าหมีายรายได้้จาก 
การท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจเพิ�มีขึ้�นและต่ัวัชีิ�วััด้เด้ิมี 
โด้ยกำหนด้ให้อั ต่ราการข้ยายต่ั วัข้องรายได้้ 
จากการท่องเที�ยวัเชิิง ธุรกิจไมี่น้อยกวั่าร้อยละ 
10	 ต่่อปี	 ภายในปี	 2570	 โด้ยเม่ี�อเปรียบเทียบ 
กั บ ผ ล ก า ร ด้ ำ เ นิ น ง า น ที� ผ่ า น มี า ใ น ชิ่ วั ง ปี 
2561-2565	พบวั่าหด้ตั่วัเฉลี�ยร้อยละ	16.8	ต่่อป ี
เน่� อ งจากการแพร่ ร ะบาด้ข้อง เ ช่ิ� อ โค์วัิ ด้ - 19 
ระหวั่างปี 	 2562-2564	 ส่ งผลให้รายได้้จาก 
การท่อง เที� ยวั เชิิ งธุ รกิจ ในชิ่วังด้ั งกล่ าวัหด้ตั่วั 
อย่างต่่อเน่�อง	 ถึึงร้อยละ	4.28	68.8	และ	87.78 
ต่ามีลำด้ับ 	 แมี้ วั่ า ในปี 	 2565 	 สถึานการณี ์
การท่องเที�ยวั	MICE	จะปรับตั่วัดี้ขึ้�นจากปี	 2564	
อย่างชิัด้เจน						โด้ยมีีรายได้้เพิ�มีขึ้�นถึึงร้อยละ	330.32	
โด้ยเป็นการข้ยายต่ัวัจากฐานที�ต่�ำในปีก่อนหน้า 
ซึึ่� ง เป็ นผลจากการค์ลี� ค์ลายข้องสถึานการณี ์
การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วิัด้-19	 การผ่อนค์ลาย
มีาต่รการจำกัด้การเด้ินทางระหวั่างประเทศ 

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

และการด้ำเนินนโยบายส่งเสริมีการท่องเที�ยวัเชิิง
ธุรกิจข้องประเทศไทยที�มีีประสิทธิภาพ	 ด้ังนั�น	 
เมี่�อเปรียบเทียบสถึานะการการบรรลุเป้าหมีาย
ในปี	 2570	อัต่ราการข้ยายต่ัวัข้องรายได้้จากการ
ท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจเฉลี�ยร้อยละ	10	ต่่อปี	ยังค์งอยู่
ในั้ส่ถานั้ะการการบรรลุเป้้าห้มายในั้ระดัับวิกฤต
ถึ่อวั่าเป็นค์วัามีท้าทายสำหรับประเทศไทยในการ
ส่งเสริมีและพัฒนาการท่องเที�ยวัเชิิงธุรกิจข้องไทย
ให้มีีศักยภาพและแข้่งข้ันได้้มีากข้ึ�น	 อย่างไรก็ต่ามี	
ในชิ่วังปี	2566	-	2570	ประเทศไทยได้้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัด้งานมีหกรรมีพ่ชิสวันโลกจังหวััด้อุด้รธานี
ในปี 	 2569	 หากประเทศไทยสามีารถึเต่รียมี 
ค์วัามีพร้อมีในการส่งเสริมีการท่องเที�ยวัเช่ิ�อมีโยง
กับการจัด้งานต่่าง	 ๆ	 และใชิ้ประโยชิน์จากการ 
จัด้งานดั้งกล่าวัได้้อย่างมีีประสิทธิภาพ	 เป็นไป 
ต่ามีเป้าหมีายที�กำหนด้ให้งานด้ังกล่าวัสร้างเงิน
สะพัด้ในประเทศได้้กวั่า	32,000	ล้านบาท	จะมีีส่วัน 
สำคั์ญที�ทำให้ประเทศไทยสามีารถึสร้างรายได้ ้
จากการท่องเที�ยวัเชิิง	ธุรกิจได้้เพิ�มีข้ึ�นต่ามีเป้าหมีาย 
ที�กำหนด้ไวั้ในปี	2570
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	 การจัด้ประชิุมีนานาชิาต่ิ	 เป็นอุต่สาหกรรมี
ที� ส ร้ า งรายได้้ทั� งทางต่รงและทางอ้ อมีให้ กับ
ประเทศไทยจำนวันมีาก	 โด้ยเป็นการด้ึ ง ดู้ด้ 
นักท่องเที�ยวัค์ุณีภาพที�มีีกำลังจ่ายสูงให้ เข้้ามีา 
ในประเทศไทย	 ทั�งยังสามีารถึกระจายรายได้้ไปยัง
ภาค์ธุรกิจอ่�น	ๆ	ที�เกี�ยวัเน่�องได้้	ด้ัชินี	International 
Congress	 and	 Convention	 Association	
(ICCA)	ค์่อ	ด้ัชินีที�วััด้จำนวันค์รั�งข้องการจัด้ประชิุมี
นานาชิาต่ิ	 ซึ่ึ� งแมี้วั่าประเทศไทยจะมีีศักยภาพ 
ในการเป็นเจ้าภาพจัด้การประชุิมีนานาชิาติ่	ทั�งมิีติ่

ข้องแหล่งท่องเที�ยวัเชิ่�อมีโยง	 โค์รงสร้างพ่�นฐาน
และบุค์ลากร	 แต่่เพ่�อให้ประเทศไทยแข้่งข้ันได้้ 
มีากข้ึ�นและยั�งย่น	ยังค์งมีีปัจจัยที�ต่้องให้ค์วัามีสำคั์ญ
ในการข้ับเค์ล่�อน	ด้ังนี�	 (1)	 ค์วัามีพร้อมีข้องสินค์้า
และบริการในการสนับสนุนการประชิุมีนานาชิาต่ิ
(2)	 การสนับสนุนการบริหารจัด้การงานประชุิมี
นานาชิาติ่ให้บรรลุเป้าหมีาย	 (3)	 สิทธิ�การจัด้งาน
และ	 (4)	 สภาพแวัด้ล้อมีที�เอ่�อต่่อการจัด้ประชุิมี
นานาชิาติ่ข้องไทย	รวัมีทั�งการบูรณีาการการทำงาน
ระหวั่างหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้อง

	 พิจารณีาจากการจัด้อันดั้บประเทศไทยเป็น
จุด้หมีายปลายทางในการประชิุมีนานาชิาต่ิ	 ต่ามี
ด้ัชินี	 International	Congress	 and	Convention 
Association	(ICCA)	เน่�องจากสถึานการณี์การแพร่
ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	 โด้ยในปี	 2563	ซึ่ึ�งเป็นปี
ล่าสุด้ที�มีีการจัด้อันดั้บประเทศไทยเป็นจุด้หมีาย

ปลายทางในการประชิุมีนานาชิาต่ิ	 อยู่ในอันด้ับ 
ที�	27	โด้ยปรับต่ัวัลด้ลงจากอันดั้บที�	21	ในปี	2562	
โด้ยเป็นผลมีาจากจำนวันค์รั�งในการจัด้ประชิุมี
นานาชิาต่ิข้องไทยมีีการลด้ลงอย่างมีีนัยสำค์ัญ	ทั�งนี�
อาจประเมีินได้้วั่าสถึานการณี์อันดั้บข้องการเป็น
จุด้หมีายปลายทางในการจัด้ประชิุมีนานาชิาต่ิข้อง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ปี้
2565

แผนแม่่บทย่่อย่
การที่่องเที่่�ยวเชิิงธุรกิจ

อันดัับของไที่ยในการเป้็นจุดัหมายป้ลุายที่างในการจัดัป้ระชิุมนานาชิาติ้ต้ามดััชิน ่
International Congress and Convention Association (ICCA) อย่่ใน
23 อันดัับแรก

การเป้็นจุดัหมายป้ลุายที่างในการจัดัการป้ระชิุมนานาชิาต้ิของไที่ย

จ.3
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ไทยในห้วัง	 5	ปีแรกข้องยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ	 ไมี่บรรลุ
ต่ามีเป้าหมีาย	 อันเน่�องมีาจากสถึานการณี์การ
แพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	 ที�มีีการค์วับค์ุมีการ
เดิ้นทางทั�งในและต่่างประเทศ	อย่างไรก็ต่ามี	หาก
พิจารณีาในมีิต่ิข้องศักยภาพในการปรับต่ัวัต่่อผล 
กระทบจากสถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อ 
โค์วัิด้-19	 จากด้ัชินี	 Destination	 Performance	
Index	 ในปี	2564	ซึ่ึ�งเป็นด้ัชินีที�วััด้การปรับต่ัวัข้อง
รูปแบบการจัด้ประชิุมีนานาชิาต่ิภายใต่้สถึานการณี์

โค์วัิด้-19	 วััด้จากจำนวันค์รั�งข้องการจัด้ประชิุมี 
ในรูปแบบต่่าง	ๆ 	ได้้แก่	Unaffected	Virtual	Hybrid 
Digitalisation	 และ	 Business	 Continuation	
ประเทศไทยอยู่ในอันด้ับที�	 39	 ซึ่ึ�งแสด้งให้เห็นวั่า
ทุกภาค์ส่วันที�เกี�ยวัข้้อง	มีีการด้ำเนินงานเพ่�อรับมี่อ
กับสถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วิัด้-19	 
ได้้อย่างมีีประสิทธิภาพ	 ด้ังนั�น	 ทำให้ส่ถานั้ะการ
การบรรลุเป้้าห้มายอัย่่ในั้ระดัับยังค์งม่ค์วามเส่่�ยง 
ในั้การบรรลุเป้้าห้มาย

ที�มีา:	สมีาค์มีการประชิุมีนานาชิาต่ิ	(ICCA)

	 ประเทศไทยได้้ เป็นเจ้าภาพจัด้งานประชุิมีระดั้บโลกอย่างงานประชุิมีกลุ่มีค์วัามีร่วัมีมี่อ
ทางเศรษฐกิจเอเชิียแปซึ่ิฟิก	 (APEC	 2022)	 ซึึ่�งการจัด้งานด้ังกล่าวัชิ่วัยสร้างภาพลักษณี์ที�ด้ีในการ 
เป็นเจ้าภาพจัด้งานประชิุมีข้องประเทศไทย	 โด้ยค์าด้วั่างานดั้งกล่าวัจะก่อให้เกิด้การจัด้งานอ่�นๆ 
ต่ามีมีาอีกมีากมีาย	 ทั� งนี� 	 งานดั้งกล่ าวัทำให้มีี นัก เ ดิ้นทางไมีซึ่์ เ ดิ้นทาง เข้้ ามีาในประเทศไทย 
รวัมี	6,130,000	ค์น	สร้างรายได้้	28,400	ล้านบาท	นอกจากนี�	 เพ่�อส่งเสริมีให้ประเทศไทยเป็นจุด้หมีาย 
ปลายทาง ในการ จัด้ประ ชุิมีนานาชิา ติ่หน่ วัยงานที� รั บ ผิด้ชิอบได้้ มีี การ บูรณีาการ กับภาค์ส่ วัน
ที� เ กี� ยวัข้้ อง ในการด้ึ ง งานนานาชิา ติ่ เข้้ ามีาจัด้ ในประ เทศไทยอย่ า งต่่ อ เ น่� อ ง 	 โด้ยในปี 	 2565	
ประเทศไทยได้้ด้ึ งงานระด้ับนานาชิาต่ิ เข้้ามีาในประเทศไทย	 เชิ่น	 งานประชิุมีสุด้ยอด้ผู้นำสต่รี
โลก	 2022	 (Global	 Summit	 of	 Women	 2022)	 งานมีหกรรมีนานาชิาต่ิ	 L’Étape	 Thai-
land	 by	 Tour	 de	 France	 2022	 และงาน	 Thailand	 International	 Air	 Show	 เป็นต่้นรวัมีทั�ง 
ได้้สนับสนุนให้ทุกภาค์ส่วันทั�งภาค์รัฐ	และภาค์เอกชิน	มีีเจต่นารมีณี์ร่วัมีกันที�จะลด้การปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก 
ในการจัด้งาน	 (Carbon	Neutral	 Event)	 เพ่�อให้สอด้รับกับแนวัโน้มีข้องโลกที�ให้ค์วัามีสำค์ัญกับการ 
ลด้โลกร้อน	ซึึ่�งจะชิ่วัยทำให้ประเทศไทยมีีขี้ด้ค์วัามีสามีารถึในการดึ้งดู้ด้การจัด้งานนานาชิาติ่ได้้มีากข้ึ�น

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

050202

แผนแม่่บท 05 การท่องเท่�ย่ว

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
320



	 ปัจจัยสำคั์ญในการส่งเสริมีให้ไทยเป็นจุด้
หมีายปลายทางในการจัด้ประชุิมีนานาชิาติ่	 ค์่อ	 
สิทธิ ประ โยชิน์ และการอำนวัยค์วัามีสะด้วัก 
ในการจัด้งาน	 และการประมีูลสิทธิ�การจัด้งาน 
ที� ส ร้ า งผลกระทบต่่ อ เศรษฐ กิจและ สั งค์มี สู ง 
ซึึ่�งจำเป็นต่้องอาศัยการบูรณีาการที�มีีประสิทธิภาพ 
แมี้วั่ าที�ผ่ านมีา	 สสปน.	 จะเป็นแกนกลางหลัก 
ในการบูรณีาการ	 แต่่ยังค์งมีีค์วัามีท้าทายจากการ 
ประสานงานกับหลายภาค์ส่วันทั� งภายในและ
ต่่างประเทศ	 นอกจากนี� 	 สถึานการณี์การแพร่

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ระบาด้ข้อง เชิ่� อ โค์วัิ ด้ -19 	 ในระยะที� ผ่ านมีา 
ส่งผลให้การเด้ินทางระยะไกลยังค์งมีีข้้อจำกัด้	 
การจัด้งานในระดั้บนานาชิาติ่หลายงาน	 จึงเล่อก
จัด้ในภูมีิภาค์ใกล้เค์ียงกับที�ต่ั�งข้องสำนักงานใหญ่
อาทิ	 ยุโรป	สหรัฐอเมีริกา	อย่างไรก็ต่ามี	 ในระยะ
ต่่อไป	 การเด้ินทางระยะไกลมีีค์วัามีสะด้วักสบาย 
มีากยิ� ง ข้ึ� น 	 ป ร ะ เทศ ไทยจึ ง ต่้ อ ง เ ร่ ง เ ต่ รี ย มี 
ค์วัามีพร้อมี	 เพ่�อชิ่วังชิิงโอกาสสำค์ัญในการด้ึงงาน
ระด้ับโลกเข้้าสู่ประเทศไทย

	 ปัจจุ บันประเทศไทยอยู่ระหวั่างเต่รียมี
ค์วัามีพร้อมีในการจัด้งานมีหกรรมีพ่ชิสวันโลก
จังหวััด้อุด้รธานี	 ปี	 2569	 ซึ่ึ�งจะจัด้ข้ึ�นในห้วังที�	 2	
ข้องยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ	 ประกอบกับอยู่ระหวั่างการ
ประมูีลสิทธิ�งานมีหกรรมีระดั้บโลกอย่างมีหกรรมี
พ่ชิสวันโลกจังหวััด้นค์รราชิสีมีา	ปี	2572	และงาน 
Specialised	Expo	(EXPO	2028)	ณี	จังหวััด้ภูเก็ต่ 
ปี	 2571	 รวัมีไปถึึงการประมีูลสิทธิ�งานประชิุมี
นานาชิาติ่	(Convention)	อีกจำนวัน	3	งาน	ได้้แก่	
(1)	The	2025	Annual	Meetings	of	the	World	
Bank	Group	and	the	International	Monetary 
Fund	 (2)	World	Water	 Forum	 2027	 และ	 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

(3)	World	Energy	Congress	2028	ซึ่ึ�งล้วันแล้วัแต่่
เป็นงานที�จะชิ่วัยสร้างภาพลักษณี์ที�ด้ีในการเป็น
จุด้หมีายปลายทางในการจัด้ประชุิมีนานาชิาติ่ 
ข้องไทย	 ประเทศไทยจึงค์วัรเร่งบูรณีาการ	 การ 
ด้ำเนินงาน			ทั�งการประมีูลสิทธิ�	และการเต่รียมีพร้อมี 
ข้องการจัด้งานและพ่�นที�จัด้งาน	โด้ยให้ค์วัามีสำคั์ญ 
กับการสร้างพันธมีิต่รทางธุรกิจระหวั่างภาค์รัฐและ
เอกชิน	 เพ่�อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
ไทยสามีารถึเข้้าถึึงการประมูีลสิทธิ� 	 ต่ลอด้จน
พิจารณีาสิทธิประโยชิน์และการอำนวัยค์วัามีสะด้วัก
ให้กับนักเด้ินทางไมีซึ่์	
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	 แ ผ น แ มี่ บ ท ภ า ย ใ ต่้ ยุ ท ธ ศ า ส ต่ ร์ ชิ า ติ่	
ประเด้็น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	 2566-2570)	
(ฉบับแก้ไข้เพิ�มีเต่ิมี)	 ยังค์งเป้าหมีาย	 การเป็น
จุด้หมีายปลายทางในการจัด้ประชุิมีนานาชิาติ่
และต่ัวัชิี�วััด้เด้ิมี	 โด้ยกำหนด้ให้อันด้ับข้องไทยใน
การเป็นจุด้หมีายปลายทางในการจัด้การประชิุมี
นานาชิาติ่	 ไมี่ เกินอันด้ับ	 20	 ภายในปี	 2570	 
โด้ยเม่ี�อเปรียบเทียบกับการด้ำเนินงานที�ผ่านมีา	
โด้ยในปี	 2563	 ซึ่ึ�งเป็นปีล่าสุด้ที�มีีการจัด้อันดั้บ	 
พบวั่า	ประเทศไทยอยู่ในอันด้ับที�	 27	 ซึ่ึ�งห่างจาก
ค์่าเป้าหมีาย	จำนวัน	7	อันด้ับ	โด้ยเมี่�อเปรียบเทียบ 

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

สถึานะการการบรรลุเป้าหมีายปี	 2570	 การเป็น
จุด้หมีายปลายทางข้องไทยในการจัด้การประชุิมี
นานาชิาต่ิ	ไมี่เกินอันดั้บ	20	ด้ังนั�น	สถึานะการการ
บรรลุเป้าหมีายจึงอยู่ในระด้ับยังค์งมีีค์วัามีเสี�ยง
การบรรลุเป้าหมีาย	 ซึึ่�งมีีค์วัามีท้าทายอย่างมีาก	
อย่างไรก็ต่ามี	ในปี	2562	ประเทศไทยเค์ยสามีารถึ
ปรับต่ัวัด้ีขึ้�นได้้ถึึง	 4	 อันด้ับภายใน	 1	 ปี	 ดั้งนั�น	 
จึงมีีค์วัามีเป็นไปได้้	 ที�ประเทศไทยจะมีีอันดั้บด้ีข้ึ�น 
7	 อันด้ับ	 ภายใน	 5	 ปี 	 โด้ยค์ิด้เป็นเฉลี�ยปีละ
ประมีาณี	1-2	อันด้ับ	
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	 การท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	ค์วัามีงามี	และแพทย์แผนไทย	 เป็นแนวัโน้มีการท่องเที�ยวัรูปแบบใหมี่ที�
กำลังเติ่บโต่อย่างรวัด้เร็วั	 และนักท่องเที�ยวักลุ่มีสุข้ภาพส่วันใหญ่เป็นนักท่องเที�ยวัคุ์ณีภาพที�มีีกำลังซึ่่�อสูง
ประเทศไทยจึงได้้ใชิ้โอกาสนี�ในการส่งเสริมีศักยภาพข้องภาค์บริการด้้านสุข้ภาพที�เข้้มีแข็้งข้องไทยในการ
สร้างรายได้้จากการท่องเที�ยวั	 โด้ยมีุ่งเน้นการพัฒนาสินค์้า	บริการ	และบุค์ลากรที�เชิ่�อมีโยงกับการท่องเที�ยวั
เชิิงสุข้ภาพ	การพัฒนาสิ�งอำนวัยค์วัามีสะด้วักที�ส่งเสริมีการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพฯ	การส่งเสริมีต่ลาด้ที�ต่รง
กลุ่มีเป้าหมีาย	และการพัฒนาฐานข้้อมีูลที�เกี�ยวัข้้อง	ทั�งนี�	ประเทศไทย	ต่้องเผชิิญกับค์วัามีท้าทายสำค์ัญ	ค์่อ 
การหด้ต่ัวัอย่างหนักข้องจำนวันนักท่องเที�ยวัอันเน่�องมีาจากสถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วิัด้-19	
และการเลิกกิจการข้องสถึานประกอบการเชิิงสุข้ภาพ	ค์วัามีงามี	และแพทย์แผนไทย	โด้ยเฉพาะในแหล่งท่อง
เที�ยวัที�พึ�งพานักท่องเที�ยวัต่่างประเทศเป็นหลัก	ซึ่ึ�งอาจส่งผลให้ประเทศไทยข้าด้ค์วัามีพร้อมีในการรองรับ 
นักท่องเที�ยวักลุ่มีสุข้ภาพ	ค์วัามีงามี	และแพทย์แผนไทย	ที�จะเพิ�มีข้ึ�นภายหลังสถึานการณี์การแพร่ระบาด้
ข้องเช่ิ�อโค์วัิด้-19	เบาบางลง

	 พิจารณีาจากข้้อมีูลข้องสถึาบัน	 Global	
Wellness	 Institute	 มีีการเก็บข้้อมีูลรายได้้จาก 
การท่ อ ง เ ที� ย วั เ ชิิ งสุ ข้ภาพล่ าสุ ด้ ในปี 	 2563	 
ซึ่ึ� งประเทศไทยมีีรายได้้จากการท่องเที�ยวัเชิิ ง
สุข้ภาพประมีาณี	164,355	ล้านบาท	หร่อ	4,695	
ล้านด้อลลาร์สหรัฐอเมีริกา	 โด้ยหด้ตั่วัจากปี	 2562	
ถึึงร้อยละ	72.30	สอด้ค์ล้องกับทิศทางการท่องเที�ยวั
ในภาพรวัมีข้องประเทศที�รายได้้หด้ต่ัวัร้อยละ	 71	
ในชิ่วังเด้ียวักัน	โด้ยมีีสาเหตุ่หลักมีาจากสถึานการณี์

การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	 ที�ส่งผลกระทบ 
ต่่อการเดิ้นทางท่องเที�ยวัทั�วัโลก	รวัมีถึึงการเด้ินทาง 
ท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพด้้วัย	ทั�งนี�	หากในปี	2564	และ 
2565	 ประมีาณีการอัต่ราการเต่ิบโต่ต่ามีรายได้้ 
จากการท่องเที�ยวัในภาพรวัมี	ที�หด้ต่ัวัร้อยละ	69.55	
และข้ยายตั่วั	 414.75	ต่ามีลำดั้บ	พบวั่า	 ค์่าเฉลี�ย 
รายได้้จากการท่องเที�ยวัเชิิง สุข้ภาพระหวั่างปี	 
2560	-	2565	ข้องไทยหด้ต่ัวัประมีาณีร้อยละ	12.92	
ต่่อปี	 ด้ังนั�น	 จึงส่่งผลทำให้้อััตราการขยายตัว 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การที่่องเที่่�ยวเชิิงสุขภาพิ่ ค่วามงาม แลุะแพิ่ที่ย์แผนไที่ย

อัต้ราการขยายต้ัวของรายไดั้จากการที่่องเที่่�ยวเชิิงสุขภาพิ่ ค่วามงามแลุะ
แพิ่ที่ย์แผนไที่ย ขยายต้ัวร้อยลุะ 5

รายไดั้จากการที่่องเที่่�ยวเชิิงสุขภาพิ่ ค่วามงาม แลุะแพิ่ที่ย์แผนไที่ยเพิิ่�มข้�น

ปี้
2565

จ.3
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ขอังรายไดั้จากการท่อังเท่�ยวเชิิงสุ่ขภาพื่ ค์วามงามและแพื่ทย์แผนั้ไทย ยังค์งอัย่่ส่ถานั้ะการการบรรล ุ
เป้้าห้มายในั้ระดัับวิกฤต

	 รัฐบาลได้้ให้ค์วัามีสำคั์ญกับการใชิ้การ
ท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	ค์วัามีงามี	และแพทย์แผนไทย 
ในการยกระดั้บอุต่สาหกรรมีสุข้ภาพ	 โด้ยมีีเป้าหมีาย 
ที�จะพลิกโฉมีการพัฒนาประเทศ	 ซึ่ึ� งที�ผ่านมีา
ค์ณีะรัฐมีนต่รีได้้อนุมีัต่ิหลักการด้ำเนินโค์รงการ 
ยกระ ดั้บการท่อง เที� ย วั เชิิ งสุ ข้ภาพ	 จ .ภู เก็ ต่	 
สู่เมี่องท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพระดั้บโลก	หร่อเมีดิ้ค์อล 
พลาซึ่่า	 เพ่�อพัฒนาเมี่องภูเก็ต่ให้เป็นศูนย์กลาง
บริการทางการแพทย์มีูลค์่าสูงเชิ่�อมีโยงการท่อง
เที� ยวันานาชิาต่ิและสร้ า งมีู ลค์่ า เพิ� มีจากการ 
ท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	 ทั�งนี� 	 สำนักงานส่งเสริมี
การจัด้ประชุิมีและนิทรรศการ	 (องค์์การมีหาชิน)	
กระทรวังสาธารณีสุข้	 และทุกภาค์ส่วันที�เกี�ยวัข้้อง
ได้้ต่่อยอด้จากโค์รงการดั้งกล่าวั	 โด้ยย่�นประมูีล
สิทธิ�การจัด้งาน	 Specialised	 Expo	 ในปี	 2028	 
ซึ่ึ�งจะทราบผลการค์ัด้เล่อกในเด้่อน	 มีิถึุนายนปี	
2566	นอกจากนี�	ได้้ด้ำเนินโค์รงการเพ่ื่�อัขับเค์ล่�อันั้ 

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

การบรรลุเป้้าห้มายตามยุทธศาส่ตร์ ป้ระจำป้ ี
งบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565	 อาทิ	 โค์รงการพัื่ฒนั้า
ข่ดัค์วามส่ามารถในั้การรอังรับการท่อังเท่�ยวเชิิง
สุ่ขภาพื่	 เพ่�อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
แรงงานในธุรกิจท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	 ค์วัามีงามี 
และแพทย์แผนไทย	 ค์ู่ข้นานไปกับการส่งเสริมี
ในด้้านการต่ลาด้	 รวัมีทั� ง 	 การท่องเที�ยวัแห่ง
ประเทศไทยได้้ด้ำเนินการเสนอสินค์้าและบริการ
ด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพที�มีีคุ์ณีภาพพร้อมีชูิ
จุด้แข็้งด้้านการแพทย์แผนไทย	 และค์วัามีพร้อมี
ข้องโรงพยาบาลที� ได้้ รั บมีาต่รฐานระด้ับ โลก	 
เพ่�อด้ึงดู้ด้ทั�งนักท่องเที�ยวัชิาวัไทยและชิาวัต่่างชิาต่ ิ
ผ่ านชิ่องทางที� หลากหลายทั� งออฟไลน์ 	 และ
ออนไลน์	 พร้อมีทั�ง	 สร้างสรรค์์การทำการต่ลาด้
ภายใต่้นวััต่กรรมีใหมี่	 ๆ	 ให้สอด้รับกับพฤต่ิกรรมี
ข้องนักท่องเที�ยวัและสถึานการณี์การท่องเที�ยวั
โลกที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวัด้เร็วั

ที�มีา:	Global	Wellness	Institute
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	 จาก รูปแบบการท่อง เที� ยวั เชิิ ง สุข้ภาพ	 
โด้ยสถึาบัน	 Global	 Wellness	 Inst i tute 
การท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพมีีรูปแบบที�หลากหลาย 
ค์รอบค์ลุมีกิจกรรมีทั� งด้้ านกายภาพ	 อารมีณี์	
และจิ ต่ วัิญญาณีแต่่ ป ระ เทศ ไทยยั ง เ น้ นกา ร
ท่อง เที� ยวั เชิิ ง สุข้ภาพในรูปแบบข้องกายภาพ
เป็นหลัก	 เชิ่น	 สปา	 และนวัด้ไทย	 จึง ยังไมี่
ส า มี า ร ถึด้ึ ง ดู้ ด้ ก ลุ่ มี นั ก ท่ อ ง เ ที� ย วั ค์ุ ณีภ าพที�
หลากหลายได้้ 	 ทั� งนี� 	 อาจให้ค์วัามีสำค์ัญกับ

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

การส่ ง เ สริ มีการท่ อ ง เที� ย วั เชิิ ง สุ ข้ภาพในมีิ ต่ิ 
อ่�น	ๆ	ที�ค์รอบค์ลุมีมีากข้ึ�น	 อีกทั�ง	 ประเทศไทยยัง
ต่้องเผชิิญกับค์วัามีท้าทายในการสร้างมีูลค์่าเพิ�มี 
ให้กับทรัพยากรการท่อง เที� ยวั 	 เพ่� อด้ึ งดู้ด้ ให้ 
นักท่องเที�ยวัจับจ่ายใชิ้สอยมีากข้ึ�น	 และการส่งเสริมี 
การพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพใหมี่ๆ	 ที�จะ
เข้้าถึึงกลุ่มีนักท่องเที�ยวัที�หลากหลาย	 นอกจากนี� 
การกระจายประโยชิน์จากการท่อง เที� ยวั เชิิ ง
สุข้ภาพให้กับชิุมีชิน	ทั�งมีิต่ิทางเศรษฐกิจและสังค์มี 
ก็เป็นอีกประเด้็นที�ประเทศไทยต่้องให้ค์วัามีสำค์ัญ 

	 ต่ามี ที� ประ เทศไทยได้้ ย่� นประมีู ลสิทธิ� 
การจัด้งาน	 Special ised	 Expo	 ในปี	 2028	 
เพ่� อ ส่ ง เ ส ริ มี ให้ เ กิ ด้ก า รล งทุ น ในด้้ านสุ ข้ภาพ 
และผลักดั้นให้ประเทศไทยเป็นจุด้หมีายปลาย
ทางข้องการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	 ทุกหน่วัยงาน
ที� เกี�ยวัข้้องจึงค์วัรเร่งบูรณีาการการทำงานเพ่�อ
สนับสนุนให้ประเทศไทยได้้รับสิทธิ�ในการจัด้งาน	
อีกทั�ง	 เร่งเต่รียมีค์วัามีพร้อมีข้องทรัพยากรท่อง
เที�ยวั	 โด้ยเฉพาะสนับสนุนให้เกิด้การเชิ่�อมีโยง

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

เส้นทางแหล่งท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	และการสร้าง
มีูลค์่าเพิ�มีและการยกระด้ับมีาต่รฐานข้องบริการ
ด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพค์วัามีงามี	และแพทย์
แผนไทย	นอกจากนี�	 ในด้้านข้องต่ลาด้	 เน่�องจาก
ที�ผ่านมีาประเทศไทยได้้มีีค์วัามีร่วัมีมี่ออันด้ี กับ
ประเทศซึ่าอุดี้อาระเบีย	 ซึ่ึ�งเป็นต่ลาด้ที�มีีศักยภาพ
สำหรับการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	ประเทศไทยจึง
ค์วัรเร่งใชิ้โอกาสนี�ในการต่่อยอด้ข้ยายต่ลาด้นัก
ท่องเที�ยวัค์ุณีภาพกลุ่มีใหมี่
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	 แผนแมี่บทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ	ประเด้็น	
(05)	การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	2566-2570)	 (ฉบับแก้ไข้
เพิ�มีเต่ิมี)	 ยังค์งเป้าหมีาย	รายได้้จากการท่องเที�ยวั
เชิิงสุข้ภาพ	ค์วัามีงามี	และแพทย์แผนไทยเพิ�มีข้ึ�น
และต่ัวัชิี�วััด้เด้ิมี	 โด้ยกำหนด้ให้อัต่ราการข้ยายต่ัวั
ข้องรายได้้จากการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	ค์วัามีงามี
และแพทย์แผนไทย	 เฉลี�ยร้อยละ	8	ต่่อปี	ภายในปี 
2570	 โด้ยผลการด้ำเนินงานที�ผ่านมีาในปี	 2564	
และ	2565	ประมีาณีการอัต่ราการเต่ิบโต่ต่ามีรายได้ ้
จากการท่องเที�ยวัในภาพรวัมี	 ที�หด้ต่ัวัร้อยละ 
69.55			และข้ยายตั่วั			414.75			ต่ามีลำดั้บ	พบวั่าค์่าเฉลี�ย 
รายได้้จากการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพระหวั่างปี	 
2560	 -	2565	หด้ต่ัวัประมีาณีร้อยละ	12.92	ต่่อป ี

โด้ยเมี่�อเปรียบเทียบสถึานะการการบรรลุเป้าหมีาย
ปี	 2570	 อัต่ราการข้ยายตั่วัข้องรายได้้จากการ 
ท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	 ค์วัามีงามีและแพทย์แผน
ไทยเฉลี�ยร้อยละ	 8	 ต่่อปี	 ยังค์งอยู่ในสถึานะการ
การบรรลุเป้าหมีายในระด้ับวัิกฤต่	 ถึ่อเป็นค์วัามี
ท้าทายอย่างยิ�งข้องประเทศไทยในการส่งเสริมีการ 
ท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	ค์วัามีงามี	และแพทย์แผนไทย
อย่างไรก็ต่ามี	จากแนวัโน้มีการท่องเที�ยวัโลกที�ด้ีข้ึ�น
และนโยบายการส่งเสริมีการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ
ข้องไทยที�ชิัด้เจนมีากยิ�งข้ึ�น	อาจส่งผลให้รายได้้จาก 
การท่องเที�ยวัเชิงิสขุ้ภาพ	ค์วัามีงามี	และแพทย์แผนไทย 
บรรลุเป้าหมีายในห้วังที�	2	ข้องยุทธศาสต่ร์ชิาติ่ได้้

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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	 ประเทศไทยมีี ศักยภาพค์่อนข้้างสู ง ใน
การเป็นจุด้หมีายปลายทางข้องการท่องเที�ยวัเชิิง
สุข้ภาพ	 โด้ยสถึาบัน	Global	Wellness	 Institute	
ประเมิีนวั่าในปี	 2562	 ประเทศไทยมีีข้นาด้ข้อง
เศรษฐกิจสุข้ภาพอยู่ในอันด้ับที�	6	ข้องเอเชิียแปซึ่ิฟิก
ค์ิด้เป็นจำนวันถึึง	1.49	ล้านล้านบาท	ประเทศไทย
จึงได้้ให้ค์วัามีสำค์ัญกับการเชิ่�อมีโยงอุต่สาหกรรมี
บริการสุข้ภาพสู่การสร้างรายได้้จากการท่อง
เที�ยวัทั�งนี�	 เพ่�อให้ประเทศไทยมีีขี้ด้ค์วัามีสามีารถึ
ในการแข้่งข้ันเพิ�มีข้ึ�น	 มีีปัจจัยสำค์ัญที�จะต่้องเร่ง 
ข้ับเค์ล่�อนได้้แก่			(1)	การพัฒนาสินค์้าและบริการ 

(2 ) 	การพัฒนาบุค์ลากรที� เกี� ยวัข้้อง 	(3) การ 
พัฒนาสิ� งอำนวัยค์วัามีสะด้วัก	 (4)	 การต่ลาด้ 
เพ่�อสนับสนุนบริการสุข้ภาพ	และ	 	(5)	 	การพัฒนา 
สภาพแวัด้ล้อมีที� เอ่�อต่่อการเพิ�มีข้ึ�นข้องรายได้ ้
จากการท่องเที�ยวันอกจากนี�ยังมีีประเด้็นที�สำค์ัญ 
ต่่อการบรรลุเป้าหมีาย	 อาทิ	 การลด้ค์วัามีเสี�ยง 
จากการพึ�งพานักท่องเที�ยวัต่่างชิาติ่เป็นหลัก	และ
การสร้างมีูลค์่าเพิ�มีจากทรัพยากรด้้านการท่อง
เที�ยวัเชิิง สุข้ภาพยังไมี่ สูงมีากส่งผลให้ เกิด้การ
แข้่งข้ันด้้านราค์ามีากกวั่าค์ุณีภาพในหลายพ่�นที�	

	 พิจารณีาจากสถึาบันจัด้อันด้ับ	 Global	
Wellness	 Institute	 ได้้เผยแพร่รายงานผลการจัด้
อันด้ับรายได้้จากการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	 ล่าสุด้
ในปี	2563	ซึ่ึ�งประเทศไทยอยู่ในอันด้ับที�	15	ต่กลง	8	
อันดั้บ	จากปี	2562	 โด้ยเป็นผลมีาจากสถึานการณี์ 
การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	ที�ทำให้นักท่องเที�ยวั 
เชิิงสุข้ภาพไมี่สามีารถึเด้ินทางมีาท่องเที�ยวัใน
ประเทศไทยได้้	 อย่างไรก็ต่ามี	 เมี่�อพิจารณีาจาก
ผลการจัด้อันดั้บขี้ด้ค์วัามีสามีารถึในการแข้่งขั้น 

สถานการณ์การบรรจุเป้าหม่าย

ที�มีา:	สถึาบันด้้านสุข้ภาพสากล	(GWI)

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การที่่องเที่่�ยวเชิิงสุขภาพิ่ ค่วามงาม แลุะแพิ่ที่ย์แผนไที่ย

อันดัับรายไดั้จากการที่่องเที่่�ยวเชิิงสุขภาพิ่ของป้ระเที่ศัไที่ย อย่่ในอันดัับที่่� 12 
โดัย Global Wellness Institute

อันดัับรายไดั้จากการท่ี่องเที่่�ยวเชิิงสุขภาพิ่ของป้ระเที่ศัไที่ยดั่ข้�น

ปี้
2565

จ.3
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โด้ยสถึาบันการจัด้การนานาชิาติ่	 (IMD)	 ในประเด็้น 
ที�เกี�ยวัข้้องกับด้้านสุข้ภาพ	พบวั่าในภาพรวัมี	5	ปีแรก 
ข้องยุทธศาสต่ร์ชิาติ่	 ประเทศไทยมีีอันดั้บดี้ข้ึ�น
ในหลายประเด้็น	 อาทิ	 ค์วัามีพร้อมีข้องโค์รงสร้าง
พ่�นฐานด้้านสุข้ภาพ	หลักประกันสุข้ภาพถึ้วันหน้า
และค์วัามีเพียงพอข้องบุค์ลากรทางการแพทย์ 
ซึึ่�งนับเป็นปัจจัยสำค์ัญในการด้ึงดู้ด้นักท่องเที�ยวั 
เชิิงสุข้ภาพให้เข้้ามีาในประเทศไทย	 รวัมีทั�งเป็น
จุด้แข็้งให้ประเทศไทยมีีขี้ด้ค์วัามีสามีารถึในการ

แข้่งข้ันในการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพเพิ�มีขึ้�นในระยะ
ต่่อไป	 โด้ยเมี่�อเทียบสถึานะการการบรรลุเป้าหมีาย
ในปี	 2565	พบวั่าอันด้ับรายได้้จากการท่องเที�ยวั
เชิิงสุข้ภาพข้องไทย	 จัด้อันด้ับล่าสุด้ในปี	 2563 
อยู่ อันดั้บที�	 15	 ห่างจากค์่าเป้าหมีาย	 3	 อันดั้บ	 
ด้ังนั�น	ส่ถานั้ะการการบรรลุเป้้าห้มายอัันั้ดัับราย
ไดั้จากการท่อังเท่�ยวเชิิงสุ่ขภาพื่ขอังป้ระเทศไทย 
ยังค์งอัย่่ในั้ระดัับต�ำกว่าค์่าเป้้าห้มายท่�กำห้นั้ดัไว้
อัันั้ดัับท่� 12

	 การด้ำเนินงานข้องหน่วัยงานทุกภาค์
ส่วันที�เกี�ยวัข้้องในการเพิ�มีอันดั้บรายได้้จากการ 
ท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	 โด้ยมีากเป็นการพัฒนา
มีาต่รฐานข้องสินค์้าและบริการเพ่�อการท่องเที�ยวั 
เ ชิิ ง สุ ข้ ภ าพ 	 เ พ่� อ ส ร้ า ง ค์ วั า มี เ ช่ิ� อ มีั� น ใ ห้ กั บ 
นักท่องเที�ยวัต่่างชิาติ่	 อาทิ	 การต่่อยอด้มีาต่รฐาน 
Amazing	 Tha i land	 Safety	 &	 Health	 
Administration	เดิ้มี	(SHA	และ	SHA+)	สู่มีาต่รฐาน 
SHA	Extra	Plus	(SHA++)	โด้ยที�สถึานประกอบการ 
จำเป็นต่้องมีีโรงพยาบาลค์ู่ปฏิิบัต่ิการที�ผ่านการ
รับรองสำหรับการต่รวัจโค์วัิด้-19	 ซึึ่�งปัจจุบันมีีจำนวัน
สถึานประกอบการที� ได้้รับมีาต่รฐาน	 SHA++	
แล้วัทั�งหมีด้	จำนวัน	2,850	แห่ง	 และการด้ำเนิน

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

โค์รงการพัฒนาข้ีด้ค์วัามีสามีารถึในการรองรับ 
การท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	 โด้ยกรมีการท่องเที�ยวั 
อีกทั�ง	 ได้้มีีการส่งเสริมีการต่ลาด้เชิิงรุก	 ที�เข้้าถึึง
กลุ่มีเป้าหมีาย	 โด้ยที�ผ่านมีาการท่องเที�ยวัแห่ง
ประเทศไทย	 (ททท.)	 ได้้จัด้งาน	 Trade	 Meet,	
Roadshow,	 Product	 Showcase	ด้้านสุข้ภาพ
ที�หลากหลายและมีีค์ุณีภาพในหลายประเทศ
และหน่วัยงานในเชิิงพ่�นที�ก็ได้้ด้ำเนินการส่งเสริมี 
การต่ลาด้ในมีิต่ิข้องพ่�นที� 	 อาทิ	 โค์รงการพัฒนา
เค์ร่�องมี่อทางการต่ลาด้เพ่�อสนับสนุนการท่องเที�ยวั 
เชิิ งสุ ข้ภาพอย่ า งยั� ง ย่ น ในกลุ่ มี เข้ต่ เศรษฐกิ จ
พิ เศษภาค์ต่ะวัันออกข้องมีหาวัิทยาลัยราชิภัฏิ 
ราชินค์รินทร์	เป็นต่้น

ที�มีา:	สถึาบันการจัด้การนานาชิาต่ิ	(IMD)	
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	 สถึานการณี์ ก า รแพร่ ร ะบาด้ข้อง เชิ่� อ 
โค์วิัด้-19	 ส่งผลให้การท่องเที�ยวัในระยะที�ผ่านมีา 
มีีข้้อจำกัด้	 โด้ยเฉพาะการเดิ้นทางท่องเที�ยวัระหวั่าง
ประเทศ	ประเด้็นท้าทายสำค์ัญในการแข้่งข้ันด้้าน
การท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	จึงมีาจากที�การท่องเที�ยวั
เชิิงสุข้ภาพข้องไทยพึ�งพานักท่องเที�ยวัต่่างชิาต่ ิ
เป็ นห ลัก 	 โด้ย เมี่� อพิ จ ารณีาประ เทศที� พึ� งพา 
นักท่องเที�ยวัภายในภูมีิภาค์เป็นหลักอย่างประเทศ
ในภูมีิภาค์ยุโรปและสหรัฐอเมีริกา	 ซึึ่�งเป็นคู์่แข้่งหลัก
ในด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพข้องประเทศไทย 

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

พบวั่า	 ในปี	 2563	 มีีรายได้้จากการท่องเที�ยวั 
เชิิงสุข้ภาพลด้ลงเพียงประมีาณีร้อยละ	30	และ	40	
ต่ามีลำดั้บ	 ในข้ณีะที�ประเทศไทยมีีรายได้้จากการ
ท่องเที�ยวัสุข้ภาพลด้ลงถึึงประมีาณีร้อยละ	75	ทั�งนี�	
ในระยะต่่อไป	นอกจากการพัฒนาสินค์้าและบริการ
เพ่�อการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพแล้วั	 ประเทศไทย 
ค์วัรให้ค์วัามีสำคั์ญกับการส่งเสริมีการต่ลาด้ภายใน
ประเทศคู์่ข้นานไปด้้วัยกัน	 เพ่�อลด้ค์วัามีเสี�ยงจาก
สถึานการณี์ภายนอกที�ไมี่แน่นอน

	 เพ่�อให้ประเทศไทยสามีารถึแข้่งข้ันด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพได้้อย่างยั�งย่น	ค์วัรให้ค์วัามีสำคั์ญ
กับการดึ้งดู้ด้นักท่องเที�ยวักลุ่มีคุ์ณีภาพ	ด้้วัยการพัฒนาสิ�งอำนวัยค์วัามีสะด้วักในการเดิ้นทางข้องนักท่อง
เที�ยวักลุ่มีสุข้ภาพ	โด้ยเฉพาะการอำนวัยค์วัามีสะด้วักผ่านมีาต่รการวัีซึ่่าประเภทต่่าง	ๆ	การกระจายค์วัามี
เสี�ยงจากการพึ�งพานักท่องเที�ยวัเฉพาะกลุ่มี	 รวัมีทั�งมีุ่งเน้นการส่งเสริมีการต่ลาด้ภายในประเทศ	 เพ่�อลด้
ค์วัามีเสี�ยงจากสถึานการณี์ภายนอกที�ไมี่แน่นอน	และการยกระดั้บมีาต่รฐาน	ต่ลอด้จนสร้างมีูลค์่าเพิ�มีให้
กับสินค์้าและบริการด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	 โด้ยให้ค์วัามีชิ่วัยเหล่อด้้านต่้นทุนในการปรับปรุงสถึาน
ประกอบการ	ผ่านมีาต่รการสินเชิ่�อด้อกเบี�ยต่�ำสำหรับการปรับปรุงและพัฒนากิจการ	เป็นต่้น

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย
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	 แผนแมี่บทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ	ประเด้็น
(05)	การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	2566-2570)	 (ฉบับแก้ไข้
เพิ�มีเต่ิมี)	 ยังค์งเป้าหมีายอันด้ับด้้านรายได้้จากการ
ท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพข้องประเทศไทยดี้ข้ึ�นและ 
ต่ัวัชิี�วััด้เด้ิมี	 โด้ยกำหนด้ให้รายได้้การท่องเที�ยวั 
เชิิงสุข้ภาพข้องประเทศไทยดี้ขึ้�น	 อยู่ ในอันด้ับ 
ที�ไมี่เกิน	 6	 ภายในปี	 2570	 โด้ยเมี่�อเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบกับอันด้ับล่าสุด้ในปี	 2563	อยู่อันด้ับ 
ที�	 15	 ซึ่ึ�งยังค์งห่างจากค์่าเป้าหมีายอีก	 9	 อันด้ับ 

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

โด้ยเมี่�อเปรียบเทียบสถึานะการการบรรลุเป้าหมีาย 
ปี	 2570	 รายได้้การท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพข้อง
ประเทศไทยด้ีข้ึ�น	อยู่ในอันดั้บที�ไมี่เกิน	6	ด้ังนั�น	ยังค์ง 
อัย่่ ในั้ส่ถานั้ะการการบรรลุเป้้าห้มายในั้ระดัับ
วิกฤต อย่างไรก็ต่ามี	 ก่อนเกิด้สถึานการณี์การ
แพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	 ประเทศไทยเค์ย
มีีอันดั้บด้ีที�สุด้อยู่ในอันด้ับที�	 7	 ในปี	 2562	ด้ังนั�น 
หากประเทศไทยสามีารถึฟ้�นต่ัวัได้้เร็วั	 ก็มีีโอกาส 
ที�จะบรรลุค์่าเป้าหมีายที�กำหนด้ไวั้ในปี	2570	ได้้
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	 ประเทศไทยมีีสถึานประกอบการด้้านการ
ท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพและบริการทางการแพทย์
จำนวันมีาก	 และเป็นจุด้หมีายสำคั์ญข้องนักท่อง
เที�ยวัที� เด้ินทางเข้้ามีาท่องเที�ยวัในประเทศไทย 
โด้ยเฉพาะนวัด้ไทย	 และเสริมีค์วัามีงามี	 อย่างไร
ก็ด้ี	ค์วัามีท้าทายสำค์ัญในระยะที�ผ่านมีา	ค์่อ	สถึาน
ประกอบการด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพส่วัน
ใหญ่ยังไมี่ได้้รับมีาต่รฐาน	 การบังค์ับใชิ้กฎหมีาย 
เพ่�อจูงใจให้สถึานประกอบการเข้้ารับมีาต่รฐานยัง
ข้าด้ประสิทธิภาพ	 ในข้ณีะที�ประเด็้นด้้านมีาต่รฐาน

เป็นปัจจัยสำค์ัญต่่อการต่ัด้สินใจเข้้าใชิ้บริการข้อง
นักท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	ค์วัามีงามี	และแพทย์แผน
ไทย	ด้ังนั�น	 การเพิ�มีข้ึ�นข้องจำนวันสถึานประกอบ
การที�มีีค์ุณีภาพ	จะทำให้ประเทศไทยสามีารถึดึ้งดู้ด้
นักท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพให้เข้้ามีาได้้มีากข้ึ�น	 โด้ย
มีีมีิต่ิที�ต่้องให้ค์วัามีสำค์ัญ	ประกอบด้้วัย	 (1)	 การ
พัฒนายกระดั้บค์ุณีภาพมีาต่รฐานสถึานประกอบ
การท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	 (2)	 การสร้างค์วัามี
ต่ระหนักข้องฝั่ั�งอุปสงค์์	 และ	 (3)	 การบังคั์บใชิ้
กฎหมีายและมีาต่รการที�เกี�ยวัข้้อง

	 พิ จ ารณีา เ ทียบ เ คี์ยงจากข้้ อ มูีลสถึาน
ประกอบการเพ่�อสุข้ภาพที�ได้้รับมีาต่รฐาน	จำนวัน 
3	ประเภท	 ได้้แก่	 กิจการนวัด้เพ่�อเสริมีค์วัามีงามี	
กิจการนวัด้เพ่�อสุข้ภาพ	 และกิจการสปา	 จัด้เก็บ
โด้ยกรมีสนับสนุนบริการสุข้ภาพ	 ซึ่ึ�งในปี	 2565	 
มีีกิจการนวัด้เพ่�อเสริมีค์วัามีงามี	นวัด้เพ่�อสุข้ภาพ	
และสปา	 เพิ�มีข้ึ�นจำนวัน	66	1,265	และ	25	แห่ง	
ต่ามีลำด้ับ	 รวัมีเป็น	 1,347	 แห่ง	 โด้ยค์ิด้เป็นการ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

เพิ�มีข้ึ�นร้อยละ	13	จากจำนวันสถึานประกอบการ
ที�ได้้รับมีาต่รฐานทั�งหมีด้	ชิะลอต่ัวัต่่อเน่�องจากร้อย
ละ	41	ในปี	2563	และร้อยละ	20	ในปี	2564	ทั�งนี�	
หากพิจารณีาในภาพรวัมี	5	ปีแรกข้องยุทธศาสต่ร์
ชิาต่ิ	 การส่งเสริมีมีาต่รฐานในสถึานประกอบการ
ด้้านสุข้ภาพ	 ต่ั�งแต่่ปี	 2561-2565	 พบวั่า	 แมี้จะ
เป็นชิ่วังที�มีีสถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อ
โค์วัิด้-19	ซึ่ึ�งมีีมีาต่รการค์วับคุ์มีการด้ำเนินกิจการ	 

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การที่่องเที่่�ยวเชิิงสุขภาพิ่ ค่วามงาม แลุะแพิ่ที่ย์แผนไที่ย

อัต้ราการเพิิ่�มข้�นของจำานวนสถานป้ระกอบการดั้านการที่่องเที่่�ยวเชิิงสุขภาพิ่
ที่่�ได้ัรับมาต้รฐานการท่ี่องเที่่�ยว เฉลุ่�ยร้อยลุะ 5 ต้่อป้ี

สถานป้ระกอบการดั้านการที่่องเที่่�ยวเชิิงสุขภาพิ่แลุะบริการที่างการแพิ่ที่ย์
ไดั้รับมาต้รฐานเพิิ่�มข้�น

ปี้
2565

จ.3
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และจำกัด้การเดิ้นทางในหลายพ่�นที� 	 แต่่กลับ 
พบวั่ามีาต่รการด้ังกล่าวัเป็นปัจจัยที�สนับสนุนให้
สถึานประกอบการที�เค์ยอยู่นอกระบบเข้้าสู่ระบบ
มีากข้ึ�น	 โด้ยส่วันหนึ�งเป็นผลจากการที�ผู้ประกอบ
การต่้องการเข้้าถึึงมีาต่รการค์วัามีชิ่วัยเหล่อข้อง
ภาค์รัฐสำหรับผู้ได้้รับผลกระทบจากสถึานการณี์
การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วิัด้-19	ประกอบกับการ

ปิด้ต่ัวัข้องสถึานประกอบการเด้ิมีอันเน่�องมีาจาก
วัิกฤต่การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	 เป็นโอกาส
ให้ผู้ประกอบการรายใหมี่เกิด้ข้ึ�น	 จึงมีีจำนวันสถึาน
ประกอบการด้้านสุข้ภาพที�ได้้รับมีาต่รฐานเพิ�มีข้ึ�น
เฉลี�ยร้อยละ	40	ต่่อปี	ด้ังนั�น ส่่งผลให้้ส่ถานั้ะการ
การบรรลุเป้้าห้มายอัย่่ในั้ระดัับบรรลุเป้้าห้มาย

ที�มีา:	กรมีสนับสนุนบริการสขุ้ภาพ

	 ประเทศไทยได้้ ให้ค์วัามีสำคั์ญกับการ
พัฒนาและยกระด้ับ คุ์ณีภาพมีาต่รฐานสถึาน
ประกอบการเพ่�อสุข้ภาพในพ่�นที�จังหวััด้ท่องเที�ยวั
โด้ยด้ำเนินการใน	 8	 จังหวััด้ท่องเที�ยวัเป้าหมีาย
ได้้แก่	 เชิียงราย	 เชีิยงใหมี่	 ชิลบุรี	 บุรีรัมีย์	 กระบี�
ภูเก็ต่	สุราษฎร์ธานี	และกรุงเทพมีหานค์ร	ส่งผลให้ 
มีีสถึานประกอบการจำนวัน	18	แห่ง	ได้้รับมีาต่รฐาน 
เพิ�มีข้ึ�น	ค์ิด้เป็นร้อยละ	5.77	จากปี	2564	ต่ลอด้จน
หน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้องได้้ด้ำเนินการพัฒนามีาต่รฐาน
ข้องแหล่งท่องเที� ยวั เชิิ ง สุข้ภาพที� สำค์ัญ	 เชิ่น 
กรมีการท่อง เที� ยวั ได้้กำหนด้หลัก เกณีฑ์์ห ร่อ
แนวัทางการพัฒนาแหล่งน�ำพุร้อนธรรมีชิาติ่ที�มีี

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

มีาต่รฐานสากล	ภายใต่้โค์รงการส่งเสริมีและพัฒนา
เมี่องท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพน�ำพุร้อน	จังหวััด้ระนอง
โด้ยค์าด้หวัังวั่าจะสามีารถึนำไปเป็นต่้นแบบในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที�ยวัน�ำพุร้อนธรรมีชิาติ่อ่�น	ๆ	ต่่อไป 
และด้ำเนินโค์รงการยกระดั้บมีาต่รฐานการให้
บริการค์ลองท่อมีเมี่องสปา	 เป็นต่้น	 นอกจากนี�	 
ได้้สร้างการรับรู้ ในการเป็นจุด้หมีายปลายทาง 
ข้องการท่องเที� ยวัเชิิ งสุข้ภาพที�มีีค์ุณีภาพและ
มีาต่รฐาน	 โด้ยด้ำเนินการในพ่�นที� เข้ต่พัฒนา 
การท่องเที�ยวัฝั่ั�งต่ะวัันต่กซึึ่�งประกอบด้้วัยจังหวััด้
เพชิรบุรี	ประจวับค์ีรีข้ันธ์ฅชิุมีพร	และ	ระนอง	และ
พ่�นที�ในอำเภอค์ลองท่อมีจังหวััด้กระบี�	
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	 การด้ำเนินงานเพ่�อให้สถึานประกอบการ
ด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพและบริการทางการ
แพทย์ได้้รับมีาต่รฐานเพิ�มีข้ึ�น	 ยังค์งเผชิิญกับค์วัามี
ท้าทายสำค์ัญจากมีุมีมีองข้องผู้ประกอบการเชิิง
สุข้ภาพส่ วันหนึ� งที� ยั ง ไมี่ เ ห็นค์วัามีสำ คั์ญข้อง 
การได้้รับมีาต่รฐาน	 ต่ลอด้จนต่้นทุนค์่าเสียโอกาส
จากการข้อรับมีาต่รฐานที�ใชิ้ระยะเวัลานาน	 ดั้งนั�น
เพ่�อให้การด้ำเนินการสำเร็จต่ามีเป้าหมีาย	ค์วัรให้
ค์วัามีสำคั์ญกับมีาต่รการจูงใจ	 เพ่�อให้สถึานประกอบ
การเห็นประโยชิน์จากการได้้รับมีาต่รฐาน	 รวัมีทั�ง

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

การลด้ข้ั�นต่อน	และค์วัามีซึ่�ำซึ่้อนข้องมีาต่รฐานและ 
หน่วัยงานกำกับมีาต่รฐาน	 เพ่�ออำนวัยค์วัามีสะด้วัก
ในการข้อรับมีาต่รฐาน	 นอกจากนี�	 การบังคั์บใชิ้
กฎหมีายที�ไมี่เค์ร่งค์รัด้เพียงพอยังส่งผลให้สถึาน
ประกอบการเชิิงสุข้ภาพที� ไมี่ ได้้ รับมีาต่รฐานยัง
สามีารถึด้ำเนินกิจการได้้ต่ามีปกติ่	ซึ่ึ�งอาจส่งผลลบ
ต่่อภาพลักษณี์ข้องไทยในการเป็นจุด้หมีายปลาย
ทางข้องการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพ	 ค์วัามีงามี	 และ
แพทย์แผนไทยในภาพรวัมีได้้

	 การสนับสนุนให้สถึานประกอบการด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพเข้้ารับมีาต่รฐานในระยะต่่อไป	
ค์วัรให้ค์วัามีสำคั์ญกับมีาต่รการจูงใจ	 โด้ยกำหนด้สิทธิประโยชิน์ที�สถึานประกอบการที�ได้้รับมีาต่รฐาน 
จะได้้ รับ	 และประชิาสัมีพันธ์สิทธิประโยชิน์ด้ังกล่าวัอย่างทั�วัถึึง	 รวัมีทั�งการบูรณีาการระหวั่างทุก
ภาค์ส่วันที� เกี�ยวัข้้องเพ่�อปรับปรุงมีาต่รฐานให้สอด้ค์ล้องกับข้นาด้และสถึานะทางการเงินข้องธุรกิจ 
อย่างเหมีาะสมี	นอกจากนี�	 มีาต่รการค์วับคุ์มีและกำกับให้สถึานประกอบการมีีมีาต่รฐานต่ามีที�กฎหมีาย
กำหนด้อย่างเค์ร่งค์รัด้	 ก็เป็นแนวัทางสำคั์ญอีกแนวัทางหนึ�งที�จะทำให้ผู้ประกอบการเห็นค์วัามีจำเป็น 
ในการข้อรับมีาต่รฐาน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

050303

	 แผนแมี่บทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ	ประเด้็น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	 2566-2570)	 (ฉบับแก้ไข้
เพิ�มีเต่ิมี)	 ยังค์งเป้าหมีาย	 สถึานประกอบการด้้านการท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพและบริการทางการแพทย์
ได้้รับมีาต่รฐานเพิ�มีข้ึ�นและตั่วัชิี�วััด้เดิ้มี	 โด้ยกำหนด้ให้อัต่ราเพิ�มีข้ึ�นข้องจำนวันสถึานประกอบการด้้าน
การท่องเที�ยวัเชิิงสุข้ภาพที�ได้้รับมีาต่รฐานการท่องเที�ยวัเพิ�มีข้ึ�นไมี่น้อยกวั่าร้อยละ	20	ต่่อปี	 ในปี	 2570	 
โด้ยเมี่�อเปรียบเทียบผลการด้ำเนินงานที�ผ่านมีาในชิ่วัง	 5	ปีแรกข้องยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิพบวั่าสถึานประกอบ
การเชิิงสุข้ภาพได้้รับมีาต่รฐานเพิ�มีข้ึ�นเฉลี�ยร้อยละ	40	ต่่อปี	 แต่่ในปี	 2565	มีีจำนวันสถึานประกอบการ
เพ่�อสุข้ภาพเพิ�มีข้ึ�นในอัต่ราที�ลด้ลง	ค์ิด้เป็นเพียงร้อยละ	13	จากปี	 2564	ด้ังนั�น	 เมี่�อเปรียบเทียบสถึานะ
การการบรรลุเป้าหมีายปี	 2570	สถึานะการการบรรลุเป้าหมีายจึงอยู่ในระดัับยังค์งม่ค์วามเส่่�ยงในั้การ
บรรลุเป้้าห้มาย 

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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	 การท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำเป็นหนึ�งในการท่องเที�ยวัที�สามีารถึสร้างรายได้้สูง	 โด้ยประเทศไทย
มีีศักยภาพในการเป็นต่้นทางและจุด้หมีายปลายทางข้องเร่อสำราญทางน�ำ	 เน่�องจากข้้อได้้เปรียบทาง
ภูมีิศาสต่ร์และการมีีแหล่งท่องเที�ยวัทางทะเลที�สวัยงามีสามีารถึดึ้งดู้ด้นักท่องเที�ยวัได้้	 การพัฒนาและ 
ส่งเสริมีการท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำ	 ประเทศไทยต่้องให้ค์วัามีสำค์ัญในประเด็้น	 ดั้งนี�	 (1)	 พัฒนาแหล่ง 
ท่องเที�ยวัเช่ิ�อมีโยงท่าเร่อ	 (2)	 เต่รียมีพร้อมีบุค์ลากรด้้านการท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำ	และปรับปรุงกฎหมีาย
ที�เกี�ยวัข้้อง	 (3)	 สนับสนุนสิ�งอำนวัยค์วัามีสะด้วักการท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำ	 และส่งเสริมีอุต่สาหกรรมี
เชิ่�อมีโยง	 (4)	 ส่งเสริมีการต่ลาด้ที�สนับสนุนการท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำ	 และ	 (5)	 สร้างสภาพแวัด้ล้อมี 
ให้เอ่�อต่่อการสร้างรายได้้การท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำ	นอกจากนี�	 การสร้างมีาต่รการที�จูงใจให้ผู้ประกอบ
การเร่อสำราญทางน�ำเล่อกไทยเป็นประเทศต่้นทางและปลายทางเป็นส่วันสำคั์ญที�จะส่งเสริมีให้บรรลุ 
เป้าหมีายที�กำหนด้ไวั้

	 พิจารณีาเทียบเคี์ยงจากจำนวันเร่อและ
วัันท่องเที�ยวัข้องนักท่องเที�ยวัสำราญทางเร่อใน
ประเทศไทยเป็นข้้อมูีลเพ่�อสะท้อนการเติ่บโต่ข้อง
รายได้้จากการท่องเที�ยวัด้ังกล่าวั	 อย่างไรก็ต่ามี
ด้้วัยข้้อจำกัด้การจัด้เก็บข้้อมีูลข้องสมีาค์มีล่องเร่อ
สำราญระหวั่างประเทศ	(Cruise	Line	International 
Association	:	CLIA)	ซึ่ึ�งมีีข้้อมีูลในชิ่วังปี	2560-2563 
พบวั่ าก่อนการแพร่ ระบาด้ข้อง เชิ่� อ โค์วัิ ด้ -19	 
ปี	2560-2562	จำนวันเร่อและจำนวันวัันท่องเที�ยวั 
ข้องนักท่องเที�ยวัเร่อสำราญในไทยมีีอัต่ราการ
เต่ิบโต่ที�สูง	ทวั่าในชิ่วังการแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วิัด้-19	 
ส่งผลให้เกิด้การจำกัด้การเดิ้นทางระหวั่างประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ทำให้จำนวันเร่อและจำนวันวัันท่องเที�ยวัหด้ตั่วัในปี	
2563		และส่งผลกระทบต่่อเน่�องทำให้อุต่สาหกรรมี
ท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำได้้รับผลกระทบจากการ 
ปิด้พรมีแด้น	และมีาต่รการทางสาธารณีสุข้	อย่างไร
ก็ต่ามี	ในปี	2565	ได้้มีีเร่อสำราญจำนวัน	4	ลำแรก
นำนักท่องเที�ยวักวั่า	 9,000	 ค์น	 เข้้ามีาเทียบท่า 
ที�ประเทศไทย	นับตั่�งแต่่สถึานการณี์การแพร่ระบาด้
ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	ถึ่อเป็นสัญญาณีที�ด้ีในการฟ้�นต่ัวั
ข้องอุต่สาหกรรมีท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำ	ดัังนัั้�นั้ 
จึงส่่งผลทำให้้อััตราการขยายตัวขอังรายไดั้การ
ท่อังเท่�ยวส่ำราญทางนั้�ำยังค์งอัย่่ส่ถานั้ะการการ
บรรลุเป้้าห้มายในั้ระดัับวิกฤต

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การที่่องเที่่�ยวสำาราญที่างนำ�า

อัต้ราการขยายต้ัวของรายไดั้การที่่องเที่่�ยวสำาราญที่างนำ�าขยายต้ัวเฉลุ่�ยร้อยลุะ 5

รายไดั้จากการที่่องเที่่�ยวสำาราญที่างนำ�าเพิิ่�มข้�น

ป้ี
2565

จ.3
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ที�มีา:	สมีาค์มีล่องเร่อสำาราญระหวั่างประเทศ

	 ประเทศไทยได้้ ให้ค์วัามีสำค์ัญกับการ
ท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำมีาอย่างต่่อเน่�อง	 โด้ยมีี
ยุทธศาสต่ร์การส่งเสริมีการท่องเที�ยวัเร่อสำราญ 
พ.ศ.	 2561-2570	 เพ่�อเป็นกรอบแนวัทางการ
พัฒนาการท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำในระยะ	 10	ปี
และผลักด้ันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ 
ท่องเที�ยวัโด้ยเร่อสำราญข้องเอเชิียต่ะวัันออก 
เฉียงใต่้	 รวัมีทั�งได้้ด้ำเนินโค์รงการเพ่ื่�อัขับเค์ล่�อันั้
การบรรลุเป้้าห้มายตามยุทธศาส่ตร์ชิาติ ป้ระจำป้ี 
งบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565	 อาทิ	 โค์รงการขยาย
ฐานั้ตลาดันั้ักท่อังเท่�ยวกลุ่มนั้ิยมค์วามห้ร่ห้รา
เพ่�อสามีารถึเจาะต่ลาด้กลุ่มีค์วัามีสนใจพิเศษที�มี ี
ค์่าใชิ้จ่ายสูงด้้วัยการเพิ�มีมูีลค์่าและคุ์ณีค์่าสินค์้า
ทางการท่องเที�ยวัได้้	สร้างพันธมีิต่รใหมี่	ๆ	ในต่ลาด้
ลูกค์้ากลุ่มีหรูหรา	 นำเสนอข้้อมีูลสินค์้าทางการ
ท่ อ ง เที� ย วั ใหมี่ 	 ๆ 	 ข้อ งประ เทศ ไทย ให้ กั บ 
นักท่องเที�ยวัทั�วัโลกได้้รู้จัก	 อีกทั�งสร้างโอกาส 
ทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการ 

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

ชิาวัต่่างชิาต่ิที� เน้นส่ ง เส ริมีต่ลาด้นักท่องเที� ยวั 
กลุ่มีหรูหรา	 เกิด้การสร้างงานและสร้างรายได้้ 
ให้กับพ่�นที�ชิายฝั่ั�งทะเล	 นอกจากนี� 	 กระทรวัง 
การท่องเที�ยวัและกีฬาอยู่ระหวั่างการขั้บเค์ล่�อน
ค์วัามีร่วัมีมี่อเฉพาะกิจด้้านการท่องเที�ยวัเร่อสำราญ
ไทย-สิงค์โปร์	 เพ่�อพัฒนาแผนข้ั�นต่อนการด้ำเนินงาน 
โด้ยเฉพาะอย่างยิ� งค์วัามีร่วัมีมี่อทางการต่ลาด้
ในการประชิาสัมีพันธ์การท่องเที�ยวัเร่อสำราญ
ในภูมีิภาค์เอเชิียต่ะวัันออกเฉียงใต่้	 การพัฒนา
โค์รงสร้างพ่�นฐานข้องท่าเร่อ	 และเส้นทางการ 
ล่ อง เ ร่ อสำราญรายใหมี่ 	 ๆ 	 เ พ่� อสร้ า ง เสริ มี
ประสบการณี์การท่องเที�ยวัชิายฝั่ั�งทะเล	นอกจากนี� 
ได้้มีีการปรับปรุงกฎหมีายที�สนับสนุนการท่องเที�ยวั
สำราญทางน�ำ	 โด้ยการออกประกาศกระทรวัง 
มีหาด้ไทย	เร่�อง	การอนุญาต่ให้ค์นต่่างด้้าวับางจำพวัก 
อยู่ในราชิอาณีาจักรเป็นกรณีีพิเศษ	ซึ่ึ�งเป็นการอนุญาต่ 
ให้ค์นประจำเร่อสามีารถึอยู่ในราชิอาณีาจักรได้	้
180	วััน	จากเด้ิมี	30	วััน

รายไดั้จากการที่่องเที่่�ยวสำาราญที่างนำ�าเพิิ่�มข้�น
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	 ประเทศไทยเผชิิญค์วัามีท้าทายจากการ
แข้่ง ขั้นเพ่�อ เป็นประเทศต่้นทางและปลายทาง 
ข้องการท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำในภูมีิภาค์	 ในข้ณีะ
เดี้ยวักันการผ่อนค์ลายมีาต่รการจำกัด้การเดิ้นทาง
ส่งผลให้การท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำมีีแนวัโน้มี 
ฟ้�นต่ัวัจากอุปสงค์์ที�เพิ�มีข้ึ�น	จึงมีีค์วัามีจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทยในการพัฒนาเส้นทางท่องเที�ยวัใหมี่	 ๆ 
ที�เชิ่�อมีโยงกับเมี่องท่องเที�ยวัชิายฝั่ั�งทะเล	 ซึึ่�งจะ 
ชิ่ วัยด้ึ ง ดู้ ด้ ให้ เ กิ ด้การท่ อ ง เที� ย วัและกระจาย 
ค์วั ามี เ จ ริญทา ง เ ศ รษฐกิ จ แก่ พ่� น ที� ข้้ า ง เ คี์ ย ง	 

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

นอกจากนี�	 อุต่สาหกรรมีการท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำ 
ยังต่้องให้ค์วัามีสำคั์ญกับสิ�งแวัด้ล้อมีในประเด็้น 
การลด้การปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก	 ระบบกำจัด้น�ำ
เ สียที�มีีประสิทธิภาพ	 เน่�องจากเป็นประเด็้นที� 
นักท่องเที�ยวัให้ค์วัามีสำคั์ญ	ประกอบกับข้้อต่กลง 
ร ะหวั่ า งป ระ เทศที� เ กี� ย วั ข้้ อ ง กั บ ก า รลด้ก๊ า ซึ่
เร่อนกระจกภายในปี	 2593	 เป็นสิ�งผลักด้ันให้
อุต่สาหกรรมีท่องเที�ยวัเร่อสำราญทางน�ำต่้องเร่ง
ปรับตั่วั	 และปรับรูปแบบการใชิ้พลังงานเพ่�อให้ 
เป็นไปต่ามีข้้อต่กลงด้ังกล่าวั
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	 หน่วัยงานเจ้ าภาพและหน่วัยงานร่วัมี 
ขั้บเค์ล่�อนการด้ำเนินงานเพ่�อบรรลุ เป้าหมีาย 
ค์วัรพิจารณีาใชิ้กรอบค์วัามีร่วัมีมี่อระหวั่างประเทศ
ที�มีีอยู่ในการผลักด้ันเส้นทางการท่องเที�ยวัสำราญ
ทางน�ำร่วัมีกับประเทศในภูมีิภาค์	 รวัมีทั�งสร้าง
มีาต่รการที�จูงใจผู้ประกอบการเร่อสำราญทางน�ำ
เล่อกไทยเป็นประเทศต่้นทางและปลายทาง	 และ
เร่งยกระด้ับทักษะข้องแรงงานในภาค์การท่องเที�ยวั
และพาณิีชิย์นา วีั เ พ่�อรอง รับอุต่สาหกรรมีการ 
ท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำที�มีีแนวัโน้มีเติ่บโต่จากการ
ฟ้�นต่ัวัข้องภาค์การท่องเที�ยวัและบริการ	ต่ลอด้จน
อำนวัยค์วัามีสะด้วักในการเดิ้นทางเข้้าเมี่องและ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ผ่านแด้นเมี่�อเร่อสำราญมีาเทียบท่า	ณี	ท่าเร่อต่่าง	ๆ 
อีกทั�งค์วัรให้ค์วัามีสำค์ัญกับพัฒนาระบบนิเวัศและ 
โค์รงสร้างพ่�นฐานเพ่�อรองรับการเป็นประเทศต่้นทาง 
และปลายทางข้องเร่อสำราญทางน�ำ	 ซึ่ึ�งจะเป็น 
ส่วันสำค์ัญที� เกิด้การกระจายค์วัามีเจริญให้แก ่
เมี่องท่องเที�ยวัชิายฝั่ั�งทะเล	นอกจากนี�	 การพัฒนา
สถึานที�ท่องเที�ยวัและโค์รงสร้างพ่�นฐานให้รองรับ
พลังงานทางเล่อกเป็นปัจจัยสำค์ัญในการดึ้งดู้ด้ 
นักท่องเที�ยวั	 เน่�องจากค์่านิยมีที� เปลี�ยนไปข้อง 
นักท่องเที�ยวัที� ให้ค์วัามีสำคั์ญกับการท่องเที�ยวั 
ที�เป็นมีิต่รต่่อสิ�งแวัด้ล้อมี
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	 แผนแมี่บทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชิาติ่	ประเด็้น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.2566-2570)	 (ฉบับแก้ไข้
เพิ�มีเต่ิมี)	 ยังค์งเป้าหมีายรายได้้จากการท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำเพิ�มีข้ึ�นและตั่วัชิี�วััด้เด้ิมี	 โด้ยกำหนด้
ให้อัต่ราการข้ยายตั่วัข้องรายได้้การท่องเที�ยวัสำราญไมี่น้อยกวั่าร้อยละ	 7	 ต่่อปี	 ภายในปี	 2570	ทั�งนี�
พิจารณีาเทียบเคี์ยงใชิ้ข้้อมีูลจำนวันนักท่องเที�ยวัเร่อสำราญทางน�ำที� เด้ินทางเข้้ามีาประเทศไทย	 
โด้ยในปี	2565	ได้้มีีเร่อสำราญจำนวัน	4	ลำแรกนำนักท่องเที�ยวัเข้้ามีาประเทศไทยกวั่า	9,000	ค์น	โด้ยเม่ี�อ 
เปรียบเทียบสถึานะการการบรรลุเป้าหมีายปี	 2570	 อัต่ราการข้ยายต่ัวัข้องรายได้้การท่องเที�ยวัสำราญ
ไมี่น้อยกวั่าร้อยละ	7	ต่่อปี	 ยังค์งอยู่ในสถึานะการการบรรลุเป้าหมีายในระด้ับวัิกฤต่	อย่างไรก็ต่ามี	มีีเร่อ
เทียบท่าที�ประเทศไทยภายหลังสถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	นับเป็นสัญญาณีที�ดี้ข้องการ
ฟ้�นต่ัวัข้องอุต่สาหกรรมีท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำ	 ประกอบกับภาค์การท่องเที�ยวัและบริการเริ�มีกลับมีา 
ฟ้�นต่ัวัและภาค์รัฐให้ค์วัามีสำคั์ญในการแก้ไข้กฎระเบียบเพ่�ออำนวัยค์วัามีสะด้วักแก่อุต่สาหกรรมีดั้งกล่าวั	
จึงอาจทำให้ประเทศไทยสามีารถึบรรลุเป้าหมีายในห้วังที�	2	ข้องยุทธศาสต่ร์ชิาติ่ได้้

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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	 การท่อง เที� ยวัทางน� ำข้องไทยนับ เป็น
หนึ� ง ในจุด้แข้็งด้้านการท่องเที�ยวัข้องประเทศ 
ในการด้ึงดู้ด้นักท่องเที�ยวัจากทั�วัโลกให้เด้ินทาง 
มีาในประเทศไทย	 โด้ยท่า เร่อท่อง เที� ยวั เป็น
โค์รงสร้างพ่�นฐานหลักที�สำค์ัญในการเชิ่�อมีต่่อ
การเด้ินทางทั�งทางบกและทางน�ำ	 เพ่�ออำนวัย 
ค์วัามีสะด้วักแก่นั กท่อง เ ที� ยวั ในการ เด้ินทาง 
อีกทั� งยั ง เป็นสถึานที� สำค์ัญในการสร้ างค์วัามี
ประทับใจแรกให้แก่นักท่องเที�ยวัที�จะเด้ินทาง 
ต่่อไปยังสถึานที�ท่องเที�ยวัต่่าง	ๆ 	ด้ังนั�น	การข้ยายต่ัวั 
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ข้องจำนวันท่าเร่อและการยกระดั้บศักยภาพท่าเร่อ
ท่องเที�ยวัในประเทศ	 เพ่�อรองรับการเดิ้นทางข้อง 
นักท่องเที�ยวัอย่างยั�งย่น	จำเป็นที�จะต่้องให้ค์วัามีสำค์ัญ 
กับการพัฒนาศักยภาพข้องพ่�นที�บริเวัณีรอบท่าเร่อ
ให้ เหมีาะสมีและสามีารถึดึ้งดู้ด้นักท่องเที�ยวัได้ ้
การเชิ่�อมีโยงและบูรณีาการค์วัามีร่วัมีมี่อกับภาค์ี
การพัฒนาท่าเร่อท่องเที�ยวั	 และการพัฒนาสภาพ
แวัด้ล้อมีที�รองรับการเพิ�มีจำนวันท่าเร่อท่องเที�ยวั
ในอนาค์ต่	

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การที่่องเที่่�ยวสำาราญที่างนำ�า

จำานวนที่่าเรือที่่องเที่่�ยวในป้ระเที่ศัไที่ยเพิิ่�มข้�น จำานวน 2 ที่่าเรือ

การขยายต้ัวของท่ี่าเรือที่่องเที่่�ยวในป้ระเที่ศั

ป้ี
2565

จ.3
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	 พิจารณีาจากจำนวันท่า เร่อท่อง เที� ยวั 
ในประเทศไทยเพิ�มีข้ึ�น	 โด้ยการก่อสร้างท่าเร่อ 
ท่องเที�ยวัข้องประเทศไทย	 ในภาพรวัมี	 5	 ปีแรก
ข้องยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิส่วันใหญ่เป็นการพัฒนาท่าเร่อ
เอนกประสงค์์	 หร่อการปรับปรุงพ่�นที�ท่าเทียบเร่อ 
อย่างไรก็ต่ามี	หน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้องได้้มีีการพัฒนา
ท่า เร่ออเนกประสงค์์ 	 หร่อการปรับปรุงพ่�นที� 
ท่าเทียบเร่อที�มีีอยู่ให้มีีมีาต่รฐานค์วัามีปลอด้ภัย
และสิ�งอำนวัยค์วัามีสะด้วักที�เอ่�อต่่อการเป็นท่าเร่อ
ท่องเที�ยวั	อาทิ	กรมีเจ้าท่าได้้ก่อสร้างและปรับปรุง
ท่าเร่อท่องเที�ยวั	จำนวัน	7	ท่าเร่อ	ได้้แก่(1)	ท่าเร่อสวัน
สาธารณีะธารา	อ.เมี่อง	จ.กระบี�	(2)	ท่าเร่อปากเมีง 
ต่.ไมี้ฝั่าด้	อ.สิเกา	จ.ต่รัง	 (3)	ท่าเร่ออเนกประสงค์์
สนับสนุนการท่องเที�ยวั	 บริเวัณีต่ำบลปากค์ลอง
อำเภอปะทิวั	 จังหวััด้ชุิมีพร	 (4)	ท่าเทียบเร่อท่าเล 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ต่.ค์ลองประสงค์์	อ.เมี่อง	จ.กระบี�	 (5)	ท่าเทียบเร่อ 
สุระกุล	อ.ต่ะกั�วัทุ่ง	จ.พังงา	(6)	ท่าเทียบเร่อเทศบาล
ต่ำบลเกาะลันต่าใหญ่	 อ.เกาะลันต่า	จ.กระบี�	 และ 
(7)	ท่าเทียบเร่อบ้านศาลาด้่าน	อ.เกาะลันต่า	จ.กระบี� 
และยังมีีท่ า เร่อท่อง เที� ยวัที� อยู่ ในระหวั่างการ
ปรับปรุงซึึ่�งด้ำเนินการล่าชิ้ากวั่ากรอบระยะเวัลา
ด้ำเนินการ	 1	ท่าเร่อ	 ได้้แก่	 ท่าเทียบเร่อเพ่�อการ
ท่องเที�ยวัและบริหารจัด้การภายในท่าเทียบเร่อ 
เพ่�อค์วัามีปลอด้ภัยที�ท่า เทียบเร่อโด้ยสารและ 
ท่องเที�ยวัปากค์ลองจิหลาด้	จ.กระบี�	 ซึึ่�งจะชิ่วัยเพิ�มี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที�ยวัสำราญทาง
น�ำได้้ในระยะต่่อไป	ด้ังนั�น	จึงส่่งผลทำให้้จำนั้วนั้
ท่าเร่อัท่อังเท่�ยวในั้ป้ระเทศไทยเพื่ิ�มขึ�นั้ ยังค์งอัย่่
ส่ถานั้การณ์การบรรลุเป้้าห้มายในั้ระดัับวิกฤต  
ท่�กำห้นั้ดัไว้จำนั้วนั้ 2 ท่าเร่อั

ที�มีา:	กรมีเจ้าท่า

การขยายต้ัวของที่่าเรือที่่องเที่่�ยวในป้ระเที่ศั
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	 ก า รพัฒนาท่ า เ ร่ อท่ อ ง เที� ย วั ในระยะ 
ที�ผ่านมีา	 ส่วันใหญ่เป็นการก่อสร้างและปรับปรุง
ท่าเร่อโด้ยสารเพ่�อการท่องเที�ยวัในแหล่งท่องเที�ยวั 
ทางทะเลที�สำค์ัญ	 โด้ยเฉพาะทะเลใต่้	 ทั�งชิายฝั่ั�ง
อันด้ามัีนและอ่าวัไทย	 อาทิ	 โค์รงการปรับปรุง
ท่ า เที ยบ เ ร่ อ เทศบาลต่ำบล เกาะลั นต่า ใหญ่
อ.เกาะลันต่า	 จ.กระบี� 	 และโค์รงการก่อสร้าง
ปรับปรุงท่าเร่อปากเมีง	 ต่.ไมี้ฝั่าด้	 อ.สิเกา	 จ.ต่รัง
อย่างไรก็ด้ี	 สำหรับท่าเร่อข้นาด้ใหญ่ที�จะสามีารถึ
รองรับเร่อ	Cruise	ข้นาด้ใหญ่	และดึ้งดู้ด้นักท่องเที�ยวั 
คุ์ณีภาพกลุ่มีหรูหราได้้ 	 ยังไมี่มีีการด้ำเนินการ

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

ก่อสร้างเพิ�มีเต่ิมี	 แต่่ปัจจุบันอยู่ระหวั่างการศึกษา
และวิัเค์ราะห์	 ทั�งหมีด้	 3	 พ่�นที� 	 ประกอบด้้วัย	 
(1)	อำเภอเกาะสมีุย	จังหวััด้สุราษฎร์ธานี	อยู่ระหวั่าง
ศึกษาค์วัามีเป็นไปได้้ในการให้เอกชินร่วัมีลงทุน 
(2)	ชิายฝั่ั�งบริเวัณีกรุงเทพฯ	ถึึงจังหวััด้ชิลบุรี	(อ่าวัไทย 
ต่อนบน)	อยู่ระหวั่างศึกษาออกแบบ	ท่าเร่อต่้นทาง	
และ	(3)	พ่�นที�ฝั่ั�งอันด้ามัีน	อยู่ระหวั่างศึกษาวัางแผน
แมี่บทเพ่�อพัฒนาท่าเร่อสำราญ	โด้ยค์าด้วั่าการศึกษา 
จะแล้วัเสร็จในปี	 2563-2566	 และสามีารถึนำไป
ประกอบการจัด้ทำโค์รงการศึกษาการร่วัมีลงทุน	
และโค์รงการก่อสร้างได้้ในระยะต่่อไป

	 แ มี้ วั่ า ที� ผ่ า น มี า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ ะ มีี 
ค์วัามีพยายามีในการพัฒนาท่า เร่อข้นาด้ใหญ่	 
แต่่การพัฒนาท่าเร่อเป็นโค์รงการที�ต่้องใชิ้เวัลา
ด้ำเ นินการ	 และค์วัามีต่้องการหร่อส่ วันร่ วัมี 
จากชิุมีชิน	 อีกทั�ง	 ยังต่้องเผชิิญกับค์วัามีท้าทาย
จากข้้อจำกัด้ทางกายภาพข้องพ่�นที�ที� ไมี่ เอ่�อต่่อ 
การก่อสร้างท่าเร่อน�ำลึก	 จึงส่งผลให้ประเทศไทย 
ไมี่สามีารถึด้ำเนินการได้้แล้วัเสร็จภายในกรอบ

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ระยะเวัลา	5	ปีแรกข้องยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ	นอกจากนี� 
การพัฒนาท่าเร่อท่องเที�ยวัข้นาด้ใหญ่จำเป็นต่้องใชิ้
งบประมีาณีสูง	 และต่้องศึกษารูปแบบการลงทุน 
ที�เหมีาะสมี	การสร้างค์วัามีเชิ่�อมีั�นให้ภาค์เอกชินเห็น
โอกาสในการเข้้าร่วัมีลงทุน	ต่ลอด้จนการปรับปรุง 
กฎระเบียบเพ่�ออำนวัยค์วัามีสะด้วักในการร่วัมีลงทุน 
จึงเป็นประเด็้นที�ต่้องให้ค์วัามีสำค์ัญต่่อไป

	 หลังจากที�สถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	 ได้้เริ�มีลด้ค์วัามีรุนแรงลงและประเทศไทย 
ได้้กลับมีาเปิด้ประเทศต่้อนรับนักท่องเที�ยวัอีกค์รั�ง	อุปสงค์์การท่องเที�ยวัข้องประเทศจึงเพิ�มีสูงข้ึ�นอย่างรวัด้เร็วั 
จากทั�งนักท่องเที�ยวัต่่างชิาติ่และนักท่องเที�ยวัภายในประเทศ	 ส่งผลให้การเดิ้นทางทางน�ำและท่าเร่อ 
ท่องเที�ยวักลับมีาค์ึกค์ักอีกค์รั�ง	ประเทศไทยจึงต่้องเร่งก่อสร้างท่าเร่อข้นาด้ใหญ่เพ่�อไมี่ให้เสียโอกาสในการ
รองรับนักท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำที�กำลังเพิ�มีข้ึ�น	และเพ่�อให้ประเทศไทยมีีขี้ด้ค์วัามีสามีารถึในการแข้่งข้ัน
ด้้านการท่องเที�ยวัสำราญทางน�ำต่่อไป	นอกจากนี�	ค์วัรเร่งสร้างค์วัามีเชิ่�อมีั�นให้กับนักท่องเที�ยวั	ผู้ประกอบการ 
รวัมีทั�งประชิาชินในพ่�นที�	 พร้อมีทั�งพัฒนาโค์รงสร้างพ่�นฐานอ่�น	 ๆ	ที�เกี�ยวัข้้อง	 เพ่�อดึ้งดู้ด้การลงทุนและ
อุต่สาหกรรมีที�เกี�ยวัเน่�องให้สามีารถึรองรับจำนวันนักท่องเที�ยวัที�จะเข้้ามีา	ต่ลอด้จนเร่งรัด้การด้ำเนินการ
ต่ามียุทธศาสต่ร์การส่งเสริมีการท่องเที�ยวัเร่อสำราญ	พ.ศ.	2561-2570	เพ่�อเต่รียมีค์วัามีพร้อมีกับการพัฒนา
และข้ยายท่าเร่อท่องเที�ยวัในระยะต่่อไป

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย
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	 แผนแมี่บทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชิาติ่	 ประเด็้น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	 2566-2570)	 
(ฉบับแก้ไข้เพิ�มีเต่ิมี)	 ยังค์งเป้าหมีายการข้ยายต่ัวัข้องท่าเร่อท่องเที�ยวัในประเทศและต่ัวัชิี�วััด้เด้ิมี	 โด้ย
กำหนด้ให้จำนวันท่าเร่อท่องเที�ยวัในประเทศเพิ�มีข้ึ�น	จำนวัน	4	ท่าเร่อ	ภายในปี	2570	โด้ยในห้วัง	5	ปีแรก 
ข้องยุทธศาสต่ร์ชิาติ่	 ยังไมี่มีีท่าเร่อท่องเที�ยวัเพิ�มีข้ึ�น	 โด้ยเม่ี�อเปรียบเทียบสถึานะการการบรรลุเป้าหมีาย 
ปี	 2570	 ยังค์งอยู่ในส่ถานั้ะการการบรรลุเป้้าห้มายในั้ระดัับวิกฤต แต่่อย่างไรก็ต่ามี	มีีโค์รงการศึกษา 
ค์วัามีเป็นไปได้้ในการก่อสร้างท่าเร่อท่องเที�ยวัข้นาด้ใหญ่แล้วั	 จำนวัน	 3	ท่า	 จึงมีีโอกาสที�ประเทศไทย 
จะเข้้าใกล้เป้าหมีายที�กำหนด้ไวั้ในปี	2570	ได้้

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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	 ประเทศไทยมีีข้้อได้้เปรียบเชิิงภูมีิศาสต่ร์ในการเป็นศูนย์กลางข้องภูมีิภาค์อาเซึ่ียน	 มีีโค์รงสร้าง 
พ่�นฐานด้้านการค์มีนาค์มีที�ค์รอบค์ลุมีและมีีประสิทธิภาพ	มีีแหล่งท่องเที�ยวัทั�งทางธรรมีชิาต่ิและที�มีนุษย์
สร้างข้ึ�นที�สามีารถึเช่ิ�อมีโยงในภูมีิภาค์ได้้	 การผลักดั้นให้ประเทศไทยเป็นจุด้เช่ิ�อมีต่่อการเดิ้นทางข้อง 
นักท่องเที�ยวัในภูมีิภาค์อาเซึ่ียน	ต่้องให้ค์วัามีสำค์ัญในประเด้็น	 (1)	การพัฒนากฎหมีาย	ระเบียบ	ข้้อต่กลง 
และนโยบายด้้านการท่องเที�ยวัในภูมีิภาค์อาเซึ่ียน	 (2)	การพัฒนาเส้นทางท่องเที�ยวัที�เชิ่�อมีโยงกันในภูมีิภาค์
(3)	 การพัฒนาสิ�งอำนวัยค์วัามีสะด้วัก	 และ	 (4)	 การต่ลาด้เพ่�อเชิ่�อมีต่่อการเดิ้นทางข้องนักท่องเที�ยวั 
อย่างไรก็ต่ามี	 ในปี	 2565	ประเทศไทยยังเผชิิญจากการฟ้�นต่ัวัข้องเศรษฐกิจในภูมีิภาค์	 ที�ประเทศต่่าง	 ๆ 
มีีการด้ำเนินนโยบายเพ่�อจูงใจให้นักท่องเที�ยวัเดิ้นทางไปท่องเที�ยวัยังประเทศข้องต่น	 ดั้งนั�น	ประเทศไทย 
ค์วัรให้ค์วัามีสำคั์ญกับมีาต่รการทางการต่ลาด้	 การประชิาสัมีพันธ์เพ่�อจูงใจให้นักท่องเที�ยวัเดิ้นทาง 
มีาประเทศไทย

	 พิจารณีาเทียบเคี์ยงใชิ้จำนวันนักท่องเที�ยวั
ในภูมิีภาค์อาเซึ่ียนที�เด้ินทางเข้้ามีาในประเทศไทย
โด้ยในปี	 2563	 และ	 2564	 การท่องเที�ยวัไทย 
ได้้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาด้ข้องเชิ่� อ 
โค์วัิด้-19	 ส่งผลให้จำนวันนักท่องเที�ยวัอาเซึ่ียน
ที�เด้ินทางเข้้ามีาประเทศไทย	 ปี	 2563	 มีีจำนวัน 
1.65	 ล้านค์นลด้ลงร้อยละ	 84.63	 จากปี	 2562	
และปี	 2564	มีีจำนวัน	32,820	ค์น	ลด้ลงร้อยละ 
98.01	จากปี	 2563	 เน่�องจากมีาต่รการจำกัด้การ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

เด้ินทาง	(Lockdown)	และนโยบายจำกัด้การเดิ้นทาง 
ระหวั่างประเทศ	 ภาพรวัมีห้วัง	 5	 ปีแรกข้อง
ยุทธศาสต่ร์ชิาติ่	 จึงยังมีีค์วัามีท้าทายในการบรรลุ
เป้าหมีาย	 อย่างไรก็ต่ามี	 จำนวันนักท่องเที�ยวั 
ในภูมีิภาค์อาเซึ่ียนที� เด้ินทางเข้้ าประเทศไทย 
มีีแนวัโน้มีฟ้�นต่ัวัจากมีาต่รการผ่อนค์ลายการ 
เด้ินทางระหวั่างประเทศ	 สะท้อนจากจำนวัน 
นักท่องเที�ยวัในภูมีิภาค์อาเซีึ่ยนโด้ยปี	2565	 ในชิ่วัง
เด้่อนมีกราค์มี	 -	 ตุ่ลาค์มี	ที�มีีจำนวัน	2.99	ล้านค์น

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การที่่องเที่่�ยวเชิื�อมโยงภ่มิภาค่ 

อัต้ราการขยายต้ัวของจำานวนนักท่ี่องเที่่�ยวต้่างชิาต้ิที่่�เดิันที่างผ่านแดันระหว่าง
ป้ระเที่ศัไที่ยกับป้ระเที่ศัสมาชิิกอาเซ่ียน ขยายต้ัวร้อยลุะ 5 

ป้ระเที่ศัไที่ยเป้็นจุดัเชิื�อมต้่อการเดิันที่างของนักที่่องเที่่�ยว

ป้ี
2565

จ.3
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ที�มีา:	กระทรวังการท่องเที�ยวัและกีฬา
หมีายเหตุ่:	ปี	2565	จำานวันนักท่องเที�ยวัในชิ่วังเด้่อนมีกราค์มี	–	ตุ่ลาค์มี	2565

หร่อกวั่า	300	เท่าจากชิ่วังเด้ียวักันในปี	2564	ด้ังนั�น 
จึงส่่งผลทำให้้อััตราการขยายตัวขอังจำนั้วนั้ 
นั้ักท่อังเท่�ยวต่างชิาติท่�เดิันั้ทางผ่านั้แดันั้ระห้ว่าง

	 ป ระ เทศ ไทย ได้้ มีี ก า รข้ั บ เ ค์ล่� อ นกา ร 
ด้ำเนินงานเพ่�อเชิ่�อมีโยงการท่องเที�ยวัผ่านกรอบ 
ค์วัามีร่วัมีมี่อระด้ับภูมีิภาค์ที�สำค์ัญ	 เชิ่น	 แผนงาน 
ค์วัามีร่วัมีมี่อทางเศรษฐกิจในอนุภูมีิภาค์ลุ่มีแมี่น�ำ
โข้ง	 (Greater	Mekong	Subregion	Economic	
Cooperation	Program	:	GMS	Program)	ที�ได้้มีี 
การด้ำเนินการขั้บเค์ล่�อนการเช่ิ�อมีโยงการท่องเที�ยวั 
ผ่านค์ณีะทำงานด้้านการท่องเที�ยวัอนุภูมีิภาค์
ลุ่มีแมี่น�ำโข้ง	 รวัมีทั� ง เร่ งพัฒนาโค์รงสร้างพ่�น
ฐานเพ่�อส่งเสริมีการเชิ่�อมีโยงโค์รงข้่ายค์มีนาค์มี 
อย่างไร้รอยต่่อทั�งภายในอนุภูมีิภาค์และสู่ภูมีิภาค์
อ่�น	ๆ 	และแผนงานการพัฒนาเข้ต่เศรษฐกิจสามีฝั่่าย
อินโด้นีเซึ่ีย	-	มีาเลเซึ่ีย	-	ไทย	(Indonesia-Malaysia 
-Thailand	Growth	Triangle:	IMT-GT)	ที�ได้้มีีการ
ข้ับเค์ล่�อนผ่านทางค์ณีะทำงานแผนงานการพัฒนา 

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

เข้ต่เศรษฐกิจสามีฝั่่าย	อีกทั�ง	 ได้้จัด้ทำค์ู่มี่อเส้นทาง
ท่องเที�ยวัเชิ่�อมีโยงสำหรับการข้ับรถึเที�ยวัด้้วัย
ต่นเอง	 เพ่�อส่งเสริมีการท่องเที�ยวับริเวัณีภาค์ใต่ ้
ข้องประเทศไทยที�เชิ่�อมีโยงกับประเทศมีาเลเซึ่ีย
สาธารณีรัฐอินโด้นีเซึ่ีย	 และสาธารณีรัฐสิงค์โปร์
นอกจากนี�	 มีีการส่งเสริมีการต่ลาด้การท่องเที�ยวั
ระหวั่างประเทศโด้ยการประชิาสัมีพันธ์	 สร้างการ
รับรู้	 และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที�ยวั	 บนฐาน 
อัต่ ลักษณี์ร่ วัมีกันข้องอนุภูมีิภาค์และภูมีิภาค์ 
ซึ่ึ�งทำให้ประเทศไทยและประเทศสมีาชิิกอาเซีึ่ยน 
เป็นที�รู้ จักและเป็นจุด้หมีายปลายทางร่วัมีข้อง 
นักท่องเที�ยวัทั�วัโลก	ต่ลอด้จนได้้ด้ำเนินการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานเบต่งเพ่�อเป็นจุด้เชิ่�อมีโยงที�สำค์ัญ
และสนับสนุนการเติ่บโต่ด้้านการท่องเที�ยวัในพ่�นที�
ภาค์ใต่้

ป้ระเทศไทยกับป้ระเทศส่มาชิิกอัาเซ่ียนั้ยังค์งอัย่่
ส่ถานั้ะการการบรรลุเป้้าห้มายในั้ระดัับวิกฤต

ป้ระเที่ศัไที่ยเป้็นจุดัเชิื�อมต้่อการเดัินที่างของนักที่่องเที่่�ยว
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	 ประเทศไทยต่้องเผชิิญค์วัามีท้าทายจาก
การที�ประเทศต่่าง	ๆ	มีีการด้ำเนินมีาต่รการส่งเสริมี
การท่องเที�ยวัเพ่�อด้ึงดู้ด้นักท่องเที�ยวัมีายังประเทศ
ข้องต่น	 เน่�องจากการผ่อนค์ลายมีาต่รการจำกัด้
การเด้ินทางระหวั่างประเทศ	ส่งผลให้การเด้ินทาง
ระหวั่างประเทศเริ�มีฟ้�นต่ัวั	ทำให้ประเทศไทยต่้อง
ด้ำเนินมีาต่รการทางการต่ลาด้	การประชิาสัมีพันธ์
เพ่�อจูงใจให้นักท่องเที�ยวัเดิ้นทางมีาประเทศไทย
นอกจากนี�	 การออกแบบเส้นทางการท่องเที�ยวัที� 
เชิ่�อมีโยงกับเส้นทางทางรถึไฟสายเวัียงจันทน์–บ่อเต็่น 
(รถึไฟจีน-ลาวั)	ยังค์งเป็นประเด็้นท้าทายที�ประเทศไทย 

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ต่้องเร่งด้ำเนินการเพ่�อเชิ่�อมีโยงการท่องเที�ยวัใน
ภูมีิภาค์	 สำหรับท่าอากาศยานเบต่ง	 ภาค์รัฐต่้อง 
เร่งแก้ไข้ข้้อจำกัด้ทางกายภาพข้องท่าอากาศยาน
โด้ยการข้ยายทางวัิ�งซึึ่�งจะส่งผลให้เค์ร่�องบินพาณิีชิย์
ข้นาด้ใหญ่สามีารถึลงจอด้ได้้	 ซึึ่�งต่้องด้ำเนินการ 
ค์ู่ ข้นานไปกับการสร้าง เส้นทางการท่องเที� ยวั 
ที� เ ชิ่� อมี โยง ใน พ่� น ที� ภ าค์ ใต่้ ข้อง ไทยและ พ่� น ที�
ชิ า ย แ ด้นมี า เ ล เ ซึ่ี ย เ พ่� อ ใ ห้ เ กิ ด้ อุ ป ส ง ค์์ ด้้ า น 
การท่อง เที� ยวั 	 และจะทำให้ เกิด้ค์วัามีค์ุ้ มีค์่ า 
ทางเศรษฐกิจสำหรับสายการบิน

	 การท่องเที� ยวัเชิ่� อมีโยงภูมีิภาค์ต่้องให ้
ค์วัามีสำคั์ญกับการอำนวัยค์วัามีสะด้วักการผ่านแด้น 
และปรับปรุงกฎระเบียบที� เกี�ยวัข้้องให้ เอ่�อต่่อ
การเด้ินทางท่องเที�ยวัภายในภูมีิภาค์	 รวัมีทั�งการ
พัฒนาโค์รงสร้างพ่�นฐานด้้านค์มีนาค์มีที�เช่ิ�อมีโยง
ระหวั่างกัน	ต่ลอด้จนส่งเสริมีการใชิ้กลไกแผนงาน
ค์วัามีร่วัมีม่ีอระหวั่างประเทศที�มีีอยู่ในการผลักด้ัน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ข้้อเสนอด้้านการท่องเที�ยวั	 โด้ยอาศัยค์วัามีร่วัมีมี่อ
ระหวั่างกันในการผลักดั้นเส้นทางการท่องเที�ยวัใหมี่	ๆ
ในภูมีิภาค์	นอกจากนี�	 ค์วัรเต่รียมีค์วัามีพร้อมีด้้าน
แรงงานเพ่�อรองรับการฟ้�นตั่วัข้องภาค์การท่องเที�ยวั
จากสถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19 
ที�ค์ลี�ค์ลายลง
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	 แผนแมี่บทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ	ประเด้็น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	 2566-2570)	 (ฉบับแก้ไข้
เพิ�มีเต่ิมี)	 ยังค์งเป้าหมีาย	 ประเทศไทยเป็นจุด้เชิ่�อมีต่่อการเด้ินทางข้องนักท่องเที�ยวัและต่ัวัชิี�วััด้เด้ิมี	 
โด้ยกำหนด้ให้อัต่ราการข้ยายตั่วัข้องจำนวันนักท่องเที�ยวัต่่างชิาติ่ที�เดิ้นทางผ่านแด้นระหวั่างประเทศไทย
กับประเทศสมีาชิิกอาเซีึ่ยน	 ไมี่น้อยกวั่าร้อยละ	5	ต่่อปีภายในปี	 2570	 เมี่�อพิจารณีาเทียบเคี์ยงกับอัต่รา
การข้ยายตั่วัข้องจำนวันนักท่องเที�ยวัต่่างชิาต่ิในภูมีิภาค์อาเซีึ่ยนที�เดิ้นทางเข้้าประเทศไทย	โด้ยในปี	2564	
พบวั่าหด้ต่ัวัลงร้อยละ	 92.18	 โด้ยเมี่�อเปรียบเทียบสถึานะการการบรรลุเป้าหมีายปี	 2570	 ยังค์งอยู่ในั้
ส่ถานั้ะการการบรรลุเป้้าห้มายในั้ระดัับวิกฤต	 อย่างไรก็ต่ามี	 เมี่�อพิจารณีาจำนวันนักท่องเที�ยวัต่่างชิาต่ิ 
ในภูมีิภาค์อาเซีึ่ยนที�เดิ้นทางเข้้าประเทศไทยในปี	 2565	 ที�เพิ�มีมีากขึ้�นถ่ึอเป็นสัญญาณีที�ด้ีในการฟ้�นตั่วั
ข้องภาค์การท่องเที�ยวัไทยภายหลังสถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	ประกอบการด้ำเนินงาน
เพ่�อผลักดั้นค์วัามีร่วัมีมี่อด้้านการท่องเที�ยวัในภูมีิภาค์ที�ด้ำเนินการอย่างต่่อเน่�อง	 อาจส่งผลให้บรรลุค์่า
เป้าหมีายในห้วังที�	2	ข้องยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิได้้

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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 มีาต่รฐานค์วัามีปลอด้ภัยสำหรับนักท่องเที�ยวั 
เป็นหนึ�งในปัจจัยสนับสนุนสำคั์ญด้้านการท่องเที�ยวั 
เน่�องจากค์วัามีปลอด้ภัยในชิีวัิต่และทรัพย์ สิน 
จะชิ่วัยสร้างค์วัามีเช่ิ�อมีั�นให้แก่นักท่องเที�ยวัใน
การเล่อกประเทศไทยเป็นจุด้หมีายปลายทาง 
ด้ังนั�น	การด้ำเนินมีาต่รการที�มีุ่งเน้นการเสริมีสร้าง 
ค์วัามีปลอด้ภัยให้แก่นักท่องเที�ยวัจึงเป็นสิ�งสำค์ัญ
ที�หลายภาค์ส่วันต่้องบูรณีาการร่วัมีกัน	 ผ่านการ 
ยกระด้ับข้ีด้ค์วัามีสามีารถึการจัด้การค์วัามีปลอด้ภัย 
สำหรับนักท่องเที�ยวัในด้้านต่่าง	ๆ	อาทิ	การพัฒนา
ศักยภาพบุค์ลากรด้้านการท่องเที�ยวั	 การสร้าง 

050601

เค์ร่อข้่ายในพ่�นที�	 การมีีมีาต่รการค์วัามีปลอด้ภัย
ข้องนักท่องเที�ยวัและทรัพย์สินที�มีีประสิทธิภาพ 
โด้ยบังคั์บใชิ้กฎระเบียบที�เกี�ยวัข้้องกับค์วัามีปลอด้ภัย 
อย่างเค์ร่งค์รัด้	 รวัมีทั�งการเต่รียมีค์วัามีพร้อมี
ด้้านคุ์ณีภาพแหล่งท่องเที�ยวัให้มีีมีาต่รฐานและ 
การบริหารจัด้การที�ด้ี	โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง	การพัฒนา 
ยกระบบการแจ้ ง เ ต่่อนค์วัามีปลอด้ภัย ให้ แก่ 
นักท่องเที�ยวัผ่านระบบเทค์โนโลยีสารสนเทศที�ทัน
ต่่อสถึานการณี์	 ซึ่ึ�งเป็นปัจจัยสำค์ัญที�หน่วัยงาน 
ที�เกี�ยวัข้้องต่้องเร่งด้ำเนินการ	 เพ่�อให้นักท่องเที�ยวั 
มีีค์วัามีปลอด้ภัยในชิีวัิต่และทรัพย์สินมีากข้ึ�น

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ป้ี
2565

แผนแม่่บทย่่อย่
การพัิ่ฒนาระบบนิเวศัการท่ี่องเที่่�ยว

อย่่ใน 70 อันดัับแรก ของอันดัับข่ดัค่วามสามารถในการแข่งขันดั้านค่วามป้ลุอดัภัย
ของนักที่่องเที่่�ยว โดัย Travel & Tourism Development Index (TTCI)

นักที่่องเที่่�ยวม่ค่วามป้ลุอดัภัยในชิ่วิต้แลุะที่รัพิ่ย์สินมากข้�น

จ.3
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	 ในปี	 2565	 สภาเศรษฐกิจโลก	 (World	 
Economic	Forum:	WEF)	ได้้มีีการปรับปรุงรายงาน
การจัด้อันด้ับข้ีด้ค์วัามีสามีารถึในการแข้่งข้ันด้้าน
การท่องเที�ยวั	(Travel	&	Tourism	Competitive-
ness	Index:	TTCI)	เป็นด้ัชินีการพัฒนาการเดิ้นทาง 
และการท่องเที�ยวั	ประจำปี	 2564	 เพ่�อการฟ้�นฟู
อนาค์ต่อย่างย่ด้หยุ่นและยั�งย่น	 (Travel	&	Tour-
ism	Development	 Index	2021:	 Rebuilding	
for	a	Sustainable	and	Resilient	Future:	TTDI)	 
โ ด้ ย เ พิ� มี มีิ ต่ิ ก า ร พั ฒ น า ใ น ตั่ วั ชิี� วัั ด้ มี า ก ข้ึ� น
อาทิ 	 อั ต่ ราการต่ายจาก เหตุ่ รุ นแรง 	 ค์วัามี
ปลอด้ ภัย ในการ เ ดิ้นทางค์น เ ดี้ ยวัยามี วิักาล	
พ ร้ อ มีทั� ง ป รั บ ป รุ ง ต่ั วั ชิี� วัั ด้ อั น ด้ั บ ด้้ า น ค์ วั า มี
ปลอด้ภั ยข้องนั กท่ อ ง เที� ย วั ให้ ค์ รอบค์ลุ มีมีิ ต่ิ
ด้้านการท่องเที�ยวัมีากยิ� งข้ึ�น	 ทั� งนี� ในปี 	 2564 
ได้้มีีการจัด้อันด้ับโด้ยใชิ้	 TTDI	 โด้ยไมี่ได้้มีีการ 
จัด้อันด้ับโด้ยใชิ้	TTCI	อีกต่่อไป	จึงพิจารณีาเทียบเค์ียง 
จากต่ัวัชีิ�วััด้	TTDI	พบวั่า	อยู่อันด้ับที�	92	จาก	117	
ประเทศ	 ในข้ณีะที�ปี	 2562	 ยังค์งมีีการใชิ้อันด้ับ 
TTCI	พบวั่า	อยู่อันด้ับที�	111	จาก	140	และปี	2560 
อยู่อันด้ับที�	 118	 จาก	 136	 ประเทศ	 สะท้อนถึึง
การปรับต่ัวัด้้านอันด้ับด้้านค์วัามีปลอด้ภัยข้อง 
นักท่องเที�ยวัที�ด้ีข้ึ�น	และเมี่�อพิจารณีาเทียบเค์ียงกับ
สถึิต่ิค์วัามีผิด้อาญาที�เกี�ยวักับค์วัามีปลอด้ภัยข้อง 
นักท่องเที�ยวั	 ประจำปี	 2561	 จำนวัน	 310	 ค์ด้ี	 
โด้ยปี	 2562	ปรับต่ัวัสูงขึ้�น	 ร้อยละ	51.94	ค์ิด้เป็น
จำนวัน	471	ค์ด้ี	 ในข้ณีะที�ปี	 2563	จำนวัน	233	
ค์ด้ีและปี	2564	จำนวัน	3	ค์ด้ี	ซึ่ึ�งปรับต่ัวัลด้ลงกวั่า 
ร้อยละ	50.53	และ	98.73	ต่ามีลำด้ับ	เป็นผลมีาจาก 
จำนวันนักท่องเที�ยวัที�ลด้ลงต่ั� งแต่่สถึานการณี์ 
การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วัิด้-19	โด้ยเฉพาะในปี	2563 
ที�มีีมีาต่รการจำกัด้การเด้ินทางท่องเที�ยวัระหวั่าง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ประเทศ	 ทำให้มีีการเดิ้นทางข้องนักท่องเที�ยวั 
เข้้ามีายังประเทศไทยน้อยมีาก	 และในปี	 2565	
จำนวันค์ดี้กลับมีาเพิ�มีข้ึ�นต่ามีการเพิ�มีข้ึ�นข้อง
จำนวันนักท่องเที�ยวัที� เริ�มีเดิ้นทางท่องเที�ยวัต่ามี
ปกติ่	 อย่างไรก็ต่ามี	 ในภาพรวัมีจากการจัด้อันด้ับ 
ด้้านค์วัามีปลอด้ภัยข้องนักท่อง เที� ยวัโด้ยสภา
เศรษฐกิจโลก	และจำนวันค์ดี้เกี�ยวักับค์วัามีปลอด้ภัย 
ในชีิวัิต่และทรัพย์สินข้องนักท่องเที�ยวัยังค์งถึ่อวั่า 
อยู่ในระด้ับสูง	ส่งผลต่่อค์วัามีเชิ่�อมัี�นข้องนักท่องเที�ยวั
ในการเล่อกประเทศไทยเป็นจุด้หมีายปลายทาง 
ด้ั งนั� น 	 ทำให้ส่ถานั้ะการการบรรลุ เป้้าห้มาย 
อัย่่ในั้ระดัับยังค์งม่ค์วามเส่่�ยงในั้การบรรลุเป้้าห้มาย

ที�มีา:	กองบัญชิาการต่ำารวัจท่องเที�ยวั	กระทรวังการท่องเที�ยวัและกีฬา

ที�มีา:	สภาเศรษฐกิจโลก	(World	Economic	Forum:	WEF)

นักที่่องเที่่�ยวม่ค่วามป้ลุอดัภัยในชิ่วิต้แลุะที่รัพิ่ย์สินมากข้�น

แผนแม่่บท05การท่องเท่�ย่ว
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	 หน่วัยงานต่่าง	 ๆ	 ได้้ด้ำเนินการผลักด้ัน
โค์รงการและมีาต่รการที�สร้างค์วัามีปลอด้ภัย 
ให้กับนักท่องเที�ยวัที�สอด้ค์ล้องกับสถึานการณี ์
การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วิัด้-19	ซึ่ึ�งเป็นโค์รงการ
เ พื่่� อั ขั บ เ ค์ ล่� อั นั้ ก า ร บ ร ร ลุ เ ป้้ า ห้ ม า ย ต า ม 
ยุทธศาส่ตร์ชิาติ ป้ระจำป้ีงบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565 
อาทิ	 โค์รงการเพื่ิ�มข่ดัค์วามส่ามารถทางการ
แข่งขันั้ดั้านั้ค์วามป้ลอัดัภัยขอังนั้ักท่อังเท่�ยวขอัง
ป้ระเทศไทย	 ในการอำนวัยค์วัามีสะด้วัก	 รักษา 
ค์วัามีปลอด้ภัย	 และให้บริการแก่นักท่องเที�ยวั
โค์ร งการ เตร่ ยมค์วามพื่ร้ อัมและส่ร้ า งค์วาม 
เช่ิ�อัมั�นั้ดั้านั้ค์วามป้ลอัดัภัยในั้การท่อังเท่�ยว	เพ่�อให ้
นักท่องเที�ยวัชิาวัไทยและชิาวัต่่างชิาต่ิมีีค์วัามีเชิ่�อมีั�น
และเดิ้นทางท่องเที�ยวัในประเทศไทยเพิ�มีข้ึ�น	 และ
โค์รงการป้ระส่านั้ค์วามร่วมม่อัระห้ว่างห้นั้่วยงานั้
เพื่่�อัแก้ไขป้ัญห้านัั้กท่อังเท่�ยว	 โด้ยการบูรณีาการ 

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

ทำงานร่ วัมีกันข้องหน่วัยงานที� เกี� ยวัข้้องด้้ าน 
การท่ อ ง เ ที� ย วั ให้ มีี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั นต่่ อ
สถึานการณี์	 อีกทั�ง	 โค์รงการการจัดัการทดัส่อับ
ค์วามร่้ ค์วามส่ามารถในั้การ เป้็นั้ มัค์ค์ุ เทศก ์
ตามกฎห้มายว่าดั้วยธุรกิจนั้ำเท่�ยวและมัค์ค์ุเทศก์
และโค์รงการการจัดัอับรมเพื่่�อัรอังรับการต่อัอัายุ 
ใบอันุั้ญาตเป้็นั้มัค์ค์ุเทศก์ตามกฎห้มายว่าดั้วย
ธุรกิจนั้ำเท่�ยวและมัค์ค์ุเทศก์	 ซึึ่�งเป็นการส่งเสริมี
และพัฒนาศักยภาพบุค์ลากรด้้านการท่องเที�ยวั 
อย่างมีัค์ค์ุเทศก์	 ให้มีีค์ุณีภาพได้้มีาต่รฐานเป็นที�
ยอมีรับ	นอกจากนี�	 ในด้้านคุ์ณีภาพแหล่งท่องเที�ยวั 
มีีการด้ำเนินโค์รงการการพัฒนาและสร้างแหล่ง 
ท่องเที�ยวัให้ได้้มีาต่รฐานทั�งทางบก	ทางน�ำและทาง 
อากาศ	 เพ่�อยกระดั้บมีาต่รฐานค์วัามีปลอด้ภัยข้อง 
นักท่องเที�ยวั	และป้องกันผลกระทบที�อาจเกิด้จาก 
กิจกรรมีการท่องเที�ยวัทุกมีิต่ิ

	 หน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้องได้้ให้ค์วัามีสำคั์ญกับการยกระดั้บมีาต่รฐานค์วัามีปลอด้ภัยในทุกมีิต่ิสอด้ค์ล้อง
กับมีาต่รการด้้านค์วัามีสะอาด้และค์วัามีปลอด้ภัยข้องสถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้องเชิ่�อโค์วิัด้-19	อย่างไร
ก็ต่ามี	 เพ่�อยกระด้ับค์วัามีปลอด้ภัยให้มีีประสิทธิภาพมีากยิ�งข้ึ�นและเพิ�มีข้ีด้ค์วัามีสามีารถึในการแข้่งขั้นข้อง
ประเทศ	 ยังค์งมีีประเด็้นท้าทายที�ต่้องให้ค์วัามีสำคั์ญอย่างต่่อเน่�อง	 ค์่อ	 การมีีระบบการแจ้งเต่่อนค์วัามี
ปลอด้ภัยให้แก่นักท่องเที�ยวัผ่านระบบเทค์โนโลยีสารสนเทศที�ทันต่่อสถึานการณี์	เพ่�อให้นักท่องเที�ยวัสามีารถึ
รับรู้ถึึงภัยอันต่รายที�เกิด้ข้ึ�น	 และหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้องสามีารถึเข้้าไประงับเหตุ่ได้้ทันท่วังที	 ซึึ่�งที�ผ่านมีา 
ประเทศไทยยังข้าด้ค์วัามีชิัด้เจนข้องแพลต่ฟอร์มีกลางที�ใชิ้ในการแจ้งเต่่อนข้้อมีูลด้้านค์วัามีปลอด้ภัยให้กับ
นักท่องเที�ยวั	และระบบฐานข้้อมูีลที�เช่ิ�อมีโยงกันอย่างเป็นระบบระหวั่างหน่วัยงาน	นอกจากนี�	 มีาต่รการ
ค์วัามีปลอด้ภัยข้องสถึานที�ท่องเที�ยวัและกิจกรรมีการท่องเที�ยวั	 ยังค์งข้าด้ค์วัามีชัิด้เจนข้องมีาต่รการและ
ข้าด้การบังคั์บใชิ้ทางกฎหมีายอย่างมีีประสิทธิภาพ	ซึ่ึ�งกระทบต่่อค์วัามีเชิ่�อมีั�นข้องนักท่องเที�ยวั	 ส่งผลให้
อันด้ับด้้านค์วัามีปลอด้ภัยข้องนักท่องเที�ยวัเป็นประเด็้นท้าทายที�ต่้องเร่งพัฒนาต่่อไป

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

แผนแม่่บท 05 การท่องเท่�ย่ว
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	 ในการบรรลุเป้าหมีายให้นักท่องเที�ยวั 
มีีค์วัามีปลอด้ภัยในชิีวิัต่	และทรัพย์สินมีากข้ึ�น	ภาค์รัฐ 
ค์วัรเร่งด้ำเนินการผลักด้ันการบูรณีาการเช่ิ�อมีโยง
ฐานข้้อมีูลด้้านค์วัามีปลอด้ภัยร่วัมีกับระบบฐาน
ข้้อมูีลอ่�น	 ๆ	 เพ่�อให้เกิด้การเช่ิ�อมีโยงข้้อมูีลอย่าง
เป็นระบบ	 รวัมีถึึงการทำงานร่วัมีกันในการเพิ�มี
ประสิทธิภาพค์วัามีปลอด้ภัยข้องนักท่องเที�ยวั
ค์วับคู์่กับการพัฒนาระบบการรักษาค์วัามีปลอด้ภัย 
ข้องข้้อมีูลส่วันบุค์ค์ลข้องนักท่องเที�ยวั	 เพ่�อให้ 
นักท่องเที�ยวัเกิด้ค์วัามีเช่ิ�อมีั�นในการเปิด้เผยข้้อมูีล
ให้ภาค์รัฐ	 นอกจากนี�	 ค์วัรมีีแพลต่ฟอร์มีกลางที�

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ชิัด้เจนและมีีระบบการรับแจ้งที�มีีประสิทธิภาพ 
โด้ยการนำเทค์โนโลยีมีาสนับสนุนในการชิ่วัยเหล่อ
นักท่องเที�ยวั	ต่ลอด้จนใชิ้เป็นชิ่องทางในการประชิน
สัมีพันธ์	 เพ่�อสร้างเชิ่�อมีั�นแก่นักท่องเที�ยวัในการ 
เดิ้นทางเข้้ามีาท่องเที�ยวัในประเทศไทย	พร้อมีทั�ง 
สร้างการมีีส่วันร่วัมีในการเป็นเจ้าบ้านข้องประชิาชิน 
ในแหล่งท่องเที�ยวัต่่าง	ๆ 	เพ่�อร่วัมีกันดู้แลค์วัามีปลอด้ภัย 
ให้แก่นักท่องเที�ยวั	 ซึึ่�งทุกภาค์ส่วันร่วัมีกันปฏิิบัต่ิ
อย่างเป็นระบบจะเป็นการชิ่วัยยกระด้ับมีาต่รการ
ค์วัามีปลอด้ภัยทางการท่องเที�ยวัข้องประเทศไทย
ให้สูงข้ึ�นอย่างมีีประสิทธิภาพ

	 แผนแมี่บทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ	ประเด้็น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	 2566-2570)	 (ฉบับแก้ไข้
เพิ�มีเต่ิมี)	 เป้าหมีายแผนแมี่บทย่อย	นักท่องเที�ยวัมีีค์วัามีปลอด้ภัยในชิีวัิต่และทรัพย์สินมีากข้ึ�น	 ได้้มีีการ 
ปรับเปลี�ยนตั่วัชิี�วััด้และค์่าเป้าหมีายเพ่�อให้สะท้อนเป้าหมีายมีากยิ�งข้ึ�น	 จากเด้ิมี	อัันั้ดัับข่ดัค์วามส่ามารถ
ในั้การแข่งขันั้ดั้านั้ค์วามป้ลอัดัภัยขอังนัั้กท่อังเท่�ยว โดัย Travel & Tourism Competitiveness Index 
(TCCI)	 เป็น	การพัื่ฒนั้าการเดิันั้ทางและการท่อังเท่�ยวดั้านั้ค์วามป้ลอัดัภัยขอังนัั้กท่อังเท่�ยว (อัันั้ดัับ
ขอังโลก ภายในั้ป้ี 2570/2575/2580)	 ซึึ่�งมีีค์่าเป้าหมีาย	 ไมี่เกินอันดั้บ	 50	 โด้ยพิจารณีาเทียบเคี์ยง 
การพัฒนาการเด้ินทางและการท่องเที�ยวัด้้านค์วัามีปลอด้ภัยข้องนักท่องเที�ยวั	 (Travel	 &	 Tourism	 
Development	 Index:	 TTDI)	 โด้ยผลการด้ำเนินงานที�ผ่านมีาปีล่าสุด้	 ค์่อ	 ปี	 2564	 อยู่อันด้ับที�	 92 
ห่างจากค์่าเป้าหมีาย	ปี	 2565	จำนวัน	22	อันด้ับ	และเม่�อัพิื่จารณาเป้ร่ยบเท่ยบค์่าเป้้าห้มายป้ี 2570 
ม่ค์่าเป้้าห้มายกำห้นั้ดัให้้ไม่เกินั้อัันั้ดัับ 50 ซีึ�งห้่างจำนั้วนั้ 42 อัันั้ดัับ	 ประกอบกับจำนวันค์ดี้เกี�ยวักับ
ค์วัามีปลอด้ภัยในชิีวิัต่	 และทรัพย์สินที�ยังค์งอยู่ในอัต่ราที�สูง	 ส่งผลให้ยังค์งอยู่ในั้ส่ถานั้ะการการบรรลุ
เป้้าห้มายในั้ระดัับวิกฤต	 ถ่ึอวั่าเป็นค์่าเป้าหมีายที�มีีค์วัามีท้าทายอย่างยิ�งสำหรับประเทศไทยในการเพิ�มี 
ข้ีด้ค์วัามีสามีารถึด้้านค์วัามีปลอด้ภัยข้องนักท่องเที�ยวั

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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	 ก า ร พัฒนา โค์ร งสร้ า งพ่� น ฐ าน เ พ่� อ ให้
ประเทศไทยมีีโค์รงสร้างพ่�นฐานอย่างค์รบค์รัน 
สอด้รับกับการพัฒนาการเชิ่�อมีโยงกลุ่มีเศรษฐกิจ 
ในระดั้บภูมีิภาค์และเป็นศูนย์กลางการค์มีนาค์มี
การลงทุน	 และการท่องเที�ยวั	 มีีค์วัามีจำเป็น
ต่้องพัฒนาค์วัามีพร้อมีข้องโค์รงสร้างพ่�นฐาน 
เพ่�อเชิ่�อมีโยงการท่องเที�ยวั	สิ�งอำนวัยค์วัามีสะด้วัก 
ที�ค์รอบค์ลุมีทุกกลุ่มีเป้าหมีาย	 อาทิ	 เส้นทาง 
การค์มีนาค์มีที�สะด้วักรวัด้เร็วั	การบริการสาธารณีะ
และสาธารณีูปโภค์ที�ต่อบโจทย์การท่องเที� ยวั	 
ศูนย์บริการข้้อมีูลนักท่องเที�ยวั	ต่ลอด้จนการสร้าง

สภาพแวัด้ล้อมีที� เอ่� อต่่อการพัฒนาโค์รงสร้ าง 
พ่�นฐานเพ่�อสนับสนุนการท่องเที�ยวั	อาทิ	การบังค์ับ
ใชิ้กฎหมีายอย่างเค์ร่งค์รัด้	 การเข้้ามีามีีส่วันร่วัมี 
ข้องภาคี์การพัฒนาต่่าง	 ๆ	 ซึึ่�งเป็นปัจจัยสำคั์ญ 
ข้องการ เพิ� มีข้ี ด้ค์วัามีสามีารถึในการแข้่ งข้ัน 
ด้้านการท่องเที�ยวั	 โด้ยค์ุณีภาพและค์วัามีต่่อเน่�อง
ข้องโค์รงสร้ างพ่�นฐานข้องประเทศไทยส่ งผล 
ต่่อค์วัามีพึงพอใจและการตั่ด้สินใจเด้ินทางข้อง 
นักท่องเที�ยวั	 และการมีีโค์รงข้่ายการค์มีนาค์มี 
ที�สามีารถึเช่ิ�อมีโยงการเดิ้นทางระหวั่างจังหวััด้ต่่าง	ๆ  
ส่งผลให้เกิด้การกระจายการท่องเที�ยวัอย่างทั�วัถึึง

	 พิจารณีาจากค์วัามีพร้อมีด้้านโค์รงสร้าง 
พ่�นฐานเพ่�อสนับสนุนการท่องเที�ยวัผ่านต่ัวัชิี�วััด้
ด้้านการค์มีนาค์มีทางบกและทางน�ำในรายงาน 
การจัด้อันด้ับข้ีด้ค์วัามีสามีารถึในการแข้่ งข้ัน 
ด้้ านการท่ อ ง เที� ย วั 	 (Trave l 	 & 	 Tou r i sm	 
Competitiveness	 Index:	 TTCI)	 แต่่ในปี	 2565	 
สภาเศรษฐกิจโลก	(World	Economic	Forum:	WEF)	
ซึ่ึ�งเป็นผู้ จัด้ทำรายงานได้้มีีการปรับปรุงรายงาน
เป็นด้ัชินีการพัฒนาการเด้ินทางและการท่องเที�ยวั

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ประจำปี	 2564	 :	 การฟ้�นฟูอนาค์ต่อย่างย่ด้หยุ่น 
และยั�งย่น	 (Travel	&	Tourism	Development	 
Index	 2021:	 Rebuilding	 for	 a	 Sustainable	
and	Resilient	Future:	TTDI)	ซึ่ึ�งได้้มีีการปรับปรุง
และเพิ�มีเต่ิมีต่ัวัชิี�วััด้ที�เกี�ยวัข้้องกับโค์รงสร้างพ่�นฐาน 
ให้มีีค์วัามีค์รอบค์ลุมีมีากยิ� งข้ึ� น 	 ที� ผ่ านมีาได้ ้
เทียบเ คี์ยง ตั่วัชิี� วัั ด้ อัน ดั้บขี้ด้ค์วัามีสามีารถึใน
การแข้่งข้ันข้องประเทศ	 ด้้านโค์รงสร้างพ่�นฐาน	 
โด้ยสถึาบันการจัด้การนานาชิาต่ิ				(IMD)					ภาพรวัมีห้วัง 

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การพัิ่ฒนาระบบนิเวศัการท่ี่องเที่่�ยว

อันดัับข่ดัค่วามสามารถในการแข่งขันดั้านโค่รงสร้างพืิ่�นฐานดั้านการค่มนาค่ม ที่างบก 
แลุะที่างนำ�า โดัย Travel Tourism Competitiveness Index (TTCI) อย่ใ่นอันดับั 1 ใน 50 

โค่รงสร้างพืิ่�นฐานเพืิ่�อสนับสนุนการที่่องเที่่�ยวม่คุ่ณภาพิ่แลุะมาต้รฐานดั่ข้�น

ป้ี
2565

จ.3
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ที�มีา:	สถึาบันการจัด้การนานาชิาต่ิ	(IMD) ที�มีา:	สภาเศรษฐกิจโลก	(World	Economic	Forum:	WEF)

5	ปีแรกข้องยุทธศาสต่ร์ชิาติ่	พบวั่าในชิ่วังปี	2561-
2565	 อันด้ับมีีการปรับต่ัวัด้ีข้ึ�น	 จากอันด้ับที�	 48	
ในปี	 2561	 เป็นอันด้ับที�	 44	 ในปี	 2565	 	อย่างไร
ก็ต่ามี	ในปี	2565	ปรับต่ัวัลด้ลง	1	อันด้ับเมี่�อเทียบ
กับปี	 2564	 สำหรับต่ัวัชิี�วััด้ด้้านการค์มีนาค์มีทาง
บกและทางน�ำ	 โด้ย	TTCI	 	ปี	2560	และ	ปี	2562	
อยู่ในอันดั้บค์งที�	ค์่อ	อันด้ับที�	72	และปี	2564	อยู่

ในอันด้ับที�	 48	ลด้ลง	24	อันดั้บ	 เน่�องจากต่ัวัชีิ�วััด้
ด้้านค์วัามีหนาแน่นข้องถึนนลด้ลง	 ดั้งนั�น	ส่งผลให้
สถึานะการการบรรลุเป้าหมีายอยู่ในระดัับบรรลุ
เป้้าห้มาย	 อย่างไรก็ต่ามีในระยะถึัด้ไปจะมีีการใชิ้
ต่ัวัชิี�วััด้	 TTDI	ที�ได้้มีีการปรับปรุงและเพิ�มีเต่ิมีต่ัวัชิี�
วััด้ที�เกี�ยวัข้้องกับโค์รงสร้างพ่�นฐานด้้านอากาศและ
โค์รงสร้างพ่�นฐานบริการด้้านการท่องเที�ยวั

	 ในชิ่วังสถึานการณี์การแพร่ระบาด้ข้อง
เช่ิ�อโค์วัิด้-19	 ที�ผ่านมีาส่งผลให้การเด้ินทางหยุด้
ชิะงักและกระทบต่่อการพัฒนาโค์รงสร้างพ่�นฐาน	 
โด้ยหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้องได้้ด้ำเนินการเพ่�อส่งเสริมี 
การพัฒนาโค์รงสร้างพ่�นฐานสำหรับการท่องเที�ยวั
ให้มีีคุ์ณีภาพและมีาต่รฐานด้ีขึ้�น	 และค์รอบค์ลุมี 
การเด้ินทางทั�วัประเทศ	 อาทิ	 โค์รงการศึกษา 
ค์วัามีเป็น ไปได้้ ในการพัฒนาโค์รงข้่ ายรถึไฟ 
ให้ค์รอบค์ลุมี	 และเชิ่�อมีโยงพ่�นที�ทั�วัประเทศและ
รองรับการข้นส่งต่่อเน่�องหลายรูปแบบได้้อย่าง
ไร้รอยต่่อ	 เพ่�อเชิ่�อมีต่่อโค์รงข้่ายเด้ิมีกับแหล่ง
ท่องเที�ยวั	 รวัมีถึึงพัฒนาสิ�งอำนวัยค์วัามีสะด้วัก
และโค์รงสร้างพ่�นฐานทุกรูปแบบ	 เพ่�อสนับสนุน
การข้ยายต่ัวัข้องระบบเศรษฐกิจ	 นอกจากนี�ยังมีี 
โค์รงการพัฒนาห้องน�ำสาธารณีะต่ามีเส้นทาง 
ท่องเที�ยวัรองรับการท่องเที�ยวัวิัถีึใหมี่	 ซึ่ึ�งเป็นการ
อำนวัยค์วัามีสะด้วักที�ค์รอบค์ลุมีทุกกลุ่มีเป้าหมีาย

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

และโค์รงการต่รวัจประเมิีนและรับรองมีาต่รฐาน
การท่องเที�ยวัโด้ยชิุมีชิน	 เพ่�อสนับสนุนชิุมีชิน 
ท่องเที�ยวัที�ยังไมี่ได้้รับการต่รวัจประเมีินให้เข้้าสู่
ระบบการต่รวัจประเมีินมีาต่รฐานการท่องเที�ยวั
โด้ยชิุมีชินจะส่งผลให้มีีการบริหารจัด้การแหล่ง 
ท่องเที�ยวัที� ดี้และได้้รับค์ุณีภาพมีาต่รฐานต่ามี 
ที�กำหนด้สร้างค์วัามีเช่ิ�อมีั�น	 ซึึ่�งจะเป็นการส่งเสริมี
ภาพลักษณี์ให้แก่ประเทศ	 ส่งผลให้ประเทศไทย
สามีารถึบรรลุค์่าเป้าหมีายด้้านโค์รงสร้างพ่�นฐาน
ด้้านการข้นส่งทางบกและทางน�ำ	ต่ลอด้จนได้้มีีการ
เจรจาเพ่�อข้อให้สายการบินผ่อนผันมีาต่รการจำกัด้
การเด้ินทาง	และเพิ�มีจำนวันเที�ยวับิน	อย่างไรก็ต่ามี
การด้ำเนินงานที�ผ่านมีายังข้าด้โค์รงการที�เกี�ยวัข้้อง
กับการยกระด้ับมีาต่รฐานค์ุณีภาพการให้บริการ
ข้นส่งสาธารณีะและการเข้้าถึึงระบบสาธารณีะ 
ที�ยังเป็นจุด้อ่อนข้องประเทศไทย

อันดัับข่ดัค่วามสามารถในการแข่งขันดั้านโค่รงสร้างพืิ่�นฐานดั้านการค่มนาค่ม ที่างบก 
แลุะที่างนำ�า โดัย Travel Tourism Competitiveness Index (TTCI) อย่ใ่นอนัดับั 1 ใน 50 

โค่รงสร้างพืิ่�นฐานเพืิ่�อสนับสนุนการที่่องเที่่�ยวม่คุ่ณภาพิ่แลุะมาต้รฐานดั่ข้�น
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	 โค์รงสร้ างพ่� นฐานข้องไทยในปัจ จุบัน 
มีีค์วัามีพร้อมีทั�งทางบก	 ทางน�ำ	 และทางอากาศ
โด้ยมีีโค์รงข้่ายการเดิ้นทางที�เช่ิ�อมีโยงการเดิ้นทาง
ระหวั่างจังหวััด้ต่่าง	 ๆ	 ในเมี่องท่องเที�ยวัที�สำคั์ญ
อย่างไรก็ต่ามี	 การเด้ินทางเชิ่�อมีต่่อระหวั่างเมี่อง
ท่อง เที� ยวัหลักไปยั ง เมี่� อท่อง เ ที� ยวัรองยั ง เป็น 
ค์วัามีท้าทายต่่อเน่�องในปีนี�	 เน่�องจาก	นักท่องเที�ยวั 
ยังค์งไมี่สามีารถึเดิ้นทางได้้อย่างต่่อเน่�องและระบบ
การข้นส่งสาธารณีะที�มีีจำกัด้ในพ่�นที�ห่ างไกล 

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ส่งผลให้ไมี่เกิด้การกระจายการเดิ้นทางอย่างทั�วัถึึง
ในเมี่องท่องเที�ยวัรอง	และเมี่�อพิจารณีาโค์รงสร้าง
พ่�นฐานหลักด้้านการข้นส่งทางอากาศ	พบวั่ามีีค์วัามี 
แออัด้และค์วัามีหนาแน่นข้องผู้ โด้ยสารในชิ่วัง
ฤดู้กาลท่องเที�ยวั	 ส่งผลให้เกิด้ปัญหาค์วัามีล่าชิ้า
ในการบ ริหาร จัด้การข้องสนามี บินและ เ กิด้ 
ค์วัามีล่าชิ้าข้องเที�ยวับิน	 อีกทั�งคุ์ณีภาพข้องระบบ
ข้นส่งสาธารณีะ	และมีาต่รฐานการให้บริการยังค์ง
เป็นประเด้็นที�สำค์ัญที�ต่้องพัฒนาต่่อไป

	 เพ่�อรักษาอันด้ับต่ัวัชิี� วััด้ด้้านโค์รงสร้าง 
พ่�นฐานข้องไทยให้บรรลุเป้าหมีายได้้อย่างยั�งย่น
การด้ำเนินงานในห้วัง	5	ปีถึัด้ไปข้องการด้ำเนินการ
ต่ามียุทธศาสต่ร์ชิาต่ิ	 ค์วัรให้ค์วัามีสำค์ัญกับการ 
กระจายโค์รงสร้างพ่�นฐานอย่างทั�วัถึึงโด้ยเฉพาะ
ในเมี่องท่องเที�ยวัรอง	 เพ่�อให้เกิด้การเด้ินทางจาก
เมี่องท่องเที�ยวัหลักที�สำค์ัญและกระจายต่่อไป 
เมี่องท่องเที�ยวัรอง	 เพ่�อให้สอด้ค์ล้องกับรูปแบบ 
การท่องเที�ยวัที�ต่้องการลด้ค์วัามีแออัด้ข้องผู้ค์น 
และเพิ�มีการใชิ้ประโยชิน์จากโค์รงสร้างพ่�นฐาน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ที� มีี อ ยู่ แ ล้ วั เพ่� อ เ ชิ่� อ มี โ ย ง โ ค์ ร งข้่ า ยกั บแหล่ ง 
ท่องเที� ยวัอย่างมีีประสิทธิภาพ	 ทั� งนี� ในแหล่ง 
ท่ อ ง เที� ย วั ต่้ อ งมีี ค์ วั ามีพร้ อมีข้อ ง โ ค์ ร งส ร้ า ง 
พ่� น ฐ า น ที� ส ร้ า ง ค์ วั า มี ส ะ ด้ วั ก ส บ า ย ใ ห้ กั บ 
นักท่องเที�ยวั	 นอกจากนี�	 ต่้องยกระด้ับมีาต่รฐาน 
ข้อ ง ร ะบบข้นส่ ง ส า ธ า รณีะ ให้ ไ ด้้ มี า ต่ ร ฐ าน 
อยู่สมี�ำ เสมีอ	 ค์วับค์ู่กับการเพิ�มีประสิทธิภาพ 
การให้บริการข้องผู้ ให้บ ริการ	 ซึึ่� งจะเป็นการ
สนับสนุนการท่องเที�ยวัให้มีีค์ุณีภาพและมีาต่รฐาน
ที�ด้ีมีากยิ�งข้ึ�น
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	 แ ผ น แ มี่ บ ท ภ า ย ใ ต่้ ยุ ท ธ ศ า ส ต่ ร์ ชิ า ต่ิ
ประเด้็น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	 2566-2570)	
(ฉบับแก้ไข้เพิ�มีเต่ิมี)	 เป้าหมีายแผนแมี่บทย่อย
โค์รงสร้างพ่�นฐานเพ่�อสนับสนุนการท่องเที�ยวั 
มีีคุ์ณีภาพและมีาต่รฐานด้ีข้ึ�น	 ได้้มีีการปรับเปลี�ยน 
ต่ัวัชิี�วััด้	เพิ�มีตั่วัชิี�วััด้และค์่าเป้าหมีาย	จากเด้ิมีอัันั้ดัับ
ข่ดัค์วามส่ามารถในั้การแข่งขันั้ดั้านั้โค์รงส่ร้าง
พื่่�นั้ฐานั้ดั้านั้ค์มนั้าค์มทางบกและทางนั้�ำโดัย 
Travel & Tourism Competitiveness Index 
( T C C I ) เ ป็ น ป ร ะ กอบด้้ วั ย 	 1 ) ก า ร พื่ั ฒ นั้ า 
การเดิันั้ทางและการท่อังเท่�ยวดั้านั้โค์รงส่ร้าง 
พื่่� นั้ ฐ า นั้ ดั้ า นั้ ก า ร ข นั้ ส่่ ง ท า ง อั า ก า ศ 
(อัันั้ดัับขอังโลก ภายในั้ป้ี 2570/2575/2580) 
ซึ่ึ� งมีีค์่าเป้าหมีายไม่ เ กินั้อัันั้ดัับท่�  12 2) การ
พื่ัฒนั้าการ เ ดิันั้ทางและการท่ อั ง เ ท่� ยวดั้ านั้
โค์รงส่ร้ า งพื่่� นั้ฐานั้  ดั้ านั้การขนั้ส่่ งทางบก
และทางทะ เล  ( อัันั้ดัับขอัง โลก  ภายในั้ป้ ี
2570/2575/2580)	 ซึ่ึ� งมีีค์่าเป้าหมีายไม่ เกินั้
อัันั้ดัับท่� 45 และ 3) การพัื่ฒนั้าการเดิันั้ทาง
และการท่อังเท่�ยวดั้านั้โค์รงส่ร้างพื่่�นั้ฐานั้บริการ

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ดั้านั้การท่อังเท่�ยว (อัันั้ดัับขอังโลก ภายในั้ป้ ี
2570/2575/2580)	 ซึ่ึ� งมีีค์่าเป้าหมีายไม่ เกินั้ 
อัันั้ดัับท่� 14		โด้ยเมี่�อพิจารณีาเทียบกับค์่าเป้าหมีาย 
ปี	 2570	 โด้ยผลการด้ำเนินงานที�ผ่านมีาปีล่าสุด้
ค์่อปี	 2564	ด้้านโค์รงสร้างพ่�นฐานด้้านการข้นส่ง 
ทางอากาศ	อยู่อันด้ับที�	13	อยู่ห่างจากค์่าเป้าหมีาย 
1	อันดั้บ	ด้้านโค์รงสร้างพ่�นฐานด้้านการข้นส่งทางบก 
และทางน�ำ	อยู่อันดั้บที�	48	อยู่ห่างจากค์่าเป้าหมีาย
3	 อัน ดั้บ	 และด้้านโค์รงสร้ างพ่�นฐานบริการ 
ด้้านการท่องเที�ยวั	 อยู่ห่างจากค์่าเป้าหมีาย	 18	
อันด้ับ	 ซึึ่�งพบวั่าด้้านการข้นส่งทางอากาศ	 และ
ด้้านการข้นส่งทางบกและทางทะเลใกล้ เค์ียง 
ค์่า เป้าหมีายที�กำหนด้ไวั้ 	 ด้ั งนั�น 	 ส่ถานั้ะการ 
กา รบรรลุ เ ป้้ าห้มายจึ ง อัย่่ ใ นั้ ร ะดัั บยั ง ค์ งม่ 
ค์วามเส่่�ยงการบรรลุเป้้าห้มาย	 อย่างไรก็ต่ามี 
ด้้านโค์รงสร้างพ่�นฐานบริการด้้านการท่องเที�ยวั 
ยั งมีี ค์ วั ามีท้ าทายอย่ า งมีาก ในการบรรลุ ค์่ า 
เป้าหมีายต่ามีที�ตั่�งไวั้	 ซึึ่�งหลายภาค์ส่วันต่้องเร่ง
พัฒนาต่ัวัชิี�วััด้ด้ังกล่าวั	 เพ่�อให้ภาพรวัมีข้องต่ัวัชิี�
วััด้มีีการปรับต่ัวัด้ีข้ึ�นและบรรลุต่ามีค์่าเป้าหมีาย 
ที�ตั่�งไวั้
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	 ปัจจุบันแนวัโน้มีการท่องเที� ยวัอย่างมีี
ค์วัามีรับผิด้ชิอบต่่อสังค์มีและสิ�งแวัด้ล้อมีได้้ รับ 
ค์วัามีสนใจจากนักท่องเที�ยวัโด้ยนักท่องเที�ยวั 
จะแสวังหาการท่องเที�ยวัที�เป็นมีิต่รต่่อสิ�งแวัด้ล้อมี
และสร้ างผลกระทบต่่อสิ� งแวัด้ล้อมีน้อยที� สุด้
ประกอบกับในแหล่งท่องเที�ยวัและสถึานประกอบ
การหลายแห่งได้้ให้ค์วัามีสำค์ัญกับค์วัามียั�งย่นข้อง 
สิ�งแวัด้ล้อมีมีากยิ�งข้ึ�น	 เพ่�อบรรลุเป้าหมีายที�กำหนด้ไวั้
ค์วัรส่งเสริมีให้นักท่องเที�ยวัเกิด้ค์วัามีต่ระหนักถึึง
ค์วัามีรับผิด้ชิอบในแหล่งท่องเที�ยวั	 เพ่�อให้เกิด้การ
อนุรักษ์และรู้สึกเป็นเจ้าข้องทรัพยากรธรรมีชิาต่ิ

นอกจากนี�	 ค์วัรยกระดั้บค์ุณีภาพแหล่งท่องเที�ยวั
ให้ เ กิ ด้ค์วัามีสะอาด้และค์วัามีพร้ อมีข้องสิ� ง 
อำนวัยค์วัามีสะด้วักในแหล่งท่องเที�ยวั	 และสร้าง
การมีีส่วันร่วัมีข้องประชิาชินและภาคี์เค์ร่อข้่าย 
ให้เกิด้การมีีส่วันร่วัมีในการอนุรักษ์พ่�นที�	 พร้อมีทั�ง 
สร้ า งสภาพแวัด้ล้ อมีที� เ อ่� อ ต่่ อการท่ อ ง เที� ย วั 
อย่างมีีค์วัามีรับผิด้ชิอบต่่อสังค์มีและสิ�งแวัด้ล้อมี
อาทิ	 มีาต่รการจูงใจให้มีีค์วัามีรับผิด้ชิอบต่่อสังค์มี
และสิ�งแวัด้ล้อมี	 กฎระเบียบที�เอ่�อต่่อการอนุรักษ ์
สิ�งแวัด้ล้อมี	

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การพัิ่ฒนาระบบนิเวศัการท่ี่องเที่่�ยว

อันดัับข่ดัค่วามสามารถดั้านค่วามยั�งยืนของสิ�งแวดัลุ้อม แลุะที่รัพิ่ยากรธรรมชิาต้ิ
อย่่ในอันดัับที่่� 110 

ป้ี
2565
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	 ในปี	 2565	 สภาเศรษฐกิจโลก	 (World	 
Economic	Forum:	WEF)	ได้้มีีการปรับปรุงรายงาน
การจัด้อันด้ับข้ีด้ค์วัามีสามีารถึในการแข้่งข้ันด้้าน
การท่องเที�ยวั	 (Travel	 &	 Tourism	 Competi-
tiveness	 Index:	 TTCI)	 เป็นด้ัชินีการพัฒนาการ 
เดิ้นทางและการท่องเที�ยวั	 ประจำปี	 2564	 : 
การฟ้�นฟูอนาค์ต่อย่างย่ด้หยุ่นและยั�งย่น	(Travel	&	
Tourism	Development	Index	2021:	Rebuilding 
for	a	Sustainable	and	Resilient	Future:	TTDI)	 
ซึ่ึ�งให้ค์วัามีสำคั์ญกับประเด็้นด้้านค์วัามียั�งย่นมีากข้ึ�น 
มีี ก า รปรั บปรุ ง ด้ั ชินี ชิี� วัั ด้ กลุ่ มีท รั พย ากรทา ง
ธรรมีชิาต่ิและวััฒนธรรมี	 โด้ยแบ่งออกเป็น	2	ด้้าน
ค์่อ	 ด้้านการข้ับเค์ล่�อนค์วัามีต่้องการเด้ินทางและ
การเดิ้นทางท่องเที�ยวั	 และด้้านค์วัามียั�งย่นด้้าน 
การเด้ินทางและการท่องเที�ยวั	สำหรับปี	2560	ต่ัวัชิี�วััด้
ค์วัามียั�งย่นข้องทรัพยากรธรรมีชิาติ่และสิ�งแวัด้ล้อมี
อยู่ในอันดั้บ	122	ปี	2562	อยู่ในอันด้ับที�	130	ปรับตั่วั 
ด้ีข้ึ�น	8	อันด้ับ	และในปี	 2564	 ที�ได้้มีีการปรับปรุง
เป็นรายงานเป็น	 TTDI	 พบวั่าอยู่ในอันด้ับที�	 97 
ซึ่ึ�งด้ีข้ึ�นถึึง	 33	 อันด้ับ	 อย่างไรก็ต่ามี	 ค์วัามียั�งย่น 
ด้้านสิ�งแวัด้ล้อมียังค์งเป็นเสาหลักที� เป็นจุด้อ่อน
ที�สุด้ข้องไทย	 โด้ยเฉพาะดั้ชินีค์วัามีเสี� ยงข้อง
สภาพภูมีิอากาศและดั้ชินีการคุ์กค์ามีสัต่วั์สงวัน
ทั�งนี�ในระยะถัึด้ไปจะมีีการใชิ้ต่ัวัชิี�วััด้	 TTDI	 ที�ได้ ้
มีีการปรับปรุงและเพิ�มีเต่ิมีต่ัวัชิี�วััด้ที�เกี�ยวัข้้องกับ 
ค์วัามียั� งย่นข้องสิ� งแวัด้ล้อมีเพ่� อ ให้ค์รอบค์ลุมี
ประเด้็นการพัฒนามีากยิ�งขึ้�น	อาทิ	ค์วัามีสะอาด้ข้อง
น�ำทะเล	การกำกับดู้แลผลกระทบจากอุต่สาหกรรมี 
ต่่อสิ�งแวัด้ล้อมีและธรรมีชิาติ่	 พลังงานหมุีนเวีัยน
เป็นต่้น	นอกจากนี�เมี่�อพิจารณีาต่ัวัชิี�วััด้เทียบเค์ียง
ในส่วันข้องอันด้ับข้ีด้ค์วัามีสามีารถึในการแข้่งข้ัน
ข้องประเทศ	กลุ่มีปัจจัยด้้านสุข้ภาพและสิ�งแวัด้ล้อมี	
โด้ย	สถึาบันการจัด้การนานาชิาต่ิ	(IMD)	ในระหวั่าง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ปี	2564	 -	2565	ซึ่ึ�งใชิ้ตั่วัชิี�วััด้เด้ียวักัน	พบวั่าภาพ
รวัมีอันดั้บมีีการปรับตั่วัเพิ�มีขึ้�น	 ประกอบด้้วัย	 
(1)						การบำบัด้น�ำเสีย	อยู่ในอันด้ับที�	58	ปรับต่ัวัเพิ�มีข้ึ�น 
4	อันดั้บ	(2)	ประสิทธิภาพการใชิ้น�ำ	อยู่ในอันด้ับที� 
57	 ปรับต่ัวัเพิ�มีขึ้�น	 1	 อันด้ับ	 (3)	 ข้้อต่กลงด้้าน 
สิ�งแวัด้ล้อมี	 อยู่ในอันด้ับที�	 28	 เท่ากับปีที�ผ่านมีา		 
(4)					การสัมีผัสกับฝัุ่่นละออง	อยู่ในอันด้ับที�	52	ปรับต่ัวั 
ลด้ลง	2	อันด้ับ	และ	(5)	การเจริญเต่ิบโต่ข้องพ่�นที�
ป่า	 อยู่ในอันดั้บที�	 50	 เท่ากับปีที�ผ่านมีา	 ด้ังนั�น	 
ส่งผลให้สถึานะการการบรรลุเป้าหมีายอยู่ในระดัับ
บรรลุเป้้าห้มาย 

ที�มีา:	สภาเศรษฐกิจโลก	(World	Economic	Forum:	WEF)

ที�มีา:	สถึาบันการจัด้การนานาชิาต่ิ	(IMD)
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	 หน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้องได้้ให้ค์วัามีสำค์ัญกับการท่องเที�ยวัอย่างมีีค์วัามีรับผิด้ชิอบต่่อสังค์มีและ 
สิ�งแวัด้ล้อมี	โด้ยมีีการด้ำเนินการพัฒนาระบบการจัด้การจัด้เก็บข้้อมีูลปริมีาณีข้ยะมีูลฝั่อยให้ได้้ประสิทธิภาพ
มีากยิ�งข้ึ�น	 ผ่านระบบฐานข้้อมูีลการบริหารจัด้การข้ยะในอุทยานแห่งชิาติ่	 ซึ่ึ�งเป็นการยกระดั้บคุ์ณีภาพ 
แหล่งท่องเที�ยวัให้เกิด้ค์วัามีสะอาด้และค์วัามีพร้อมีข้องสิ�งอำนวัยค์วัามีสะด้วักในแหล่งท่องเที�ยวั	 อีกทั�ง
ด้ำเนินการพัฒนาสิ�งอำนวัยค์วัามีสะด้วักและโค์รงสร้างพ่�นฐานเพ่�อบริการการท่องเที�ยวั	 เพ่�อสร้างสภาพ
แวัด้ล้อมีที�เอ่�อต่่อการท่องเที�ยวัอย่างมีีค์วัามีรับผิด้ชิอบต่่อสังค์มีและสิ�งแวัด้ล้อมี	นอกจากนี�	 ในด้้านค์ุณีภาพ
ข้องบุค์ลากร	 ได้้ด้ำเนินโค์รงการเสริมีสร้างศักยภาพบุค์ลากรด้้านการท่องเที�ยวัต่ามีหลัก	 BCG	Model	 
เพ่�อพัฒนาศักยภาพบุค์ลากรให้มีีประสิทธิภาพสามีารถึใชิ้ทรัพยากรได้้อย่างค์ุ้มีค์่าในทุกมิีต่ิข้องอุต่สาหกรรมี 
ท่องเที�ยวัและสามีารถึบริหารจัด้การแหล่งท่องเที�ยวัได้้อย่างยั�งย่น	 อย่างไรก็ต่ามี	 ในด้้านการมีีส่วันร่วัมี 
ข้องชุิมีชินและภาค์ีเค์ร่อข้่าย	 ยังข้าด้ค์วัามีชิัด้เจนข้องการด้ำเนินงานที�สร้างการมีีส่วันร่วัมีในการเป็นเจ้าข้อง
พ่�นที�ข้องประชิาชินและการบูรณีาการข้องหลายภาค์ส่วันเพ่�อร่วัมีกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที�ยวัอย่างยั�งย่น

การด็ำาเนินงานท่่ผ่านม่า

	 ที�ผ่านมีาประเทศไทยพึ� งพารายได้้จาก
การท่ อ ง เที� ย วับนฐานทางค์วัามีหลากหลาย 
ข้องวััฒนธรรมีและสิ�งแวัด้ล้อมี	 ส่งผลให้มีีจำนวัน
นักท่องเที� ยวั เกินค์วัามีสามีารถึในการรอง รับ 
ข้องพ่�นที�	 โด้ยในปีที�ผ่านมีาดั้ชินีด้้านค์วัามียั�งย่น
ด้้านสิ� งแวัด้ล้อมีเป็นจุด้อ่อนที�สุด้ข้องประเทศ 
โด้ยเฉพาะต่ัวัชิี�วััด้ค์วัามีเสี�ยงข้องสภาพภูมีิอากาศ	
การค์ุกค์ามีสัต่วั์สงวัน	และการบริหารจัด้การทางน�ำ
ยังค์งเป็นประเด้็นที�เป็นจุด้อ่อนสำค์ัญในการพัฒนา	
ประกอบกับในระยะถัึด้ไปเม่ี�อการเดิ้นทางท่องเที�ยวั

ประเด็็นท้าทายท่�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

กลับสู่ภาวัะปกต่ิ	 จำนวันนักท่องเที�ยวัมีีแนวัโน้มี 
ที�จะส่งผลกระทบต่่อการบริหารจัด้การศักยภาพ 
ในการรองรับข้องแหล่งท่องเที�ยวั	ซึ่ึ�งผู้ประกอบการ
ต่้องเต่รียมีค์วัามีพร้อมีรองรับพฤต่ิกรรมีนักท่องเที�ยวั 
ที� เปลี�ยนแปลงที� ให้ค์วัามีสำค์ัญกับค์วัามียั� งย่น 
ข้องสิ�งแวัด้ล้อมี	และภาค์รัฐต่้องมีีการบริหารจัด้การ
แหล่งท่องเที�ยวัให้เกิด้ค์วัามียั�งย่นอย่างเป็นระบบ
อาทิ	 การจัด้ทำมีาต่รฐานและค์วัามีปลอด้ภัยใน
แหล่งท่องเที�ยวั	และประสิทธิภาพข้องการบังค์ับใชิ้
ทางกฎหมีายอย่างเค์ร่งค์รัด้

	 เพ่�อส่งเสริมีการท่องเที�ยวัอย่างมีีค์วัามีรับผิด้ชิอบต่่อสังค์มีและสิ�งแวัด้ล้อมี	 ในห้วัง	 5	ปีถึัด้ไปข้อง 
การด้ำเนินการต่ามียุทธศาสต่ร์ชิาติ่	 จากการที�นักท่องเที�ยวัให้ค์วัามีสำคั์ญกับค์วัามียั�งย่นข้องสิ�งแวัด้ล้อมี
มีากข้ึ�นและจำนวันนักท่องเที�ยวัที�เพิ�มีมีากขึ้�นจากการเริ�มีเดิ้นทางท่องเที�ยวัอาจจะส่งผลต่่อศักยภาพในการ
รองรับนักท่องเที�ยวัข้องพ่�นที�	 จึงค์วัรให้ค์วัามีสำค์ัญกับการบริหารจัด้การแหล่งท่องเที�ยวัให้มีีประสิทธิภาพ
และเกิด้ค์วัามียั�งย่น	โด้ยอาศัยค์วัามีร่วัมีมี่อจากภาค์ีที�เกี�ยวัข้้องทั�งในส่วันข้องภาค์รัฐที�เกี�ยวัข้้องกับการบังค์ับ
ใชิ้กฎระเบียบ	และภาค์ประชิาชินที�ต่้องมีีส่วันร่วัมีในการเป็นเจ้าข้องทรัพยากรธรรมีชิาต่ิและร่วัมีกันดู้แล
อย่างเป็นเอกภาพ	นอกจากนี�	ภาค์รัฐค์วัรสนับสนุนกิจกรรมีการท่องเที�ยวัที�เป็นมีิต่รต่่อสิ�งแวัด้ล้อมีข้องเอกชิน
และผลักด้ันการด้ำเนินงานที�สอด้ค์ล้องกับค์วัามียั�งย่นโลก	 รวัมีถึึงประชิาสัมีพันธ์ไปยังกลุ่มีนักท่องเที�ยวั 
ในประเทศและต่่างประเทศให้มีีค์วัามีต่ระหนักรู้และค์วัามีเข้้าใจต่่อการรับผิด้ชิอบต่่อต่นเอง	สังค์มี	และสิ�งแวัด้ล้อมี

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย
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	 แ ผ น แ มี่ บ ท ภ า ย ใ ต่้ ยุ ท ธ ศ า ส ต่ ร์ ชิ า ต่ิ	
ประเด้็น	 (05)	 การท่องเที�ยวั	 (พ.ศ.	 2566-2570)	 
(ฉบับแก้ไข้เพิ�มีเติ่มี)	แผนแมี่บทย่อย	การท่องเที�ยวั 
อย่างมีีค์วัามีรับผิด้ชิอบต่่อสังค์มีและสิ�งแวัด้ล้อมี 
ด้ีข้ึ�น	 ได้้มีีการปรับเปลี�ยนตั่วัชิี�วััด้และค์่าเป้าหมีาย 
เพ่�อให้สะท้อนเป้าหมีายมีากยิ�งขึ้�น	จากเดิ้มี อัันั้ดัับ 
ข่ดัค์วามส่ามารถดั้านั้ค์วามยั�งย่นั้ขอังส่ิ�งแวดัล้อัม 
และทรัพื่ยากรธรรมชิาติ โดัย Travel & Tourism 
Competitiveness Index (TCCI)	เป็น	การพัื่ฒนั้า 
การเดิันั้ทางและการท่อังเท่�ยวดั้านั้ค์วามยั�งย่นั้ 
ขอั งส่ิ� ง แ วดัล้ อั มและท รัพื่ยาก ร ธ ร รมชิา ติ 
(อัันั้ดัับขอังโลก ภายในั้ป้ี 2570/2575/2580) 
ซึ่ึ� งมีีค์่ า เป้าหมีายไม่ เกินั้อัันั้ดัับท่�  50 	 โด้ยผล 
การด้ำเนินงานที�ผ่ านมีาปีล่ าสุด้ค์่อ	 ปี 	 2564 
อยู่ อั นด้ับที� 	 97 	 ยั งค์งห่ า งจากค์่ า เป้ าหมีาย 
ที� เป้าหมีาย	 ปี	 2565	 จำนวัน	 13	 อันดั้บและ 

สถานการณ์ปี 2565 เท่ยบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

เม่�อัพิื่จารณาเป้ร่ยบเท่ยบค์่าเป้้าห้มายป้ี 2570  
ม่ ค์่ า เป้้ าห้มายกำห้นั้ดัให้้ ไม่ เ กิ นั้อัันั้ดัับ  50  
ซีึ�งห้่างจำนั้วนั้ 47 อัันั้ดัับ	ส่งผให้ยังค์งอยู่ในส่ถานั้ะ
การการบรรลุเป้้าห้มายในั้ระดัับวิกฤต	 ถ่ึอวั่าเป็น 
ค์่า เป้ าหมีายที�มีีค์วัามีท้าทายอย่างยิ� งสำหรับ 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ก า ร เ พิ� มี ข้ี ด้ ค์ วั า มี ส า มี า ร ถึ 
ด้้านค์วัามีปลอด้ภัยข้องนักท่องเที�ยวั	อย่างไรก็ต่ามี
ผลการจัด้อันด้ับที�ผ่านมีาพบวั่ามีีการปรับต่ัวัข้อง
อันดั้บที�ดี้ขึ้�นอย่างมีาก	 และหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้อง
ได้้มีีแผนการด้ำเนินงานในห้วังระยะเวัลาถึัด้ไป 
ที�เกี�ยวัข้้องกับการด้ำเนินมีาต่รการและโค์รงการ 
ที� เกี�ยวัข้้องกับด้้านค์วัามียั� งย่นข้องสิ� งแวัด้ล้อมี 
หากทุกภาค์ส่วันร่วัมีกันบริหารจัด้การอย่างเป็น
ระบบอาจส่งผลให้ประเทศไทยสามีารถึบรรลุ
ค์่าเป้าหมีายที�ต่ั�งไวั้ในในห้วัง	 5	 ปีถึัด้ไปข้องการ
ด้ำเนินการต่ามียุทธศาสต่ร์ชิาติ่
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“พััฒนาพ้ั�นที่่�และเม้ืองน่าอยู่่่อัจฉริิยู่ะในทีุ่กมืิติิให้้เป็็นศู่นยู่์กลางที่าง
เศูริษฐกิจและสัังคมืด้้วยู่ผัังภู่มืินิเวศูอยู่่างยู่ั�งยู่้น พัริ้อมืริะบบการิจัด้
การิเม้ืองที่่�มื่ป็ริะสัิที่ธิิภูาพั เพ้ั�อลด้ช่่องว่างความืเห้ล้�อมืลำ�าในเช่ิงพ้ั�นที่่�”

พ้ื้�นที่่�และเม้ืองน่าอยู่่่
อัจฉริิยู่ะ

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................แผนแม่่บท

06
การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเมือง 2 
น่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งจ้างงานและที่อยู่3 
อาศัย เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง การบริหารจัดการเมืองที่มี4 
ประสิทธิภาพ โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น5 
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้าน6 
เศรษฐกิจและสังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท 7 
ม่ันคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี  8 
และ (3) ช่องว่างความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ลดลง ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่9 
อัจฉริยะ มีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้าง10 
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง11 
มีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้สามารถบรรลุ12 
เป้าหมายได้ตามที่ก าหนด  13 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  14 

 15 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิด16 
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้าน17 
เศรษฐกิจและสังคม  18 

 19 

มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 27.21 20 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนรวมในพ้ืนที่เป้าหมาย 21 
ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล (สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม)  เชียงใหม่ ขอนแก่น  22 
เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี) สงขลา และภูเก็ต พบว่า ในปี 256523 
มูลค่าการลงทุนรวมในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 8.20 โดยเมื่อพิจารณาค่าเป้าหมายท่ี24 
ก าหนดไว้ในห้วงแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561-2565) มูลค่าการลงทุนรวมในพ้ืนที่25 
เป้าหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 27.21 ส่งผลให้มีสถานะอยู่ในระดับการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้   26 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565  ภาพรวมของการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น27 
อย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย พิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใน28 
พ้ืนที่เป้าหมายหรือจังหวัดที่มี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล (สมุทรปราการ 29 
สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม)  เชียงใหม่ ขอนแก่น  เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 30 
(ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี) สงขลา และภูเก็ต พบว่า ในช่วงปี 2561-2565 มูลค่าการลงทุนจดทะเบียนนิติ31 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี  2565 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  060001 060001  
ปี 62 แดง 

 060001 
 ปี 63 ส้ม 

  060001 
 ป6ี4 ส้ม 

 060001  
 ปี 65 เขียว 

*หมายเหตุ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณสถานะการบรรลุเป้าหมายเพื่อให้มคีวามถูกต้องมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สีที่แสดงสถานะบรรลุค่าเป้าหมาย
ของปี 2562 – 2565 มีการเปลี่ยนแปลง 
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บุคคลในพ้ืนที่เป้าหมายเพ ิ่มขึ้น จาก 15,018,325 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 19,104,454 ล้านบาท ในปี 2565 1 
เพ่ิมข้ึนจ านวน  4,086,129 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.21 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่2 
เป้าหมายเป็นรายพ้ืนที่ พบว่า  กรุงเทพมหานคร มีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้นสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 35.95 รองลงมาเป็น 3 
เชียงใหม่ นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต นครปฐม ขอนแก่น สงขลา สมุทรสาคร ระยอง ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา  4 
มีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.15 26.97 20.01 19.39 19.10 18.41 18.08 17.56 13.12 11.78 และ 8.34 5 
ตามล าดับ ขณะที่ จังหวัดจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดเดียวที่มูลค่าการลงทุนลดลงร้อยละ 32.83 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  6 

 7 

  

ที่มา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2565) 8 

• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-9 

2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ประเด็น (06) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 10 

06001 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม11 

ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและ12 

ค่าเป้าหมาย เพ่ือให้สะท้อนเป้าหมายมากขึ้น โดยปรับ จาก มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) 13 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 เป็น อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยของเมืองศูนย์กลางทาง14 

เศรษฐกิจ (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.6 ที่ต้องบรรลุในปี 2570 โดยที่อัตราการเปลี่ยนแปลง15 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉล่ียของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ  13 จังหวัด 16 

ได้แก่ ปริมณฑล : สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม ภาคเหนือ : เชียงใหม่ ภาค17 

ตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น และนครราชสีมา ภาคใต้ : สงขลา และภูเก็ต และเมืองในระเบียงเขตพัฒนา18 

พิเศษภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี ทั้งนี้ ในปี 2561-2563 มีอัตราการเลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์19 

มวลรวมของจังหวัดเป้าหมายเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 4.72 2.68 และ -7.38 ตามล าดับ ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่20 

ก าหนดไว้ในปี 2570 จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับวิกฤติในการบรรลุเป้าหมาย  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

060001  
ปี 66-70 แดง 
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 1 

ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน 2 

และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 3 

 4 

 5 
แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ้านวน) มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค 6 

 7 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากการจัดท าผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการ8 

พัฒนาเมืองน่าอยู่  ชนบทมั่นคง เกษตรยั่ งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ รวมทั้งผัง พ้ืนที่อนุรักษ์  9 

ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี โดยประเทศไทยได้มีการจัดท้าผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือตาม10 

ขอบเขตของเขตลุ่มน้้าแล้วเสร็จ จ้านวน 1 ผัง ส่งผลใหมี้สถานะบรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ในปี 2565 11 

และในห้วงแรกของการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  12 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2561- 2565 ภาพรวมประเทศไทยมีแผนผังภูมินิเวศระดับภาค 1 ภาค และ13 

เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนด โดยในปี 2561-2564  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ14 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) อยู่ในระหว่างการจัดท าผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือตามขอบเขตของเขตลุ่มน้้า เป็นผัง15 

ภูมินิเวศระดับภาคผังแรกของประเทศไทย ซึ่งมีความคืบหน้าของการจัดท าแผนผังเป็นระยะ และได้ด าเนินการ16 

แล้วเสร็จในปี 2565 โดยแผนผังภูมินิเวศดังกล่าว มีพ้ืนที่เป้าหมายเชิงผลผลิต 9 จังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือ 17 

ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์  นอกจากนี้ ผังภูมินิเวศ18 

ภาคเหนือ ซึ่งนอกจากจะจ าแนกเป็นแผนผังภูมินิเวศในเขตจังหวัดและเขตลุ่มน้ าแล้ว ยังจ าแนกเป็นแผนผัง19 

ความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศรายจังหวัดทั้ง 9 ผังอีกด้วย  20 

 21 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

 060002 
ปี 62 ส้ม 

060002 
ปี 63 เหลือง 

060002  
ปี 64 เหลือง เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  060002 060002 

ปี 65 เขยีว 
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• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) 1 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ประเด็น (06) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 06002 ประเทศ2 

ไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรม3 

เชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่า4 

เป้าหมาย โดยยังคงเป้าหมายให้ประเทศไทยมีแผนผังภูมินิเวศระดับภาคเพิ่มข้ึนอีกไม่น้อยกว่า 1 ผัง ซ่ึงส านักงาน5 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ. ) มีแผนที่จะด าเนินการจัดท าผังภูมินิเวศภาคกลาง 6 

ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และ 21 จังหวัดในภาคกลาง ได้แก่  พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร 7 

ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 8 

นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับ9 

จัดท าผังภูมินิเวศระดับจังหวัดในภาคกลางต่อไป ซึ่งสถานะของการด าเนินการตามเป้าหมายนี้อยู่ในระหว่างเริ่ม10 

ด าเนินการที่ยังไม่มีผลผลิตในเชิงผลลัพธิ์ของการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ11 

วิกฤติในการบรรลุเป้าหมาย  12 

 13 

 14 

 15 

  16 

060002 
ปี 65-70 แดง 

แดง 
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 1 

 2 

 3 

ช่องว่างความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ลดลง  4 

 5 

 6 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรของจังหวัด ร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุดต่อผลิตภัณฑ์7 

จังหวัดต่อประชากรของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด   8 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรระหว่าง9 

จังหวัดที่สูงที่สุดร้อยละ 20 อันดับแรก กับจังหวัดที่ต่ าที่สุดร้อยละ 20 อันดับท้ายสุด โดยในปี 2563 มีสัดส่วนอยู่10 

ที่  5.53 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 2562 มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากร 6.27 เท่า และในห้วงแรกของการ11 

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า ในห้วงปี 2561-2563 มีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากร12 

ระหว่างจังหวัดที่สูงที่สุดร้อยละ 20 อันดับแรก กับจังหวัดที่ต่ าที่สุดร้อยละ 20 อันดับท้ายสุด อยู่ที่ 6.06 เท่า13 

อย่างไรก็ตาม ในห้วงแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุไว้ แต่หาก14 

พิจารณาจากกค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ โดยใช้ค่าเป้าหมายในห้วงที่สอง (ปี 2566-2570) ที่ก้าหนดให้ ไม่15 

เกินร้อยละ 3 สามารถแสดงถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับวิกฤติต่อการบรรลุเป้าหมาย 16 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565 ความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง แต่ช่องว่างของการ17 

พัฒนายังห่างไกลจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ วัดด้วยสัดส่วนผลิตภัณฑ์18 

จังหวัดต่อประชากรระหว่างจังหวัดที่สูงที่สุดร้อยละ 20 อันดับแรก กับจังหวัดที่ต่้าที่สุดร้อยละ 20 อันดับ19 

ท้ายสุด  พบว่า  ในช่วงปี  2561-2563  มี20 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์ต่อหัวประชากรลดลง 21 

จาก 6.39 เท่า ในปี 2561 เหลือ 6.27 เท่า 22 

ในปี 2562 และ 5.53 เท่า ในปี 2563 เท่า 23 

โดยมีสัดส่วนเฉลี่ย ในช่วง 3 ปี (2561 -24 

2563)  อยู่ที่  6.06 เท่า แสดงให้เห็นถึง25 

ช่องว่างความเหลื่อมล้ าที่มีแนวโน้มลดลง26 

อย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณารายจังหวัด 27 

พบว่า ส่วนใหญ่จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัด28 

ต่อประชากรสูงที่สุด 15 จังหวัดและจังหวัด29 

ที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรต่ าที่สุด 30 

15 จังหวัด ยังคงเป็นกลุ่มจังหวัดเดิม ทั้งนี้ ค่าเป้าหมายในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) ไม่ได้มีการก าหนดค่า31 

เป้าหมายไว้ จึงใช้ค่าเป้าหมายในช่วงปี 2566 – 2570 ได้ก าหนดให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่  ไม่เกิน 3 32 

เท่า เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เป็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 33 

060003 
ปี 62 แดง 

060003 
ปี 63 แดง 

 

060003 
ปี 64 แดง 

 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  060003 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

 060003 
ปี 65 แดง 
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 1 

• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2 
2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ประเด็น (06) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 3 
06003 ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพ่ือให้สะท้อนเป้าหมายมากข้ึน 4 
โดยปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จาก สัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรของจังหวัด ร้อยละ 20 5 
สุดท้ายที่รวยที่สุดต่อผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด ไม่เกิน 3 เท่า เป็น 6 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม7 
จังหวัดต่อประชากรเฉลี่ย ของจังหวัดร้อยละ 20 8 
แรกที่ต่้าสุด (ร้อยละต่อปี) เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 2.3 9 
ซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมา อัตราการเปลี่ยนแปลงของ10 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากรเฉลี่ย ของ11 
จังหวัดร้อยละ 20 แรกที่ต่ าสุดหรือจ านวน 15 12 
จังหวัดต่ าสุด มีแนวโน้มของอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง โดยในปี 2563 ปีอัตราการเปล่ียนแปลง -0.61 13 
ลดลงจากปี 2562 ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.88 หรือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยในช่วงปี 14 
2556-2563 คิดเป็นร้อยละ 2.36 ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคชะลอตัวลงจากสถานการณ์การ15 
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรงในช่วง ปี 2562-2563 แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว16 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เบาบางลงและได้มีมาตรการผ่อนปรนมาเป็นระยะ อาจส่งผลให้17 
ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตัวที่จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากรเฉลี่ย ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่18 
ต่ าสุด สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับวิกฤติ19 
ในการบรรลุเป้าหมาย  20 

 21 

 22 

 23 

• ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 24 
(พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ประเด็น (06) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป้าหมายระดับประเด็นแผน25 
แม่บทฯ ทั้ง 3 เป้าหมาย ยังมีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่อาจยังไม่26 
เอ้ืออ้านวยต่อการพัฒนา การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลเมืองยังไม่27 
ครอบคลุมพื้นท่ีการพัฒนา  ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการพัฒนาเมือง การลงทุนที่เป็น28 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือ กลไก และองค์29 
ความรู้ในการพัฒนาเมืองและพื้นที่เป้าหมาย  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) 30 
บางเป้าหมายจะมีการพัฒนาอยู่ในระดับดี แต่เป้าหมายย่อยของแผนแม่บท (Y1) บางเป้าหมายอาจไม่ได้ส่งผล31 

รอ้ยละ 20 ของจังหวดัทีจ่น
สดุ 15 จังหวดั GDP Per Capita รอ้ยละ 20 ของจังหวดัทีร่วย

สดุ 15 จังหวดั GDP Per Capita รอ้ยละ 20 ของจังหวดัทีจ่น
สดุ 15 จังหวดั GDP Per Capita รอ้ยละ 20 ของจังหวดัทีร่วย

สดุ 15 จังหวดั GDP Per Capita รอ้ยละ 20 ของจังหวดัทีจ่น
สดุ 15 จังหวดั GDP Per Capita รอ้ยละ 20 ของจังหวดัทีร่วย

สดุ 15 จังหวดั GDP Per Capita

0204 - MAE HONG SON                   58,683 0405 - CHANTHABURI                 212,390 0312 - NARATHIWAT                    59,215 0405 - CHANTHABURI                        234,325 0312 - NARATHIWAT                    55,417 0501 - RATCHABURI                  222,261
0312 - NARATHIWAT                   60,662 0501 - RATCHABURI                 230,941 0118 - NONGBUA LAMPHU                    60,777 0501 - RATCHABURI                        235,907 0118 - NONGBUA LAMPHU                    59,157 0301 - PHUKET                  226,158
0111 - YASOTHON                   60,708 0703 - PATHUM THANI                 236,274 0111 - YASOTHON                    62,180 0703 - PATHUM THANI                        251,082 0105 - MUKDAHAN                    61,345 0703 - PATHUM THANI                  239,753
0118 - NONGBUA LAMPHU                   60,867 0705 - NAKHON PATHOM                 295,349 0204 - MAE HONG SON                    64,152 0705 - NAKHON PATHOM                        297,521 0204 - MAE HONG SON                    63,419 0306 - CHUMPHON                  250,823
0105 - MUKDAHAN                   63,466 0304 - PHANGNGA                 303,764 0105 - MUKDAHAN                    66,373 0304 - PHANGNGA                        322,991 0111 - YASOTHON                    65,254 0405 - CHANTHABURI                  254,246
0107 - SAKON NAKHON                   64,305 0601 - SARABURI                 331,771 0107 - SAKON NAKHON                    66,597 0601 - SARABURI                        337,065 0120 - BUENG KAN                    68,497 0702 - SAMUT PRAKAN                  285,173
0119 - AMNAT CHAREON                   67,064 0702 - SAMUT PRAKAN                 366,070 0110 - CHAIYAPHUM                    69,596 0702 - SAMUT PRAKAN                        349,898 0107 - SAKON NAKHON                    69,009 0705 - NAKHON PATHOM                  288,232
0120 - BUENG KAN                   67,383 0704 - SAMUT SAKHON                 390,508 0120 - BUENG KAN                    69,649 0704 - SAMUT SAKHON                        395,078 0110 - CHAIYAPHUM                    69,375 0601 - SARABURI                  321,625
0114 - BURI RAM                   70,186 0301 - PHUKET                 407,301 0119 - AMNAT CHAREON                    72,745 0301 - PHUKET                        423,082 0408 - SA KAEW                    71,924 0704 - SAMUT SAKHON                  382,372

0110 - CHAIYAPHUM                   70,192
0606 - PHRA NAKHON SRI 
AYUTHAYA                 460,226 0112 - UBON RATCHATHANI                    73,461

0606 - PHRA NAKHON SRI 
AYUTHAYA                        445,580 0119 - AMNAT CHAREON                    72,573 0402 - CHACHOENGSAO                  403,574

0112 - UBON RATCHATHANI                   71,483 0402 - CHACHOENGSAO                 474,814 0113 - ROI ET                    73,661 0402 - CHACHOENGSAO                        463,173 0108 - KALASIN                    73,404
0606 - PHRA NAKHON SRI 
AYUTHAYA                  436,363

0113 - ROI ET                   72,041 0407 - PRACHIN BURI                 520,699 0114 - BURI RAM                    73,781 0401 - CHON BURI                        554,149 0112 - UBON RATCHATHANI                    74,408 0401 - CHON BURI                  471,723
0313 - PHATTHALUNG                   73,686 0401 - CHON BURI                 546,943 0108 - KALASIN                    75,262 0407 - PRACHIN BURI                        559,834 0314 - PATTANI                    75,779 0407 - PRACHIN BURI                  510,887

0115 - SURIN                   73,782
0701 - BANGKOK 
METROPOLIS                 606,903 0117 - SI SA KET                    75,382

0701 - BANGKOK 
METROPOLIS                        636,882 0114 - BURI RAM                    76,038

0701 - BANGKOK 
METROPOLIS                  585,689

0116 - MAHA SARAKHAM                   74,692 0403 - RAYONG             1,060,571 0408 - SA KAEW                    75,397 0403 - RAYONG                    1,008,167 0113 - ROI ET                    76,334 0403 - RAYONG                  831,734
เฉลีย่                   67,280 เฉลีย่                 429,635 เฉลีย่                    69,215 เฉลีย่                        434,316 เฉลีย่                    68,796 เฉลีย่                  380,707

                       6.39                               6.27                         5.53
ทีม่า: ส านักงานสภาพัฒนการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

สัดสว่น GPP per Capita  ของจังหวดัรอ้ยละ 20 ทีร่วยทีส่ดุตอ่ จังหวดัรอ้ยละ 20 ทีจ่นทีส่ดุ (เทา่) สัดสว่น GPP per Capita  ของจังหวดัรอ้ยละ 20 ทีร่วยทีส่ดุตอ่ จังหวดัรอ้ยละ 20 ทีจ่นทีส่ดุ (เทา่)

สดัสว่น GPP per Capita ของจังหวดัรอ้ยละ 20 ทีร่วยทีส่ดุตอ่ จังหวดัรอ้ยละ 20 ทีจ่นทีส่ดุ ปี 2561-2563
ปี 2561

สัดสว่น GPP per Capita  ของจังหวดัรอ้ยละ 20 ทีร่วยทีส่ดุตอ่ จังหวดัรอ้ยละ 20 ทีจ่นทีส่ดุ (เทา่)

060003 
ปี 65-70 แดง 

แดง 
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ต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการในการขับเคลื่อน1 
การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในให้ห้วงที่สองของแผนแม่บทฯ (ปี 2566-2560) ได้แก่ การส่งเสริม2 
ให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายในหลายมิติ โดยเฉพาะการจัดท าฐานข้อมูลของเมืองให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 3 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงการยกระดับความสามารถ4 
ในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น  เพ่ือการวางแผนและบริหารจัด5 
การเมืองได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับการพัฒนาเมืองเพื่อลดความเหลือมล้้า6 
ระหว่างพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการจัดท าแผนผังภูมินิเวศในระดับภาคของภาคเหนือ และผังภูมิ7 
นิเวศในระดับจังหวัดของภาคเหนือ 9 จังหวัดแล้วเสร็จ แต่ยังคงต้องมีการส่งเสริมและเผยแพร่แผนผังภูมิ8 
นิเวศดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคน้าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน9 
พัฒนาพื้นที่อย่างกว้างขวางต่อไป  10 

  11 
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*สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 
ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะ การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 2 

 3 

 4 

 5 
 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

   12 

 13 

 14 
 15 

 16 

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ17 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่ง18 
ที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่เฉพาะ 6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล ขอนแก่น เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาค19 
ตะวันออก สงขลา และภูเก็ต) และจ านวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 5 เมือง (กรุงเทพ20 
และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) 21 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565  แนวโน้มการพัฒนาเมืองในพื้นที่เป้าหมายเป็นแหล่งกระจาย22 
ความเจริญและลดความเหลือมล้้าเพิ่มขึ้น โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ได้รับการพัฒนา ที่สะท้อน23 
จากสัดส่วนประชากรในเขตเมืองของพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งมีสัดส่วนประชากรในเขตเมืองเฉลี่ยของ 6 พ้ืนที่24 
เป้าหมาย (เฉลี่ยในห้วง 5 ปี 2560-2564) อยู่ที่ ร้อยละ 60.94 ของประชากรในจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด 25 
ถึงแม้ว่าในปี 2565 สัดส่วนประชากรในเขตเมืองจะลดลงจากปีก่อนหน้าก็ตาม แต่สัดส่วนประชากรเมืองใน26 
พ้ืนที่เป้าหมายมีสัดส่วนสูงกว่าสัดส่วนประชากรในเขตเมืองทั้งประเทศ ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 34.33 ของ27 
ประชากรทั้งประเทศ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่จังหวัดเป้าหมายที่เป็นศูนย์กลางทาง28 
เศรษฐกิจ ส่งผลให้มีประชากรเข้าไปอาศัยและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง 29 
นอกจากนี้ ในช่วงปี 2561-2565 มีพ้ืนที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะรวมทั้งสิ้น 30 เมือง โดยในปี 30 
2565 เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 จ านวน 15 แห่ง ซึ่งครอบคลุมเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 6 เมือง ได้แก่ กรุงเทพ31 
และปริมณฑล ขอนแก่น เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ซึ่งมีสถานะการ32 
บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 33 

 Y2 

 Y1 

เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

 
2562 สีสม้ 2563 สีสม้ 2564 สีเหลือง 

060101 

2565 สีเขียว 

*สถานการณบ์รรลเุป้าหมายประจ้าปี 2565 

060101 060201 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

060001 060002 060003 

060202 

*สถานการณ์บรรลเุป้าหมายประจา้ป ี2565 
*เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อเปา้หมายแผนแม่บทย่อยระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 
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 1 

 2 

 3 

 4 

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และได้มาตรฐาน 5 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวนเมืองที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์6 
มาตรฐาน ทั้ง 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) 7 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษของเมืองที่มีประสิทธิภาพ8 
และได้มาตรฐาน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย โดยพ้ืนที่เป้าหมายบางส่วนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่9 
ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง รวมทั้งการมีสัดส่วนการน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์และที่10 
ก าจัดถูกวิธีในพื้นที่เป้าหมายเพ่ิมขึ้น ส่วนในด้านการบ าบัดน้ าเสียในพื้นที่เป้าหมาย ถึงแม้ว่าทุกพ้ืนที่เป้าหมาย11 
จะมีระบบน้ าเสียที่รองรับน้ าเสียได้ แต่ปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบบ าบัดในหลายพื้นท่ียังมีปริมาณน้อยกว่าร้อย12 
ละ 50 ของความสามารถในการรองรับของระบบน้ าเสีย นอกจากน้ี มลพิษทางอาการและเสียงในพ้ืนที่เขต13 
เมืองยังคงมีค่าเกินกว่าที่มาตรฐานก าหนด ถึงแม้ว่าจะมีมลพิษทางอากาศและเสียงลดลงจากมาตรการควบคุม14 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่้ากว่าค่าเป้าหมายระดับ15 
เสี่ยง 16 

 17 

 18 

 19 

 20 
 21 

ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 22 

พ้ืนที่ที่มีการด าเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง สถาปัตยกรรม และ23 

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ อย่างน้อยใน 24 

3 จังหวัด ของ 1 ภาค  25 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565  ประเทศไทยมีความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคมและภูมิ26 

วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น สะท้อนได้จากการแผนผังภูมินิเวศระดังจังหวัด โดยในปี 2561-2564 ได้ด าเนินการจัดท า27 

ผังภูมินิเวศระดับจังหวัดของพ้ืนที่ภาคเหนือ ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2565 จ านวน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 28 

เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผลผลิตภายใต้แผนผังภูมินิเวศ29 

พ้ืนที่ภาคเหนือตามขอบเขตของเขตลุ่มน้ า นอกจากน้ี ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐาน แนวทาง 30 

และด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดวางแผนผังภูมินิเวศให้มีความครอบคลุมและตอบสนองความ31 

ต้องการของพ้ืนที่ซึ่งแตกต่างกันมากยิ่งข้ึน ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 32 

 

2562 สีสม้ 2563 สีสม้ 2564 สีสม้ 

060201 

 

2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

060202 

2565 สีสม้ 

2564 สเีขียว 

*หมายเหตุ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณสถานะการบรรลุเป้าหมายเพื่อให้มคีวามถูกต้องมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สีที่แสดงสถานะบรรลุค่าเป้าหมาย
ของปี 2562 – 2565 มีการเปลี่ยนแปลง 
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060101

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

พ้ื้�นท่�แลุะเม้องอัจฉริยะ

จำานวนเม้องศููนย์กลุางทางเศูรษฐกิจท่�ม่การพัื้ฒนาศููนย์เศูรษฐกิจ 
แหลุ่งท่�อยู่อาศูัย แลุะพ้ื้� นท่� เฉพื้าะ 6 เม้อง (กรุงเทพื้แลุะป้ริมณฑลุ 
ขอนแก่น เชี่ยงใหม่ เม้องในเขต้พัื้ฒนาพิื้เศูษภาค่ต้ะวันออก สงขลุา 
แลุะภูเก็ต้) แลุะจำานวนเม้องท่�ไดั้รับการพัื้ฒนาเม้องให้เป้็น
เม้องอัจฉริยะ 5 เม้อง (กรุงเทพื้แลุะป้ริมณฑลุ เชี่ยงใหม่ ขอนแก่น 
สงขลุา แลุะภูเก็ต้)

เม้องในพ้ื้�นท่�เป้้าหมายท่�ไดั้รับการพัื้ฒนาเพ้ื้�อกระจายค่วามเจริญ
แลุะลุดัค่วามเหลุ้�อมลุำ�าในทุกมิต้ิ

	 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย	
พ.ศ.	 2553	 –	 2583	 (รายงานการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2553	 -2583	 
(ฉบัับัปรับัปรุง)	 ระบุัว่่าในปี	พ.ศ.	2563	ประชากร
ร้อยละ	 57.2	 อาศัยอย่่ในพ้�นท่�เม้อง	 และคาดว่่า 
จะเพ่�มข้�นเป็นร้อยละ	 74.3	 ในปี	 พ.ศ.	 2583	 
แสดงให้้เห้็นถึ้งแนว่โน้มท่�ประชากรอย่่อาศัยในเม้อง
มากข้�น	ดังนั�น	การว่างแผนจัดการส่�งแว่ดล้อมและ
พัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานเม้องจ้งคว่รคำน้งถึ้งปัจจัย
ต่่าง	ๆ	ได้แก่	คว่ามต่้องการของประชาชน	โครงสร้าง
พ้�นฐาน	ฐานข้อม่ล	การเง่น	การบัร่ห้ารจัดการ	และ

ระบับัน่เว่ศท่�เอ้�อต่่อการสร้างเม้องอัจฉร่ยะ	 ทั�งน่�	 
การดำเน่นการดังกล่าว่จำเป็นต่้องอาศัยการบั่รณา
การคว่ามร่ว่มม้อระห้ว่่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาค
ประชาชน	 การยกระดับัการบัร่ห้ารจัดการท้องถ่ึ�น 
ด้ว่ยเทคโนโลย่	การสนับัสนุนก่จกรรมสร้างรายได้ให้้
กับัประชาชนในพ้�นท่�	การพัฒนาฐานข้อม่ลของเม้อง
ให้้ครอบัคลุมทุกพ้�นท่�	 รว่มถึ้งการส่งเสร่มโครงการ
สนับัสนุนการพัฒนาเม้องอัจฉร่ยะเพ่�มมากข้�น	ซึ่้�งเป็น 
ปัจจัยสำคัญท่�จะสนับัสนุนให้้เก่ดเม้องศ่นย์กลาง 
ทางเศรษฐก่จท่�ได้รับัการพัฒนาเป็นเม้องอัจฉร่ยะ 
ในทุกม่ต่่ต่ามท่�กำห้นดไว่้ได้อย่างแท้จรง่

ป้ี
2565
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แผนแม่่บท06 พ้ื้�นท่�และเม่้องน่าอย่่่อัจฉริิย่ะ



060101

	 พ่จารณาเท่ยบัเค่ยงจากจำนว่นและสัดส่ว่น
ประชากรในเขต่เม้องของจังห้ว่ัดในพ้�นท่�เป้าห้มาย	
ได้แก่	 กรุงเทพและปร่มณฑล	 (นครปฐม	 นนทบัุร่	
ปทุมธาน่	 สมุทรปราการ	 สมุทรสาคร)	 ขอนแก่น	
เช่ยงให้ม่	 เม้องเขต่พัฒนาเศรษฐก่จพ่เศษภาค 
ต่ะว่ันออก	 (ชลบัุร่	ฉะเช่งเทรา	และระยอง)	สงขลา	
และภ่เก็ต่	 ซึ่้�งสะท้อนจากการพัฒนาเม้องให้้เป็น
เม้องศ่นย์กลางทางเศรษฐก่จ	ท่�ม่การดำเน่นก่จกรรม 
ทางเศรษฐก่จ	ม่การพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐาน	และ
ระบับัขนส่งมว่ลชนขนาดให้ญ่	ม่การส่งเสร่มให้้เก่ด
การพัฒนาเม้องอัจฉร่ยะท่�ม่ระบับัเศรษฐก่จด่จ่ทัล	
ส่งผลให้้ม่ประชากรเข้าไปอาศัยอย่่ในพ้�นท่�เขต่เม้อง 
เพ่�มข้�น	 ในช่ว่งปี	2561	–	2564	จำนว่นและสัดส่ว่น
ประชากรในเขต่เม้องม่แนว่โน้มทรงต่ัว่	 ซ้ึ่�งในปี	
2564	 เม้องในพ้�นท่�เป้าห้มายม่จำนว่นประชากร
รว่ม	 11,978,520	 คน	 ม่สัดส่ว่นประชากรเม้อง

 สำหรัับ จำนวนเมืืองที่่�ได้้รัับการัพััฒนาเมืืองให้เป็็นเมืืองอัจฉรัิยะ1  5 เมืือง (กรัุงเที่พัและ
ป็รัิมืณฑล เช่ียงใหมื่ ขอนแก่น สงขลา และภููเก็ต) การัพิัจารัณาการเป็นเม้องอัจฉร่ยะท่�ได้รับัการรับัรองโดย	 
คณะกรรมการขับัเคล้�อนพัฒนาเม้องอัจฉร่ยะ	จะต้่องม่เป้าห้มายการพัฒนาเม้องอัจฉร่ยะอย่างน้อยห้น้�งด้าน 
ค้อด้านส่�งแว่ดล้อมอัจฉร่ยะ	ทั�งน่�	 ม่ต่่การพัฒนาเม้องอัจฉร่ยะทั�งห้มด	7	ด้านค้อ	 (1)	ส่�งแว่ดล้อมอัจฉร่ยะ		 
(2)	การเด่นทางและขนส่งอัจฉร่ยะ	 	 (3)	การดำรงช่ว่่ต่อัจฉร่ยะ	 (4)	พลเม้องอัจฉร่ยะ	 (5)	พลังงานอัจฉร่ยะ		 
(6)	เศรษฐก่จอัจฉร่ยะ	(7)	การบัร่ห้ารภาครัฐอัจฉร่ยะ	

1เม้องอัจฉร่ยะ	ห้มายถึ้ง	 เม้องท่�ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย่และนว่ัต่กรรมท่�ทันสมัยและชาญฉลาด	 เพ้�อเพ่�มประส่ทธ่ภาพของการให้้บัร่การและ 
การบัร่ห้ารจัดการเม้องลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเม้องและประชากรเป้าห้มาย	เน้นการออกแบับัท่�ด่	และการม่ส่ว่นร่ว่มของทุกภาคส่ว่น
ในการพัฒนาเม้อง	ภายใต่้แนว่ค่ดการพัฒนา	 เม้องน่าอย่่	 เม้องทันสมัย	 ให้้ประชาชนในเม้องม่คุณภาพช่ว่่ต่ท่�ด่	ม่คว่ามสุข	อย่างยั�งย้น	 (สำนักงาน 
ส่งเสร่มเศรษฐกจ่ด่จ่ทัล	(สศด.),	2562)

ร้อยละ	 58.01	 ลดลงจากปี	 2563	ท่�ม่จำนว่นรว่ม	
12,024,178	 คน	 ม่สัดส่ว่นประชากรเม้องร้อยละ	
62.14	 ซ้ึ่�งเป็นผลมาจากเศรษฐก่จในพ้�นท่�ม่การชะลอ
ต่ัว่จากสถึานการณ์การแพร่ระบัาดของโรคโคว่่ด-19	
ทำให้้เก่ดการย้ายถึ่�นของประชากรไปยังพ้�นท่�ชนบัท	
ทั�งน่�	ห้ากพ่จารณาสัดส่ว่นของประชากรในเขต่เม้อง
ของพ้�นท่�เป้าห้มายทั�งห้มด	 พบัว่่า	 ในปี	 2564	 ม่
สัดส่ว่นประชากรเม้องรว่มทุกพ้�นท่�	 ถ้ึงร้อยละ	58.01	
ซึ่้�งส่งกว่่าสัดส่ว่นประชากรท่�อาศัยอย่่ในเขต่เม้อง
ทั�งประเทศ	 ท่�ม่สัดส่ว่นอย่่ท่�	 ร้อยละ	 34.33	 ของ
ประชากรทั�งประเทศ	 ซ้ึ่�งสะท้อนถ้ึงพ้�นท่�ดังกล่าว่ได้ม่
การพัฒนาให้้เป็นศ่นย์กลางคว่ามเจร่ญทางเศรษฐก่จ	
ดังนั�น	 เมืืองศููนย์กลางที่างเศูรัษฐกิจที่่�มื่การัพััฒนา
ศููนย์เศูรัษฐกิจ แหล่งที่่�อยู่อาศูัย และพัื�นที่่�เฉพัาะ
ที่ั�ง 6 เมืือง	 จ้งถึ้อว่่าม่การพัฒนาได้ต่ามเป้าห้มาย 
ท่�กำห้นดไว่้

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

จำานวนป็รัะชีากรัและสัด้ส่วนป็รัะชีากรัในเขตเมืืองของพัื�นที่่�เป็้าหมืาย 
(กรัุงเที่พัและป็รัิมืณฆล ขอนแก่น เชี่ยงใหมื่ เมืืองในเขตพัันาพัิเศูษภูาคตะวันออก สงขลา และภููเก็ต) ป็ี2560-2564

ท่�มา	:	กรมการปกครอง	กระทรว่งมห้าดไทย
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	 ในปี	พ.ศ.	2565	คณะกรรมการขับัเคล้�อน 
การพัฒนาเมอ้งอจัฉรย่ะ	ได้ประกาศมอบัต่ราสัญลกัษณ์
เพ้�อรับัรองการเป็นพ้�นท่�พัฒนาเม้องอัจฉร่ยะเพ่�มเต่่ม
จำนว่น	15	แห้่ง	ได้แก่	ระยอง	(โครงการนครระยอง
เม้องอัจฉร่ยะและน่าอย่่)	 ชลบัุร่	 (โครงการเขาคัน 
ทรงโมเดล	เม้องแห้่งคว่ามสุขท่�พ้งประสงค์และสังคม
แห้่งการแบ่ังปัน)	พ่ษณุโลก	 (โครงการเม้องอัจฉร่ยะ
จังห้วั่ดพ่ษณุโลกและโครงการพ่ษณุโลกนครอัจฉร่ยะ
ยั�งย้น)	 เช่ยงราย	 (โครงการนครเช่ยงรายส่่เม้อง
อัจฉร่ยะ)	น่าน	 (โครงการเม้องน่านส่่เม้องอัจฉร่ยะ) 

	 ดังนั�น	ปัจจุบัันประเทศไทยจ้งม่เม้องอัจฉร่ยะรว่มทั�งส่�น	30	แห้่ง	ซึ่้�งครอบัคลุมเม้องศ่นย์กลางทาง
เศรษฐก่จ	6	 เม้อง	 ได้แก่	กรุงเทพและปร่มณฑล	ขอนแก่น	 เช่ยงให้ม่	 เม้องในเขต่พัฒนาพ่เศษภาคต่ะวั่นออก	
สงขลา	และภ่เก็ต่	รว่มทั�งม่เขต่ส่งเสร่มเม้องอัจฉร่ยะ	จำนว่น	36	แห้่ง	ซึ่้�งกระจายอย่่ทั�ว่ทุกภ่ม่ภาคของประเทศ	
ซ้ึ่�งมากกว่่าค่าเป้าห้มายท่�กำห้นดไว่้เพ่ยง	6	เม้องภายในปี	2565	จากข้อม่ลดังกล่าว่	ช่�ให้้เห้็นว่่าเม้องท่�ได้รับัการ
พัฒนาเม้องให้้เป็นเม้องอัจฉร่ยะเก่นค่าเป้าห้มายท่�กำห้นดไว่้ไปจนถึ้งปี	2580	แล้ว่	(ปี	2561-2565	กำห้นดไว่้	5	
เม้อง	ปี	2566-2580	กำห้นดไว่้	3	ห้้ว่ง	ๆ	ละ	4	เม้อง)

ท่�มา	:	สำานักงานส่งเสร่มเศรษฐก่จด่จ่ทัล

นครราชสม่า	(โครงการโคราชเมอ้งอจัฉรย่ะ)	อุบัลราชธาน่	
(โครงการสมาร์ต่ซ่ึ่ต่่�อุบัลราชธาน่)	กระบั่�	 (โครงการ
กระบั่� เม้องอัจฉร่ยะ)	 พังงา	 (โครงการจังห้ว่ัด 
พังงาส่่เม้องอัจฉร่ยะ)	สต่่ล	 (โครงการสต่่ลสมาร์ต่ซึ่่ต่่�) 
สุราษฎร์ธาน่	 (โครงการพัฒนาเทศบัาลนครสมุย	 
ส่่ เม้องอัจฉร่ยะอย่างยั�งย้น)	 สงขลา	 (โครงการ
ห้าดให้ญ่เม้องอัจฉร่ยะส่เข่ยว่)	 ปัต่ต่าน่	 (โครงการ
ปัต่ต่าน่เม้องอัจฉร่ยะ)	และนราธ่ว่าส	 (โครงการเม้อง
ส่�งแว่ดล้อมสร้างสรรค์นราธ่ว่าส)	
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	 ห้น่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้ม่การขับัเคล้�อน
ผ่านการจัดทำโครังการัเพัื�อขับเคลื�อนการับรัรัลุ 
เป้็าหมืายตามืยุที่ธศูาสตรั์ชีาติ ป็รัะจำป็ี 2565 
ได้แก่	 (1)	ขยายผลเทคโนโลย่รับัม้อภัยพ่บััต่่ทางน�ำ
และอากาศเพ้�อคว่ามยั�งย้นด้านส่�งแว่ดล้อมของเม้อง 
(Innovation	 for	 Green	 and	 Smart	 City)	 
(2)	 การว่่เคราะห้์ปัจจัยและคาดการณ์ปร่มาณ 
การเก่ดขยะอาห้ารของประเทศไทยจากพฤต่่กรรม
การบัร่โภคของชุมชนเม้อง	โรงเร่ยนและมห้าว่่ทยาลัย	
และชุมชนชนบัท	 (3)	 แพลต่ฟอร์มเม้องอัจฉร่ยะ	
(Smart	City	Platform)	 (4)	 โครงการ	“ว่างและ
จัดทำแผนเม้องอัจฉร่ยะระดับัพ้�นท่�และแนว่ทาง
บัร่ห้ารจัดการอย่างยั�งย้นสำห้รับัเม้องขนาดกลาง
ในกรุงเทพมห้านคร	 กรณ่ศ่นย์กลางเม้องบัางกะปิ	
4	ต่ารางก่โลเมต่ร”	 (5)	 โครงการพัฒนาเศรษฐก่จ
สร้างม่ลค่าเช้�อมโยงการค้าอนุภ่ม่ภาค	 ภาคเห้น้อ	 
(6)	โครงการพฒันาโครงข่ายทางการค้าภาคต่ะว่นัออก	
(7)	 โครงการยกระดับัการค้าภาคอ่สาน	ส่่ศ่นย์กลาง
เศรษฐก่จลุ่มแม่น�ำโขง	 (8)	 โครงการเสร่มสร้าง
ศักยภาพเศรษฐก่จฐานรากภาคกลาง	 (9)	 โครงการ
ส่งเสร่มเศรษฐก่จเม้องใต่้	 เช้�อมโยงการค้าโลก	 
(10)	โครงการพัฒนาพัฒนาเศรษฐก่จการค้าชายแดน
ภาคใต้่	 (11)	 โครงการพัฒนาเม้องอัจฉร่ยะน่าอย่่ 
(เม้องเด่ม)	 และ(	 12)	 โครงการพัฒนาเม้องให้ม่
อัจฉร่ยะ	 นอกจากน่�	 ห้น่ว่ยงานภาครัฐท่�เก่�ยว่ข้อง 
ยังได้ดำเน่นโครังการัที่่�เอื�อหรืัอสรั้างพัื�นฐานสำหรัับ
การัพััฒนาเมืืองอัจฉริัยะหลากหลายมิืติ ได้แก่	 
(1) ด้้านการับริัหารัจดั้การัและการัใช้ีป็รัะโยชีน์ที่่�ดิ้น 
ได้้แก่ โครังการักำหนด้แผนผังการัใชี้ป็รัะโยชีน์ที่่�ด้ิน 

ให้้เห้มาะสมกับัพ้�นท่�	 โครงการจัดร่ปท่�ด่นเพ้�อการ
พัฒนา	 และโครงการพัฒนาพ้�นท่�เม้องต่ามผังเม้อง	
(2) ด้้านโครังสร้ัางพัื�นฐาน	 ได้แก่	 โครงการพัฒนา
ระบับัไฟฟ้า	 โครงการก่อสร้างปรับัปรุงขยายระบับั
ประปา	 โครงการปรับัปรุงระบับัผล่ต่น�ำสะอาด	
โครงการพัฒนาระบับัการจัดการน�ำใต้่ด่น	 และ
โครงการเปล่�ยนระบับัสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้่ด่น	(3) ด้้านการัขับเคลื�อนโครังการัเมืืองอัจฉรัิยะ
ป็รัะเที่ศูไที่ย	ได้แก่	โครงการพัฒนาเม้องให้ม่อัจฉร่ยะ	
และโครงการพัฒนาเม้องอัจฉร่ยะน่าอย่่	 (เม้องเด่ม)	
และโครงการจัดทำแผนแม่บัทเม้องอัจฉร่ยะและ
แนว่ทางการบัร่ห้ารจัดการอย่างยั�งย้น	 (4) ด้้านการั
เพัิ�มืศัูกยภูาพัที่างการัแข่งขัน	 ได้แก่	 โครงการเพ่�ม
ศักยภาพและส่งเสร่มส่นค้าด้านการเกษต่ร	โครงการ
พัฒนาพ้�นท่�และส่งเสร่มเศรษฐก่จชายแดน	โครงการ
ส่งเสร่มเกษต่รอ่นทร่ย์และเกษต่รปลอดภัย	โครงการ
พัฒนาเศรษฐก่จสร้างม่ลค่าและโครงข่ายทางการค้า 
โครงการเสร่มสร้างศักยภาพเศรษฐก่จฐานราก	
โครงการส่งเสร่มเศรษฐก่จเม้อง	 โครงการสร้างอาช่พ
และเสร่มสร้างสุขภาว่ะของผ้่ส่งอายุ	และโครงการส่ง
เสร่มการท่องเท่�ยว่ในพ้�นท่�ภ่ม่ภาค	และ	(5) ด้้านการั
จัด้เก็บ บรัิหารั และเชีื�อมืโยงข้อมืูล	ได้แก่	โครงการ
จัดทำฐานข้อม่ลและระบับัแจ้งเต้่อนด้านสุขภาพของ
ประชาชน	โครงการเต่รย่มคว่ามพร้อมด้านเทคโนโลย่
เพ้�อรับัม้อภัยพ่บััต่่ในร่ปแบับัต่่างๆ	 โครงการสถึาน่
ต่ำรว่จอัจฉร่ยะเพ้�อรองรับัคว่ามปลอดภัยในพ้�นท่�	
และโครงการแพลต่ฟอร์มเม้องอัจฉร่ยะเพ้�อเพ่�ม
ประส่ทธ่ภาพในการบัร่ห้ารจัดการเม้อง	

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า
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	 ปัจจุบัันการพัฒนาเม้องศ่นย์กลางทางเศรษฐก่จทั�ง	6	เม้อง	(กรุงเทพและปร่มณฑล	ขอนแก่น	เช่ยงให้ม่	
เม้องในเขต่พัฒนาพ่เศษภาคต่ะว่ันออก	สงขลา	และภ่เก็ต่)	 ให้้เป็นเม้องอัจฉร่ยะ	บันพ้�นฐานการพ่จารณาแผน
พัฒนาเม้องอัจฉร่ยะระดับัพ้�นท่�	ซึ่้�งม่องค์ประกอบัครบัถึ้ว่นและเห้มาะสม	ดังนั�น	ประเด็นท้าทายห้ลัก	ค้อ	การนำ
แผนพัฒนาเม้องอัจฉร่ยะเห้ล่าน่�ไปปฏิ่บััต่่ให้้เก่ดผลสำเร็จเป็นร่ปธรรมต่ามท่�กำห้นดไว่้	 รว่มทั�งขยายผลการ
พัฒนาเม้องอัจฉร่ยะไปยังพ้�นท่�อ้�นเพ่�มข้�นต่ามท่�กำห้นดไว้่ในห้้ว่งท่�สองของการดำเน่นการต่ามยุทธศาสต่ร์ชาต่ ่
ซึ่้�งจำเป็นต้่องระดมทรัพยากรบุัคคล	การเง่น	และเทคโนโลย่จากทุกภาคส่ว่น	 โดยเฉพาะในภาว่ะท่�ภาครัฐ 
ม่ขอ้จำกัดด้านงบัประมาณและห้น่�สาธารณะ	เงน่ทุนจากภาคเอกชนห้ร้อแห้ล่งอ้�น	ๆ 	จ้งเป็นหั้ว่ใจในการขับัเคล้�อน 
การปฏ่ิบััต่่ต่ามแผนข้างต่้นให้้เก่ดคว่ามก้าว่ห้น้าได้อย่างชัดเจน	สำห้รับัภาครัฐม่บัทบัาทห้ลักในการอำนว่ย
คว่ามสะดว่กด้านกฎระเบั่ยบัท่�ลดขั�นต่อนห้ร้อเป็นอุปสรรคต่่อการลงทุนของภาคเอกชน	พร้อมทั�งคำน้งถึ้ง 
ผลประโยชน์ของประชาชนส่ว่นรว่ม	รว่มทั�งต่้องม่การขยายผล

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 เม้องอัจฉร่ยะท่�ได้รับัการรับัรองแล้ว่	จำเป็นต้่องดำเน่นการต่ามแผนพัฒนาเม้องอัจฉร่ยะท่�ได้กำห้นด
ไว่้ให้้เก่ดผลก้าว่ห้น้าอย่างเป็นร่ปธรรม	 ดังนั�น	จ้งคว่รม่การต่่ดต่ามและนำเสนอคว่ามก้าว่ห้น้าในการดำเน่นงาน
อย่างสม�ำเสมอ	 เพ้�อเผยแพร่ข้อม่ลส่่สาธารณะ	รว่มทั�งเพ้�อบั่งช่�ปัญห้าและอุปสรรคในการดำเน่นการท่�จำเป็น
ต้่องแก้ไขด้ว่ยภาคส่ว่นท่�เก่�ยว่ข้อง	

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 แ ผ น แ ม่ บั ท ภ า ย ใ ต่้ ยุ ท ธ ศ า ส ต่ ร์ ช า ต่่	 
(พ.ศ.	2566-2580)	(ฉบัับัแก้ไขเพ่�มเต่่ม)		ได้ผนว่กรว่ม 
เป้าห้มายแผนแม่บัทย่อยของประเดน็	(09)	เขต่เศรษฐกจ่
พ่เศษ	 เป้าห้มาย	 090203	 เม้องในพ้�นท่�ระเบั่ยง
เศรษฐก่จภาคใต่้ได้รับัการพัฒนาให้้เป็นเม้องน่าอย่่ 
มากข้�น	 และ	 เป้าห้มาย	 090303	 เม้องในพ้�นท่� 
เขต่พัฒนาเศรษฐก่จพ่เศษชายแดนท่�ได้รับัการพัฒนา
ให้้เป็นเม้องน่าอย่่มากข้�น	 ไว้่ด้ว่ย	 อย่างไรก็ต่าม 
ได้ม่การเปล่�ยนแปลงต่ัว่ช่�ว่ัดและค่าเป้าห้มายใน 
ปี	 2570	 	จากเด่ม	จำนว่นเม้องขนาดกลางท่�ได้รับั
การพัฒนาจำนว่น	 7	 เม้อง	 (เช่ยงราย	 กาญจนบัุร่	
พระนครศร่อยุธยา	พษ่ณุโลก	นครราชส่มา	ห้นองคาย	
และมุกดาห้าร)	และจำนว่นเม้องท่�ได้รับัการพัฒนา
เม้องให้้เป็นเม้องอัจฉร่ยะจำนว่น	 4	 เม้อง	 เป็น	 
(1)	 อัต่ราการเปล่�ยนแปลงม่ลค่าทุนจดทะเบั่ยน

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

น่ต่่บัุคคลเฉล่�ยของจังห้ว่ัดเป้าห้มายทั�ง	 27	จังห้ว่ัด	
เพ่�มข้�นไม่น้อยกว่่าร้อยละ	 5.3	 (2)	 อัต่ราการ
เปล่�ยนแปลงงบัลงทุนของภาครัฐเฉล่�ยของจังห้ว่ัด 
เป้าห้มาย	 เพ่�มข้�นไม่น้อยกว่่าร้อยละ	 0.5	 และ	 
(3)	 จำนว่นเม้องท่� ได้ รับัการพัฒนาให้้เป็นเม้อง
อัจฉร่ยะ	 (จำนว่นเม้องสะสม)	 ไม่น้อยกว่่า	105	แห้่ง	
ทั�งน่�		ในปี	2565	อัต่ราการเปล่�ยนแปลงม่ลค่าทุนจด
ทะเบั่ยนน่ต่่บัุคคลเฉล่�ยของจังห้ว่ัดเป้าห้มายทั�ง	 27	
จงัห้วั่ด	เพ่�มข้�นรอ้ยละ	5.4	เม้�อเทย่บักับัป	ี2564	ในขณะ
ท่�งบัลงทุนภาครัฐเฉล่�ยของจังห้ว่ัดเป้าห้มาย	ลดลง 
ร้อยละ	25.1	เม้�อเท่ยบักับัปี		2564	ส่ว่นจำนว่นเม้อง
ท่�ได้รับัการรับัรองให้้เป็นเม้องอัจฉร่ยะทั�งส่�น	30	แห้่ง 
ซึ่้�งเม้�อพ่จารณาสถึานะปัจจุบัันของต่ัว่ช่�ว่ัดดังกล่าว่
กับัปี	 2570	 แล้ว่จ้งม่สถึานะอย่่ในระดับัว่่กฤต่่ใน 
การบัรรลุเป้าห้มาย	(ส่แดง)

060101
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัื้ฒนาพ้ื้�นท่�เม้อง ชีนบท เกษต้รกรรม แลุะอุต้สาหกรรมเชีิงนิเวศู 
ท่�ม่การบริหารจัดัการต้ามผังภูมินิเวศูอย่างยั�งย้น

จำานวนเม้องคุ่ณภาพื้สิ�งแวดัลุ้อมภายในเม้องอยู่ ในเกณฑ์มาต้รฐาน 
ทั�ง 5 เม้อง (กรุงเทพื้แลุะป้ริมณฑลุ เชี่ยงใหม่ ขอนแก่น สงขลุา 
แลุะภูเก็ต้)

เม้องม่ระบบจัดัการสิ�งแวดัลุ้อมแลุะมลุพิื้ษท่�ม่ป้ระสิทธิิภาพื้ 
ค่รอบค่ลุุม แลุะได้ัมาต้รฐาน 

	 การพัฒนาเม้องโดยการลงทุนและบัร่ห้าร
จัดการระบับัจัดการส่� งแว่ดล้อมและมลพ่ษท่�ม่
ประส่ทธ่ภาพ	ครอบัคลุม	และได้มาต่รฐาน	จะสร้าง
คว่ามยั�งย้นและยกระดับัคุณภาพช่ว่่ต่ประชาชน 
ในเมอ้งได้อย่างทั�ว่ถึ้ง		ทั�งน่�	ปัจจัยสำคัญส่่คว่ามสำเร็จ	
ประกอบัด้ว่ย	(1)	การลงทุนท่�เป็นม่ต่รกับัส่�งแว่ดล้อม	
(2)	การจัดการส่�งแว่ดล้อมของเม้อง	(3)	คว่ามเช้�อมโยง 
เศรษฐก่จ	 สังคม	 และส่�งแว่ดล้อมของเม้อง	 และ	 

(4)	ระบับัน่เว่ศท่�เอ้�อต่่อระบับัการจัดการส่�งแว่ดล้อม
และมลพ่ษของเม้อง	 การดำเน่นงานท่�ผ่านมา	 
ยังไม่ครอบัคลุมปัจจัยสำคัญดังกล่าว่	 เน้�องจากการ
พัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานด้านการจัดการส่�งแว่ดล้อม 
ยังไม่ เพ่ยงพอ	 รว่มถึ้งขาดการม่ส่ว่นร่ว่มของ
ประชาชนและภาคส่ว่นท่�เก่�ยว่ข้องในการจัดการ 
ส่�งแว่ดล้อมของเม้อง

ปี้
2565
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	 พ่จารณาเท่ยบัเค่ยงจากปร่มาณขยะม่ลฝอย	 ระบับัการบัำบััดน�ำเส่ย	คุณภาพอากาศและระดับัเส่ยง	
ในพ้�นท่�เม้องท่�ม่คุณภาพส่�งแว่ดล้อมภายในเม้องอย่่ในเกณฑ์มาต่รฐาน	 ทั�ง	5	 เม้อง	 (กรุงเทพและปร่มณฑล	
เช่ยงให้ม่	ขอนแก่น	สงขลา	และภ่เก็ต่)	จากรายงานสถึานการณ์มลพ่ษของประเทศไทย	 ปี	2560	–	2564	 
และรายงานสถึานการณ์คุณภาพส่�งแว่ดล้อม	พ.ศ.	2560	–	2564	ดังน่�	

ป็รัิมืาณขยะมูืลฝอยในพัื�นที่่�เป้็าหมืาย	 ในช่ว่งป ี
2561	-	2564	ปร่มาณขยะม่ลฝอยของพ้�นท่�เป้าห้มาย 
ส่ว่นให้ญ่ม่แนว่โน้มทรงต่ัว่ 	 ได้แก่ 	 ขอนแก่น	
สงขลา	 และปร่มณฑล	 (นครปฐม	 นนทบัุร่	
ปทุมธาน่	 สมุทรปราการ	 สมุทรสาคร) ในขณะที่่�
กรุังเที่พัมืหานครั เช่ียงใหม่ืและภููเก็ตมื่แนวโน้มื
ลด้ลง ซึ่้�งในปี	2564	ซึ่้�งปร่มาณขยะม่ลฝอยชุมชนของ
กรุงเทพมห้านคร	เช่ยงให้ม่และภ่เก็ต่ม่จำนว่นม่ทั�งส่�น 
4.47	,	0.52	และ	0.36	ล้านต่ัน	ต่ามลำดับั	ซึ่้�งลดลง 
ร้อยละ	 0.28	 ,	 1.05	 และ	 27.24	 จากปร่มาณ 
ขยะม่ลฝอยในปี	 2563	 ซึ่้�งเป็นผลมาจากสภาพ
เศรษฐก่จโดยรว่มท่�ชะลอต่ัว่	 สถึานประกอบัการ
ห้ลายแห่้งปิดก่จการ	 รว่มทั�งการใช้จ่ายเพ้�ออุปโภค
บัร่โภคลดลง	 การท่องเท่�ยว่ยังซึ่บัเซึ่า	 ต่ลอดจน
มาต่รการคว่บัคุมการแพร่ระบัาดของโรคโคว่่ด-19 
ด้ว่ยการปฏ่ิบััต่่ งานนอกสถึานท่� 	 ขณะท่�พ้� น ท่�
ปร่มณฑล	มข่ยะม่ลฝอยทั�งส่�น	3.03	ล้านต่ัน	เพ่�มข้�น
ร้อยละ	2.0	จากปี	2563	อย่างไรก็ต่าม	สัดส่ว่นขยะ
ท่�นำกลับัไปใช้ประโยชน์และท่�กำจัดถ่ึกว่่ธ่ในพ้�นท่�
เป้าห้มายม่จำนว่นเพ่�มข้�น	 โดยเฉพาะ	จังห้ว่ัดสงขลา	
ปทุมธาน่	และเช่ยงให้ม่	 (รายงานสถึานการณ์มลพ่ษ
ของประเทศไทยปี	2564)

การับำบัด้น�ำเส่ยในพัื�นที่่�เป็้าหมืาย	พ้�นท่�เป้าห้มาย 
ทุกแห้่งม่ระบับับัำบััดน�ำเส่ยท่�รองรับัปร่มาณน�ำ
เส่ยได้รว่มทั�งส่�น	 2.5	 ล้านล่กบัาศก์เมต่รต่่อว่ัน 
ได้แก่	 เช่ยงให้ม่	 55,000	 ล่กบัาศก์เมต่รต่่อวั่น	
ขอนแก่น	78,400	ล่กบัาศก์เมต่รต่่อว่ัน	และกำลังอย่่ 
ระห้ว่่างก่อสร้าง	 7,500	 ล่กบัาศก์เมต่รต่่อว่ัน	
กรุงเทพมห้านคร	 1.14	 ล้านล่กบัาศก์เมต่รต่่อว่ัน	 
อย่่ระห้ว่่างการก่อสร้าง	0.52	ล้านล่กบัาศก์เมต่รต่่อว่ัน	
พ้�นท่�ปร่มณฑล	0.12	ล้าน	ล่กบัาศก์เมต่รต่่อว่ัน	ภ่เก็ต่	
94,861	ล่กบัาศก์เมต่รต่่อว่ัน	และสงขลา	0.17	ล้าน
ล่กบัาศก์เมต่รต่่อวั่น	อย่างไรก็ด่น�ำเส่ยท่�เข้าส่่ระบับั
บัำบััดในห้ลายพ้�นท่�ยังม่ปร่มาณน้อยกว่่าร้อยละ 
50	ของคว่ามสามารถึในการรองรับัของระบับับัำบััด
น�ำเส่ย	นอกจากน่�	คุณภาพน�ำแสดงโดยดัชน่คุณภาพ
น�ำแห้ล่งน�ำผ่ว่ด่น	 (Water	Quality	 Index:	WQI)	 
ในพ้�นท่�กรุงเทพมห้านคร	สมุทรสาคร	สมุทรปราการ	
นนทบุัร่	 และนครปฐม	 ยังอย่่ในเกณฑ์เส้�อมโทรม	
เพราะยังคงม่การระบัายน�ำเส่ยจากชุมชนท่�ไม่ผ่าน
การบัำบััด	น�ำเส่ยจากอุต่สาห้กรรมและเกษต่รกรรม
ลงส่่แห้ล่งน�ำธรรมชาต่่	 ม่เพ่ยงจังห้วั่ดขอนแก่นท่�ม่
คุณภาพน�ำอย่่ในเกณฑ์ด่	 (รายงานสถึานการณ์มลพ่ษ
ของประเทศไทยปี	2564)

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

จำานวนขยะต่อป็ี (ล้านตัน)

ท่�มา	:	รายงานสถึานการณ์มลพ่ษของประเทศไทย	ปี	2561	-	2564	

กรมคว่บัคุมมลพ่ษ

สัด้ส่วนขยะที่่�นำาไป็ใช้ีหรัือกำาจัด้อย่างถูกวิธ่ (ร้ัอยละ)

ท่�มา	:	รายงานสถึานการณ์มลพ่ษของประเทศไทย	ปี	2561	-	2564	

กรมคว่บัคุมมลพ่ษ
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สถานการัณ์มืลพิัษที่างอากาศู	ในช่ว่งปี	2561	–	2564	พบัว่่า	ในพ้�นท่�เป้าห้มายส่ว่นให้ญ่ม่แนว่โน้มทรงตั่ว่	ได้แก่	
กรุงเทพมห้านครและปร่มณฑล	(นครปฐม	นนทบัุร่	ปทุมธาน่	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร)		เช่ยงให้ม่	ขอนแก่น	
และภ่เก็ต่	 ในขณะท่�	 เช่ยงให้ม่	ม่จำนว่นวั่นในรอบัปีท่�คุณภาพอากาศส่งกว่่าค่ามาต่รฐานมากกว่่า	 60	 วั่น 
อย่างต่่อเน้�อง	และสงขลาม่แนว่โน้มจำนว่นวั่นในรอบัปีท่�คุณภาพอากาศส่งกว่่าค่ามาต่รฐานลดลง	 โดยในปี	
2564	ร้อยละของจำนว่นว่ันในรอบัปีท่�คุณภาพอากาศส่งกว่่าค่ามาต่รฐานลดลงเม้�อเท่ยบักับัปีท่�ผ่านมา	ซึ่้�งเป็น
ผลจากการดำเน่นงานของห้น่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องต่ามแผนปฏิ่บััต่่การขับัเคล้�อนว่าระแห้่งชาต่่	“การแก้ไขปัญห้า
มลพ่ษด้านฝุ�นละออง”	มาต่รการคว่บัคุมมลพ่ษจากแห้ล่งกำเน่ด	รว่มทั�งมาต่รการคว่บัคุมการแพร่ระบัาดของ
โรคโคว่่ด-19	ได้แก่	การปฏิ่บััต่่งานนอกสถึานท่�	ช่ว่ยลดการจราจรได้บัางส่ว่น	ทั�งน่�	พัื�นที่่�เป็้าหมืาย ท่�ม่จำนว่น
ว่ันในรอบัปีท่�คุณภูาพัอากาศูเกินค่ามืาตรัฐานมืากกว่า 60 วัน	 ได้แก่	กรุงเทพมห้านคร	สมุทรปราการ	และ
เชย่งให้ม่	เกินค่ามืาตรัฐาน 46 -60 วัน ได้แก่	นนทบัุร่	และขอนแก่น	ส่วนสงขลาไมื่พับคุณภูาพัอากาศูสูงกว่า
ค่ามืาตรัฐาน (รายงานสถึานการณ์มลพ่ษของประเทศไทยปี	2564)	

 สรัุป็ภูาพัรัวมื	 ในปี	2565	และในห้้ว่งแรกของการดำเน่นการต่ามยุทธศาสต่ร์ชาต่่	 	ปี	 2561-2565	 
ในภาพรว่ม	พบัว่่า	 พ้�นท่�เป้าห้มายบัางส่ว่นม่คุณภาพส่�งแว่ดล้อมอย่่ในเกณฑ์มาต่รฐาน	 ได้แก่	ปร่มาณขยะ
ม่ลฝอยลดลง	รว่มทั�งการม่สัดส่ว่นการนำขยะกลับัไปใช้ประโยชน์และท่�กำจัดถึ่กว่่ธ่ในพ้�นท่�เป้าห้มายเพ่�มข้�น	
ส่ว่นในด้านการบัำบััดน�ำเส่ยในพ้�นท่�เป้าห้มาย	ถึ้งแม้ว่่าทุกพ้�นท่�เป้าห้มายจะม่ระบับัน�ำเส่ยท่�รองรับัน�ำเส่ยได้	 
แต่่ปร่มาณน�ำเส่ยท่�เข้าส่่ระบับับัำบััดในห้ลายพ้�นท่�ยังม่ปร่มาณน้อยกว่่าร้อยละ	 50	 ของคว่ามสามารถึใน 
การรองรับัของระบับัน�ำเส่ย	 นอกจากน่�	 มลพ่ษทางอาการและเส่ยงในพ้�นท่�เขต่เม้องยังคงม่ค่าเก่นกว่่า 
ท่�มาต่รฐานกำห้นด	ถึ้งแม้ว่่าในปี	2564	จะม่มลพ่ษทางอากาศและเส่ยงลดลงจากมาต่รการคว่บัคุมการแพร่
ระบัาดของโรคโคว่่ด-19	จากข้อม่ลดังกล่าว่	จ้งม่สถึานการณ์บัรรลุเป้าห้มายอย่่ในระดับัต่�ำกว่่าค่าเป้าห้มาย
ระดับัเส่�ยง	ในในปี	2565	และในห้้ว่ง	5	ปี	ท่�ผ่านมา

สถานการัณ์มืลพัิษที่างเส่ยง	 ในช่ว่ง	2561-	2564	
ระดับัเส่ยงในกรุงเทพมห้านครและปร่มณฑลม ่
ค่าเฉล่�ย	ในพ้�นท่�ทั�ว่ไปม่แนว่โน้มท่�จะลดลง	ส่ว่นพ้�นท่� 
ร่มถึนนม่แนว่โน้มทรงตั่ว่	 โดยในปี	 2564	 พบัว่่า 
ระดับัเส่ยงในกรุงเทพมห้านครและปร่มณฑลม ่
ค่าเฉล่�ยทั�งปี	ในพ้�นท่�ทั�ว่ไป	55.9	เดซึ่่เบัลเอ	ลดลงจาก

ปีก่อนห้น้าท่�ม่ค่าเฉล่�ย	56.7	 เดซ่ึ่เบัลเอ	ส่ว่นพ้�นท่�ร่ม
ถึนนเพ่�มข้�นจาก	69	เดซึ่เ่บัลเอ	เป็น	69.2	เดซึ่่เบัลเอ 
เม้�อเท่ยบักับัปีท่�ผ่านมา	 เป็นผลมาจากมาต่รการ
คว่บัคุมการแพร่ระบัาดของโรคโคว่่ด-19	 ด้ว่ยการ
ปฏิ่บััต่่งานนอกสถึานท่�	 (รายงานสถึานการณ์มลพ่ษ
ของประเทศไทยปี	2564)
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	 ห้น่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้ม่การขับัเคล้�อน
ผ่านการจัดทำโครังการัเพัื�อขับเคลื�อนการับรัรัลุ 
เป็้าหมืายตามืยุที่ธศูาสตร์ัชีาติ ป็รัะจำป็ี 2565	ได้แก่	
โครงการส่งเสร่มการจัดการเม้องและชุมชน	 ส่่เม้อง
น่าอย่่	นอกจากน่�	ห้น่ว่ยงานรัฐม่การดำเน่นโครงการ
เพ้�อขับัเคล้�อนเป้าห้มาย	 ดังน่�	 (1) การัลงทีุ่นที่่�เป็็น
มืิตรักับสิ�งแวด้ล้อมื	อาท่	โครงการการบัร่ห้ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต่่และส่�งแว่ดล้อมอย่างยั�งย้น	
ก่จกรรมย่อยส่งเสร่มและให้้คว่ามร่้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต่่และส่�งแว่ดล้อม	 (คร่ป�าไม้)	
โครงการส่งเสร่มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต่่และ
ส่�งแว่ดล้อม	ปรับัปรุงแห้ล่งน�ำและแห้ล่งอาห้ารช้างป�า 
ต่ามแนว่พระราชดำร่	 (กรมอุทยานแห่้งชาต่่	สัต่ว่์ป�า	
และพันธุ์พ้ช)	 (2) การัจัด้การัสิ�งแวด้ล้อมืของเมืือง 
เช่น	 โครงการว่่เคราะห้์ศักยภาพพ้�นท่�เขต่ประกอบั
การอุต่สาห้กรรมเพ้�อกำห้นดนโยบัายการประเม่น

ส่�งแว่ดล้อมระดับัยุทธศาสต่ร์	 รองรับัการลงทุนการ
พัฒนาท่�ยั�งย้นด้ว่ยระบับัอ่นเทอร์เน็ต่ในทุกส่�ง	 ค้อ	
และระบับัสารสนเทศภ่ม่ศาสต่ร์	 โครงการพัฒนา
และยกระดับัเม้องอุต่สาห้กรรมเช่งน่เว่ศท่�เป็นม่ต่ร
กับัส่�งแว่ดล้อมส่่เม้องส่�งแว่ดล้อมยั�งย้น	 (กรมโรงงาน
อุต่สาห้กรรม)	 (3) ความืเชีื�อมืโยงเศูรัษฐกิจ สังคมื
และสิ�งแวด้ล้อมืของเมืือง	อาท่	 โครงการพัฒนาและ 
ยกระดับัน่คมอุต่สาห้กรรมส่่เม้องอุต่สาห้กรรม 
เช่งน่เว่ศ	 (การน่คมอุต่สาห้กรรมแห้่งประเทศไทย)	
และ	 (4) รัะบบนิเวศูที่่�เอื�อต่อรัะบบการัจัด้การั 
สิ�งแวด้ล้อมืและมืลพัิษของเมืือง	 อาท่	 โครงการ 
ส่งเสร่มการจัดการเม้องและชุมชน	 ส่่เม้องน่าอย่่	 
(กรมอนามัย)โครงการพัฒนาต่ำรว่จเพ้�อรองรับัระบับั
น่เว่ศท่� เอ้�อต่่อระบับัการจัดการส่�งแว่ดล้อมและ
มลพ่ษของเม้อง	(สำนักงานต่ำรว่จแห้่งชาต่)่	เป็นต่้น	

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 การดำเน่นการเพ้�อให้้เม้องม่คุณภาพส่�งแว่ดล้อมอย่่ในเกณฑ์มาต่รฐานนั�น	 ยังคงม่คว่ามท้าทาย	 
โดยเฉพาะภายห้ลังสถึานการณ์โรคโคว่่ด-19	 เร่�มคล่�คลาย	 เพราะก่จกรรมการผล่ต่และบัร่โภคเร่�มกลับัส่่ 
สภาพปกต่่	ส่งผลต่่อปร่มาณขยะ	มลพ่ษทางอากาศและมลพ่ษทางเส่ยงในบัางพ้�นท่�ม่แนว่โน้มเพ่�มข้�น	รว่มถึ้ง
คุณภาพน�ำแห้ล่งน�ำผ่ว่ด่นห้ลายพ้�นท่�อย่่ในเกณฑ์เส้�อมโทรม	แม้ว่่าภาครัฐจะม่การลงทุนและดำเน่นมาต่รการ
ห้ลายส่ว่นเพ้�อบัรรเทาปัญห้าดังกล่าว่แล้ว่	แต่่ยังไม่เพ่ยงพอและครอบัคลุมทุกพ้�นท่�	 รว่มทั�งภาครัฐส่ว่นท้องถึ่�น
ส่ว่นให้ญ่ยังขาดศักยภาพและสมรรถึนะในการบัร่ห้ารจัดการได้อย่างม่ประส่ทธ่ภาพ

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย
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	 ห้น่ว่ยงานภาครัฐในระดับันโยบัายคว่รให้้คว่ามสำคัญกับัการลงทุนท่�เป็นม่ต่รกับัส่�งแว่ดล้อม	รว่มถึ้ง
ต่รากฎห้มายเฉพาะด้านท่�จำเป็น	 รว่มทั�งสนับัสนุนภาครัฐส่ว่นท้องถึ่�นให้้ม่สมรรถึนะในการว่างแผนพัฒนา
เม้องอย่างยั�งย้น	ภายใต้่คว่ามร่ว่มม้อกับัทุกภาคส่ว่นทั�งธุรก่จเอกชน	และประชาชน	 	 โดยเฉพาะอย่างย่�งการ 
มส่ว่่นรว่่มของประชาชนในการรบััภาระคา่ใชจ่้ายในการเดน่ระบับับัำบัดัน�ำเสย่	และการรว่่มลงทนุกบััภาคเอกชน 
เพ้�อกำจัดขยะม่ลฝอยและผล่ต่พลังงานจากขยะอย่างเห้มาะสม	

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 แผนแม่บัทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชาต่่	 (พ.ศ.	2566	–	2580)	 (ฉบัับัแก้ไขเพ่�มเต่่ม)	 ได้ม่การปรับัเปล่�ยน 
ต่ัว่ช่�ว่ัดและค่าเป้าห้มายในปี	2570	ให้ม่	จากตั่ว่ช่�ว่ัดและค่าเป้าห้มายเด่ม	ค้อ	จำนว่นเม้องคุณภาพส่�งแว่ดล้อม
ภายในเม้องอย่่ในเกณฑ์มาต่รฐาน	จำนว่น	12	 เม้อง	 เป็น	จำนว่นเม้องส่�งแว่ดล้อมยั�งย้น	 (จำนว่นเม้องสะสม)	
ในปี	พ.ศ.2570	ไม่น้อยกว่่า	30	เม้อง	ทั�งน่�	 ในปี	2564	ม่เม้องท่�ได้รับัรางว่ัลเช่ดช่เก่ยรต่่เม้องส่�งแว่ดล้อมยั�งย้น	
ระดับัประเทศ	ประจำปี	พ.ศ.	2564	จากกระทรว่งทรัพยากรธรรมชาต่่และส่�งแว่ดล้อมจำนว่น	6	แห้่ง	ซึ่้�งเม้�อ
พ่จารณาสถึานะปัจจุบัันของต่ัว่ช่�ว่ัดดังกล่าว่กับัปี	2570	แล้ว่จ้งม่สถึานะอย่่ในระดับัว่่กฤต่ใ่นการบัรรลุเป้าห้มาย

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัื้ฒนาพ้ื้�นท่�เมอ้ง ชีนบท เกษต้รกรรม แลุะอุต้สาหกรรมเชีิงนิเวศู 
ท่�ม่การบริหารจัดัการต้ามผังภูมินิเวศูอย่างยั�งย้น

พ้ื้� นท่�ท่�ม่การดัำาเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟื้้� นฟูื้ แลุะพัื้ฒนา
ทรัพื้ยากรธิรรมชีาต้ิ มรดักทางสถาป้ัต้ยกรรม แลุะศิูลุป้วัฒนธิรรม 
อัต้ลุักษณ์ แลุะวิถ่ชี่วิต้พ้ื้� นถิ�นบนฐานธิรรมชีาต้ิแลุะฐานวัฒนธิรรม
อย่างยั�งย้นในพ้ื้� นท่�  อย่างน้อย ใน 3 จังหวัดั ของ 1 ภาค่ 

ค่วามยั�งย้นทางภูมินิเวศู ภูมิสังค่ม แลุะภูมิวัฒนธิรรม 

	 การขยายตั่ว่ของคว่ามเป็นเม้อง	 เป็นผล
จากการเต่่บัโต่ทางเศรษฐก่จและสังคม	 ดังนั�น	 
การว่างแผนให้้เก่ดคว่ามเป็นเม้องอย่างเป็นระบับั	
และครอบัคลุมทุกพ้�นท่�	 จะช่ว่ยสร้างคว่ามยั�งย้นทาง
ภ่ม่น่เว่ศ	ภ่ม่สังคมและภ่ม่ว่ัฒนธรรมได้อย่างสมดุล		
แผนผังภููมืินิเวศู	จ้งเป็นเคร้�องม้อสำคัญในการสร้าง
สมดุลดังกล่าว่ได้อย่างเป็นร่ปธรรม	 ด้ว่ยการว่างแผน
การใช้ประโยชน์และจัดทำผังได้อย่างเห้มาะสม
สอดคล้องกับัคว่ามสามารถึในการรองรับัของระบับั
น่เว่ศ	รว่มการสร้างคว่ามเช้�อมโยงทางเศรษฐก่จและ
สังคมระห้ว่่างพ้�นท่�ข้างเค่ยง	 ทั�งน่�ปัจจัยส่่คว่ามสำเร็จ	
3	ประการ	 ได้แก่	 (1) การักำหนด้พัื�นที่่�เป็้าหมืาย

*หมืายเหตุ มื่การัป็รัับเป็ล่�ยนวิธ่การัคำนวณสถานะการับรัรัลุเป็้าหมืายเพัื�อให้มื่ความืถูกต้องมืากยิ�งข้�น ส่งผลให้ส่ท่ี่�แสด้งสถานะบรัรัลุค่า 
เป็้าหมืายของปี็ 2562 – 2565 มื่การัเป็ล่�ยนแป็ลง

สำหรัับส่งเสรัิมืการัลงทีุ่นพััฒนาโครังสรั้างพัื�น
ฐานและการัใช้ีป็รัะโยชีน์ที่่�ดิ้น พััฒนาพัื�นที่่�แหล่ง
ธรัรัมืชีาติและศูิลป็กรัรัมื รัวมืที่ั�งจัด้การัสิ�งแวด้ล้อมื
แบบบูรัณาการั (2) เครัื�องมืือ กลไก และองค์ความืรัู ้
ในการัพัฒันาพัื�นที่่�เป้็าหมืายผ่านการักำหนด้นโยบาย 
มืาตรัการัที่างกฎหมืาย และการัมื่ส่วนร่ัวมืของ
ป็รัะชีาชีนภูายในพัื�นที่่�	และ	(3) แนวที่างการัพััฒนา
และการัจัด้การัสิ�งแวด้ล้อมื อาที่ิ ความืรั่วมืมืือเพืั�อ
ยกรัะด้ับความืยั�งยืน การัเพัิ�มืข่ด้ความืสามืารัถ
ของพัื�นที่่� การัพััฒนาแหล่งเรั่ยนรัู้ และการัส่งเสรัิมื
เศูรัษฐกิจสรั้างสรัรัค์

ป้ี
2565
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	 สำนักงานนโยบัายและแผนทรัพยากรธรรมชาต่่และส่�งแว่ดล้อม	(สผ.)	ได้ดำเน่น	โครงการจัดว่างแผนผัง 
ภ่ม่น่เว่ศในพ้�นท่�ภาคเห้น้อ	 เพ้�อขับัเคล้�อนการพัฒนาเช่งพ้�นท่�ให้้สมดุลและยั�งย้น	 เพ้�อต่อบัสนองแผนแม่บัท 
ภายใต้่ยุทธศาสต่ร์ชาต่่ในช่ว่งปี	พ.ศ.	2561-2565	 เพ้�อให้้ชุมชนเม้องและชนบัทของประเทศไทยม่การพัฒนา
และการจัดการส่�งแว่ดล้อมให้้เป็นไปต่ามศักยภาพและเห้มาะสมกับัภ่ม่น่เว่ศ	ต่ลอดจนสอดคล้องกับัอัต่ลักษณ์
และว่ัฒนธรรมพ้�นถึ่�น	ด้ว่ยการม่ส่ว่นร่ว่มจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ครอบัคลุมพ้�นท่�เป้าห้มาย 
9	 จังห้ว่ัด	 ได้แก่	 เช่ยงให้ม่	 เช่ยงราย	แม่ฮ่่องสอน	 น่าน	พะเยา	แพร่	ลำปาง	ลำพ่น	และอุต่รด่ต่ถึ์	ซึ่้�งในห้วง
แรักของการัด้ำเนินการัตามืยุที่ธศูาสตรั์ชีาติได้้บรัรัลุเป็้าหมืายที่่�กำหนด้ไว้แล้ว	 นอกจากน่�	 ได้ปรับัปรุง
และพัฒนาห้ลักเกณฑ์มาต่รฐาน	แนว่ทาง	และดำเน่นโครงการต่่าง	ๆ	 ท่�สนับัสนุนการจัดว่างแผนผังภ่ม่น่เว่ศ 
ให้้ม่คว่ามครอบัคลุมและต่อบัสนองคว่ามต้่องการของพ้�นท่�ซึ่้�งแต่กต่่างกันมากย่�งข้�น	 สำห้รับัใช้ต่่อยอดใน
โครงการจัดทำแผนผังภ่ม่น่เว่ศในช่ว่งปี	พ.ศ.	2566-2570	ต่่อไป

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

	 ห้น่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้องได้ม่การขับัเคล้�อน
ผ่านการจัดทำโครังการัเพัื�อขับเคลื�อนการับรัรัลุ
เป้็าหมืายตามืยุที่ธศูาสตรั์ชีาติ ป็รัะจำป็ี 2565 
ได้แก่	 (1)	 โครงการจัดการส่�งแว่ดล้อมธรรมชาต่่และ
ศ่ลปกรรม	 เพ้�อคว่ามยั�งย้นต่ามภ่ม่น่เว่ศ	 :	การจัดทำ
ผังพ้�นท่�อนุรักษ์แห้ล่งศ่ลปกรรม	รายประเภท	 	และ
การจัดทำผังภ่ม่น่เว่ศแห้ล่งธรรมชาต่่	 รายประเภท	
ในพ้�นท่�ภาคเห้น้อ	 (ต่อนล่าง)	 	 และ	 (2)	 โครงการ
ศ้กษาและจัดทำมาต่รการการสร้ างแรง จ่งใจ	 
ในการเพ่�มประส่ทธ่ภาพการอนุรักษ์และพัฒนา 
เมอ้งเกา่	นอกจากน่�	การดำเนน่โครงการจดัว่างแผนผงั 

ภ่ม่น่เว่ศในพ้�นท่�ภาคเห้น้อเพ้�อขับัเคล้�อนการพัฒนา
เช่งพ้�นท่�ให้้สมดุลและยั�งย้นได้สร้างผลผล่ต่สำคัญ	ค้อ	
แผนผังภ่ม่น่เว่ศของ	 9	 จังห้ว่ัดในพ้�นท่�ภาคเห้น้อ		
รว่มทั�ง	 ยังดำเน่นโครงการอ้�น	 ท่�ม่ส่ว่นสนับัสนุน
โครงการห้ลักดังกล่าว่	 ได้แก่	 โครงการจัดทำแผนผัง
ภ่ม่น่เว่ศเพ้�อจัดการส่�งแว่ดล้อมชุมชนเช่งน่เว่ศระดับั
จังห้วั่ดในพ้�นท่�ภาคเห้น้อ	และโครงการจัดทำผังพ้�นท่�
อนุรักษ์แห้ล่งศ่ลปกรรมและแห้ล่งธรรมชาต่่ในพ้�นท่�
ภาคเห้น้อ	 (ต่อนล่าง)	 เพ้�อนำไปใช้ต่่อยอดการจัดทำ
แผนผังภ่ม่น่เว่ศของพ้�นท่�อ้�นในอนาคต่

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ลักษณะเด่นท่�สำคัญของแผนผังภ่ม่น่เว่ศค้อข้อม่ลห้ลากห้ลายม่ต่่ทั�งด้านภายภาพ	ช่ว่ภาพ	 เศรษฐก่จ
และสังคม	 	ระดับัพ้�นท่�	สำห้รับัเป็นฐานในการกำห้นดท่ศทางการพัฒนาพ้�นท่�อย่างเห้มาะสมกับัศักยภาพและ
คว่ามสามารถึในการรองรับัของระบับันเ่ว่ศ	ดังนั�น	คว่ามท้าทายสำคัญ	ได้แก่	(1) การัยอมืรัับและการันำข้อมืูล
เหล่าน่�ไป็ใชี้ป็รัะโยชีน์ในการัวางแผนและตัด้สินใจเก่�ยวกับการัพััฒนาพัื�นที่่� รัวมืที่ั�งการัสงวน รัักษา อนุรัักษ์ 
และฟื้้�นฟืู้ ที่รััพัยากรัธรัรัมืชีาติ มืรัด้กที่างสถาป็ัตยกรัรัมื และศูิลป็วัฒนธรัรัมื อัตลักษณ์ และวิถ่ชี่วิตพัื�นถิ�น
บนฐานธรัรัมืชีาติและฐานวัฒนธรัรัมื	และ	(2) การัป็รัับป็รัุงข้อมืูลหลากหลายมืิติของแผนผังภููมืินิเวศูให้เป็็น
ป็ัจจุบัน และที่ันต่อการัเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�เกิด้ข้�นอย่างต่อเนื�อง

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย
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	 ห้น่ว่ยงานภาครัฐในระดับันโยบัายคว่รให้้คว่ามสำคัญกับัการลงทุนท่�เป็นม่ต่รกับัส่�งแว่ดล้อม	รว่มถึ้ง
ต่รากฎห้มายเฉพาะด้านท่�จำเป็น	 รว่มทั�งสนับัสนุนภาครัฐส่ว่นท้องถึ่�นให้้ม่สมรรถึนะในการว่างแผนพัฒนา
เม้องอย่างยั�งย้น	ภายใต้่คว่ามร่ว่มม้อกับัทุกภาคส่ว่นทั�งธุรก่จเอกชน	และประชาชน	 	 โดยเฉพาะอย่างย่�งการ 
มส่ว่่นรว่่มของประชาชนในการรบััภาระคา่ใชจ่้ายในการเดน่ระบับับัำบัดัน�ำเสย่	และการรว่่มลงทนุกบััภาคเอกชน 
เพ้�อกำจัดขยะม่ลฝอยและผล่ต่พลังงานจากขยะอย่างเห้มาะสม	

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 แผนแม่บัทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชาต่่	 (พ.ศ.	2566	–	2580)	 (ฉบัับัแก้ไขเพ่�มเต่่ม)	 ได้ม่การปรับัเปล่�ยน 
ต่ัว่ช่�ว่ัดและค่าเป้าห้มายในปี	2570	ให้ม่	จากตั่ว่ช่�ว่ัดและค่าเป้าห้มายเด่ม	ค้อ	จำนว่นเม้องคุณภาพส่�งแว่ดล้อม
ภายในเม้องอย่่ในเกณฑ์มาต่รฐาน	จำนว่น	12	 เม้อง	 เป็น	จำนว่นเม้องส่�งแว่ดล้อมยั�งย้น	 (จำนว่นเม้องสะสม)	
ในปี	พ.ศ.2570	ไม่น้อยกว่่า	30	เม้อง	ทั�งน่�	 ในปี	2564	ม่เม้องท่�ได้รับัรางว่ัลเช่ดช่เก่ยรต่่เม้องส่�งแว่ดล้อมยั�งย้น	
ระดับัประเทศ	ประจำปี	พ.ศ.	2564	จากกระทรว่งทรัพยากรธรรมชาต่่และส่�งแว่ดล้อมจำนว่น	6	แห้่ง	ซึ่้�งเม้�อ
พ่จารณาสถึานะปัจจุบัันของต่ัว่ช่�ว่ัดดังกล่าว่กับัปี	2570	แล้ว่จ้งม่สถึานะอย่่ในระดับัว่่กฤต่ใ่นการบัรรลุเป้าห้มาย

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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“โครงสร้างพ้ื้�นฐานที่่�พัื้ฒนา ต่่อยอดกิิจกิรรมที่างเศรษฐกิิจ 
กิระต่้้นให้้เกิิดกิารสร้างมูลค่าเพิื้�ม ยกิระดับผลิต่ภาพื้ของภาคกิารผลิต่
และบริกิาร ลดต่้นที่น้กิารผลิต่และบริกิารที่่�แข่งขันได้ในระดับสากิล”

โครงสร้างพ้ื้�นฐาน
ระบบโลจิสิติกิส์ และดิิจิทิัลั

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
แผนแม่่บท

07
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประเทศ
ไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และดิจิทัล โดยมี
การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นและให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้ทุกพื้นที่ และรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ดีขึ ้น ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เพ่ือรองรับและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตามที่กำหนดไว้ รวมถึงมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

การประเมินผลลัพธ์การดำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ดีขึ้น  

 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในอันดับที ่45  

➢ สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งข ันด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน  โดยสถาบ ันการจ ัดการนานาชาติ  ( International Institute for 
Management Development: IMD) พ.ศ. 2565 พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 ลดลง จาก พ.ศ. 2564 ที่อยู่ในอันดับที่ 43 อย่างไรก็ตาม ยังคง
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน พ.ศ. 2565 โดยในส่วนของปัจจัยย่อยของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม มีอันดับลดลงเล็กน้อยที่อันดับที่ 51 จาก 49 และปัจจัยย่อยที่มีอันดับที่ดีขึ ้น ได้แก่ ด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีอันดับที่ดีขึ้นจาก 22 เป็นอันดับที่ 24 และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี ที่มี
อันดับดีขึ้นเป็นอันดับที่ 34 จาก 37 ในปีก่อนหน้า ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ยังคงอันดับที่ 38 

➢ สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมความสามารถด้านการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศมีอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่า พ.ศ. 2561-2565 อันดับความสามารถใน
การแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ได้พัฒนาจากอันดับที่ 48 ใน พ.ศ. 2561 มาอยู่ในอันดับที่ 
44 พ.ศ. 2565 โดยใน พ.ศ. 2564 มีอันดับที ่ดีที ่สุดอยู ่ที ่อันดับที ่ 43 ของการดำเนินการในห้วงแรกของ

070001 
62 สเีขียว 

070001 
63 สเีขียว 

070001 
64 สเีขียว 

070001 
65 สเีขียว 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  070001 
เขียว 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายใน พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร์ชาติ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 

 

 
➢ สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเดิม ที่กำหนดให้ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศดีขึ้น จะต้องอยู่ภายในอันดับที่ 38 ภายใน พ.ศ. 2570 ซึ่งเมื่อเปรียบกับสถานการณ์การจัดอันดับ
ความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ใน พ.ศ. 2565 ที่อยู่อันดับที่ 44 ถึงแม้ว่าจะมีอันดับที่เกิน
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้แล้ว แต่ก็ยังห่างไกลจากค้าเป้าหมายที่ตั ้งไว้ใน  พ.ศ. 2570 จึงสามารถสรุป
สถานะการบรรลุเป้าหมายที่อยู่ในระดับวิกฤต  

 

 

 

ทั้งนี้ การเลื่อนอันดับลงของปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เป็นผลมาจากการเลื่อนอันดับลงของปัจจัยย่อย
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและการให้ความสำคัญ
ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ซึ่งในช่วงที่ผ่านมายังคงมีปัญหา อาทิ การแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด - 19 และ
ปัญหาด้านมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (y2) จะมีพัฒนาการที่ดี แต่เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (y1) 
บางเป้าหมายอาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (y2) โดยตรง จึงเป็นประเด็นท้าทายที่การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทยจำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อยอดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการอัตโนมัติเข้ามาเป็นปัจจัย
สำคัญที่สร้างความยืดหยุ่นในการปรับสภาพของโครงสร้างพื้นฐานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วยลดต้นทุน
การผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ 
และปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องให้
ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐควบคู่ไปด้วย 

070001 
65 เทียบ 70 แดง 

ที่มา: IMD World Competitive Yearbook 2022 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ประกอบด้วย 10 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุใน พ.ศ. 2565 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 
น้อยกว่าร้อยละ 12  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศมีการปรับตัวดีขึ้น แต่ยังห่างจากค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ได้แก่ สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน 
ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งประเทศไทย  โดยใน พ.ศ. 2563 สัดส่วนต้นทุน 
โลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (Nominal GDP) คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 14.0 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 13.2 ใน พ.ศ. 2562 และใน พ.ศ. 2564 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์มีแนวโน้มดี
ขึ ้น ลดลงจากปีก่อนหน้าอยู่ที ่ร ้อยละ 13.8 ซึ ่งยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ ในระดับต่ำกว่าค่า
เป้าหมายขั้นวิกฤตที่กำหนดให้สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ) น้อยกว่าร้อยละ 12 

 
 
 
 

 

Y1  

 

070101 070102 070103 

Y2 070001 เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

*สถานการณบ์รรลุเป้าหมายประจำ พ.ศ. 2565 
*เป้าหมาย y1 อาจไมส่่งผลต่อ เป้าหมาย y2 โดยตรง 
 

Y1 070104 070105 

070201 070202 070203 070204 070301 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

070101 
2565 สแีดง 
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ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน 
พ.ศ. 2565 อันดับหรือคะแนนดีขึ้น (Logistics Performance Index : LPI) อยู่ใน 25 อันดับแรก หรือคะแนนไม่ต่ำ
กว่า 3.50 คะแนน  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันประจำปี ของสถาบันการ
จัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) พบว่าในช่วง พ.ศ. 2561 – 
2564 มีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีผลการจัดอันดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ลดลงจากอันดับที่ 43 ใน พ.ศ. 2564 มาอยู่ที่อันดับ 44 แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
พบว่า ในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 24 ใน พ.ศ. 2564 มาอยู่ในอันดับที่ 22 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
พัฒนาเสนอแนวทางการคมนาคมผ่านการลงทุนก่อสร้างถนนและระบบรางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสถานการณ์อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้อันดับหรือคะแนน LPI ดีขึ้นอยู่ใน 25 อันดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนน 
 
 
 
 

 
 
การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 สัดส่วนปริมาณการ

ขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 4  
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนปริมาณการ

ขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดลดลง โดยในช่วง พ.ศ. 2561 - 2564 ปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางรางเพิ่มสูงขึ้น จาก 10.22 ล้านตันต่อปี ใน พ.ศ. 2561 เป็น 11.46 ล้านตันต่อปี ใน พ.ศ. 2564 (ข้อมูล
ล่าสุด) หรือเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.04 ต่อปี ทำให้สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.24 ใน พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 1.44 ใน พ.ศ. 2564 แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ที่ร้อยละ 4 ใน พ.ศ. 2565 ค่อนข้างมาก ซึ่งยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ำกว่าค่า
เป้าหมายขั้นวิกฤตที่ได้กำหนดให้สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

070103 
2565 สแีดง 

 
2562 สสีม้ 2563 สเีหลือง 

070102 
2564 สีเหลือง 2565 สีเหลือง 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
386

แผนแม่่บท 07 โครงสร้างพ้ื้�นฐาน
ระบบโลจิิสติิกส์ และดิิจิิทััล



 
เพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในเมือง

หลักในภูมิภาค กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในเมือง
หลักในภูมิภาค  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในเมืองหลักในภูมิภาคมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง พ.ศ. 2561 – 
2564 พบว่า สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมดลดลง จาก 
33.18 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน ใน พ.ศ. 2561 เป็น 25.83 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน ใน พ.ศ. 2564 (ข้อมูลล่าสุด) หรือ
ลดลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.46 ต่อปี โดยใน พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 8.27 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด -19 ของภาครัฐ ทำให้ประชาชน
บางส่วนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งส่วนบุคคล (รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะส่วนบุคคล) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาทั้ง 2 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤตที่
ได้กำหนดให้สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในเมืองหลักในภูมิภาค 
 
 
 
 
 

 
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 อัตราผู้เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็น 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน  
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ยังอยู่ในระดับวิกฤต

ต่อการบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยใน 
พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ 20.18 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซ่ึง
แม้ว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.8 ต่อปี  ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 
ซึ่งยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤตที่ได้กำหนดให้อัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็น 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

070105 
2565 สแีดง 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 

070104 
2565 สแีดง 2564 สแีดง 

 
เพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในเมือง

หลักในภูมิภาค กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในเมือง
หลักในภูมิภาค  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในเมืองหลักในภูมิภาคมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง พ.ศ. 2561 – 
2564 พบว่า สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมดลดลง จาก 
33.18 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน ใน พ.ศ. 2561 เป็น 25.83 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน ใน พ.ศ. 2564 (ข้อมูลล่าสุด) หรือ
ลดลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.46 ต่อปี โดยใน พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 8.27 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด -19 ของภาครัฐ ทำให้ประชาชน
บางส่วนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งส่วนบุคคล (รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะส่วนบุคคล) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาทั้ง 2 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤตที่
ได้กำหนดให้สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในเมืองหลักในภูมิภาค 
 
 
 
 
 

 
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 อัตราผู้เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็น 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน  
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ยังอยู่ในระดับวิกฤต

ต่อการบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยใน 
พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ 20.18 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซ่ึง
แม้ว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.8 ต่อปี  ในช่วง พ.ศ. 2561-2565 
ซึ่งยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤตที่ได้กำหนดให้อัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็น 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

070105 
2565 สแีดง 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 

070104 
2565 สแีดง 2564 สแีดง 

 
 
 
 
การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 สัดส่วน

ของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่เกินร้อยละ 60 ของแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาจากสัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า โดยใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีสัดส่วน
การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 54.8 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้าร้อยละ 60.2 ซึ่งยังคงมีสถานะการอยู่ในระดับการบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดให้สัดส่วนของการใช้
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ 60 ของแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของ
ประเทศ 
 

 
 
 
การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 15 - 18 
ของพลังงานขั้นสุดท้าย  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
พิจารณาจากสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพลดลง โดย
ในช่วง พ.ศ. 2560-2564 การใช้พลังงานทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 พบว่า สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของการบริโภคของภาคประชาชน การผลิตของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
ทำให้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน 
อาทิ ขยะชุมชน กากอ้อย มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการบริโภคและผลิตที่ลดลงตามไปด้วย โดยใน พ.ศ. 2565 
มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ประมาณร้อยละ 14.06 ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่
ร้อยละ 0.47 ซึ่งมีสถานะการอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นร้อยละ 15 - 18 ของพลังงานขั้นสุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2562 สีเขียว 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

070201 

 

2562 สีเขียว 2563 สเีขียว 2564 สีเขียว 

070202 
2565 สีเหลือง 

2565 สีเขียว 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
387

แผนแม่่บท07โครงสร้างพ้ื้�นฐาน
ระบบโลจิิสติิกส์ และดิิจิิทััล



 
 
 
 
การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 สัดส่วน

ของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่เกินร้อยละ 60 ของแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาจากสัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า โดยใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีสัดส่วน
การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 54.8 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้าร้อยละ 60.2 ซึ่งยังคงมีสถานะการอยู่ในระดับการบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดให้สัดส่วนของการใช้
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ 60 ของแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของ
ประเทศ 
 

 
 
 
การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 15 - 18 
ของพลังงานขั้นสุดท้าย  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
พิจารณาจากสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพลดลง โดย
ในช่วง พ.ศ. 2560-2564 การใช้พลังงานทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 พบว่า สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของการบริโภคของภาคประชาชน การผลิตของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
ทำให้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน 
อาทิ ขยะชุมชน กากอ้อย มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการบริโภคและผลิตที่ลดลงตามไปด้วย โดยใน พ.ศ. 2565 
มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ประมาณร้อยละ 14.06 ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่
ร้อยละ 0.47 ซึ่งมีสถานะการอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นร้อยละ 15 - 18 ของพลังงานขั้นสุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2562 สเีขียว 2563 สีเขียว 2564 สเีขียว 

070201 

 

2562 สเีขียว 2563 สเีขียว 2564 สเีขียว 

070202 
2565 สเีหลือง 

2565 สเีขียว 

 
 
 

 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565  

ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ไมเ่กิน 7.4 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท  
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศลดลง 

โดยในช่วง พ.ศ. 2561 – 2564 มีค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานดีขึ้น โดยใน พ.ศ. 2564 มีค่าความเข้มข้น
การใช้พลังงาน เท่ากับ 6.90 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 7.4 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม ไตรมาสที่ 3 ของ 
พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่ากับ 8.24 พันตันเทียบเท่า
น้ำมันดิบ/พันล้านบาท จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้
ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน 7.4 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท 
 
 
 
 

 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย

สมาร์ทกริด กำหนดคา่เป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 จำนวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/
โครงการนำร่อง/โครงการที ่มีการใช้งานที่ เก ี ่ยวข้องกับการเพิ ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า อย่างน้อย  
8 โครงการ  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากจำนวนแผนงาน 
และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไฟฟ้า โดยตั้งแต ่พ.ศ. 2561 – 2565 มจีำนวนแผนงาน และ/หรือโครงการ ฯ เพ่ิมข้ึน โดยใน พ.ศ. 2565 
มีการดำเนินโครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดเพ่ิมข้ึน 1 
โครงการ จาก พ.ศ. 2564 ทำให้มีโครงการเพ่ิมขึ้นเป็น 22 โครงการ ซ่ึงยังคงมีสถานะการอยู่ในระดับการบรรลุ
เป้าหมายที่ได้กำหนดให้จำนวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการ
ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 8 โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 070204 
2562 สเีขียว 2563 สีเขียว 2564 สเีขียว 

 
2562 สเีหลือง 2563 สเีหลือง 2564 สเีขียว 

070203 
2565 สเีหลือง 

2565 สเีขียว 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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แผนแม่่บท 07 โครงสร้างพ้ื้�นฐาน
ระบบโลจิิสติิกส์ และดิิจิิทััล



 
 
 

 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565  

ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ไมเ่กิน 7.4 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท  
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศลดลง 

โดยในช่วง พ.ศ. 2561 – 2564 มีค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานดีขึ้น โดยใน พ.ศ. 2564 มีค่าความเข้มข้น
การใช้พลังงาน เท่ากับ 6.90 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 7.4 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม ไตรมาสที่ 3 ของ 
พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่ากับ 8.24 พันตันเทียบเท่า
น้ำมันดิบ/พันล้านบาท จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้
ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน 7.4 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท 
 
 
 
 

 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย

สมาร์ทกริด กำหนดคา่เป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 จำนวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/
โครงการนำร่อง/โครงการที ่มีการใช้งานที่ เก ี ่ยวข้องกับการเพิ ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า อย่างน้อย  
8 โครงการ  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากจำนวนแผนงาน 
และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไฟฟ้า โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2565 มีจำนวนแผนงาน และ/หรือโครงการ ฯ เพ่ิมข้ึน โดยใน พ.ศ. 2565 
มีการดำเนินโครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดเพ่ิมข้ึน 1 
โครงการ จาก พ.ศ. 2564 ทำให้มีโครงการเพ่ิมขึ้นเป็น 22 โครงการ ซ่ึงยังคงมีสถานะการอยู่ในระดับการบรรลุ
เป้าหมายที่ได้กำหนดให้จำนวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการ
ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 8 โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 070204 
2562 สเีขียว 2563 สเีขียว 2564 สเีขียว 

 
2562 สเีหลือง 2563 สเีหลือง 2564 สเีขียว 

070203 
2565 สเีหลือง 

2565 สเีขียว 

 
 
 

ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่จะต้องบรรลุในปี 
พ.ศ. 2565 อัตราส่วนของครัวเรือนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 70  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น พิจารณาจากอัตราส่วนของครัวเรือนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต จากร้อยละ 67.7 ใน พ.ศ. 
2561 เป็นร้อยละ 87.00 ใน พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการควบคุมและป้องกัน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของภาครัฐ เช่น การปฏิบัติงานในสถานที่พัก การจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใน พ.ศ. 2565 มีครัวเรือนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 21.06 ล้านครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 89.90 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ (23.43 ล้านครัวเรือน) เพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน
ครัวเรือนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 87.7 หรือเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 2.50 ซ่ึงยังคงมีสถานะการอยู่ในระดับ
การบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดใหอั้ตราส่วนของครัวเรือนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 70 

 
2562 สเีหลือง 2563 สีเขียว 2564 สเีขียว 

070301 
2565 สเีขียว 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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แผนแม่่บท07โครงสร้างพ้ื้�นฐาน
ระบบโลจิิสติิกส์ และดิิจิิทััล



	 ต้้นทุุนโลจิิสต้ิกส์ของประเทุศไทุยต้่อผลิต้ภััณฑ์์มวลรวมในประเทุศ	 (GDP)	 เป็นการประเมินมูลค่่า
กิจิกรรมทุางเศรษฐกิจิด้้านโลจิิสต้ิกส์ของผู้ประกอบการทุ่�เกิด้จิากการเค่ล่�อนย้าย	 จิัด้เก็บ	 รวบรวม	และ
กระจิายสินค่้า	แบ่งเป็น	3	องค่์ประกอบหลัก	ได้้แก่	ต้้นทุุนการขนส่งสินค่้า	ต้้นทุุนการเก็บรักษาสินค่้าค่งค่ลัง
และต้้นทุุนการบริหารจิัด้การโลจิิสติ้กส์	 โด้ยการลด้ต้้นทุุนโลจิิสติ้กส์ของประเทุศให้ได้้ต้ามเป้าหมายม่ปัจิจิัย
ค่วามสำเร็จิทุ่�สำค่ัญ	ประกอบด้้วย	ประสิทุธิิภัาพการบริหารจิัด้การโลจิิสติ้กส์และห่วงโซ่่อุปทุาน	ค่วามพร้อม
ของโค่รงสร้างพ่�นฐานและสิ�งอำนวยค่วามสะด้วก	 ศักยภัาพการให้บริการของผู้ประกอบการโลจิิสติ้กส ์
และสภัาพแวด้ล้อมทุ่�เป็นปัจิจิัยสนับสนุนในภัาพรวม	

070101

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
โค่รงสร้างพ้ื้�นฐานดั้านค่มนาค่ม แลุะระบบโลุจิิสติ้กส์

สัดัส่วนต้้นทุี่นโลุจิิสต้ิกส์ของป้ระเที่ศไที่ยต้่อผลุิต้ภัณฑ์์มวลุรวมในป้ระเที่ศ
เฉลุ่�ยน้อยกว่าร้อยลุะ 12

ต้้นทุี่นโลุจิิสต้ิกส์ของป้ระเที่ศไที่ยต้่อผลุิต้ภัณฑ์์มวลุรวมในป้ระเที่ศลุดัลุง

ป้ี
2565

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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แผนแม่่บท 07 โครงสร้างพ้ื้�นฐาน
ระบบโลจิิสติิกส์ และดิิจิิทัล



	 พิจิารณาจิากสัด้ส่วนต้้นทุุนโลจิิสต้ิกส์ 
ต้่อผลิต้ภััณฑ์์มวลรวมในประเทุศ	พบว่า	สถานการณ์
การเปล่�ยนแปลงของสัด้ส่วนต้้นทุุนโลจิิสต้ิกส์ 
ต้่อผลิต้ภััณฑ์์มวลรวมในประเทุศ	 ในห้วง	 5	ปีแรก 
ของยุทุธิศาสต้ร์ชาต้ิม่การปรับต้ัวด้่ข้�นแต้่ยังห่าง
จิากค่่า เป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้ 	 เน่�องจิากได้้ รับ 
ผลกระทุบจิากปัจิจิัยเส่�ยงและค่วามไม่แน่นอน
ทุ่� เ กิด้ ข้�น 	 อาทิุ 	 สงค่รามทุางการค่้ าระหว่ าง
สหรั ฐอ เม ริกาและสาธิารณ รัฐประชาชนจิ่ น
สถานการณ์การแพร่ระบาด้จิากเช่�อโค่วิด้-19	
สถานการณ์ค่วามขัด้แย้งระหว่างรัสเซ่่ยและยูเค่รน
ทุ่�ส่งผลกระทุบอย่างรุนแรงต้่อสภัาวะเศรษฐกิจิ
โลกรวมทุั�งประเทุศไทุย โดยในปีี 2563 สััดสั่วน 
ต้้นทุุนโลจิิสัต้ิกสั์ของปีระเทุศไทุยคิิดเปี็นสััดสั่วน
ร้อยละ 14.0 ต้่อ GDP ณ	ราค่าประจิำปี	(Nominal 
GDP)	เพิ�มข้�นจิากร้อยละ	13.2	ต้่อ	GDP	ในปี	2562	
ประกอบด้้วย	 ต้้นทุุนการขนส่งสินค่้าม่ สัด้ส่วน 
ร้อยละ	 6.5	 ต้่อ	GDP	ต้้นทุุนการเก็บรักษาสินค่้า
ค่งค่ลังม่สัด้ส่วน	ร้อยละ	6.5	ต้่อ	GDP	และต้้นทุุน
การบริหารจิัด้การโลจิิสต้ิกส์ม่สัด้ส่วนร้อยละ	 1.0	
ต้่อ	GDP	และในปีี 2564 สััดสั่วนต้้นทุุนโลจิิสัติ้กสั์ 
มีีแนวโน้มีดีข้�น ลดลงจิากปีีก่อนหน้าอย่่ทุี�ร้อยละ 
13.8 ต้่อ GDP ประกอบด้้วย	ต้้นทุุนการขนส่งสินค่้า 
ม่สัด้ส่วน	ร้อยละ	6.4	ต้่อ	GDP	ต้้นทุุนการเก็บรักษา

070101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

สินค่้าค่งค่ลังม่สัด้ส่วนร้อยละ	 6.4	 ต้่อ	GDP	และ
ต้้นทุุนการบริหารจิัด้การม่สัด้ส่วนร้อยละ	 1.0	ต้่อ 
GDP	 โด้ยมูลค่่าต้้นทุุนโลจิิสติ้กส์ขยายต้ัวเพิ�มข้�น
จิากต้ามการฟื้้�นต้ัวของกิจิกรรมเศรษฐกิจิภัายใน
ประเทุศจิากการผ่อนค่ลายมาต้รการด้้านการ
แพร่ระบาด้จิากเช่�อโค่วิด้-19	 และแรงขับเค่ล่�อน
จิากมาต้รการกระตุ้้นเศรษฐกิจิและการทุ่องเทุ่�ยว
ประกอบกับการฟื้้�นต้ัวของเศรษฐกิจิโลกส่งผล 
ให้กิจิกรรมทุางเศรษฐกิจิกลับมาฟื้้�นต้ัว	 โด้ย	GDP	
ม่อัต้ราการเต้ิบโต้เพิ�มข้�นมากกว่ามูลค่่าต้้นทุุน 
โลจิิสติ้กส์ทุำให้สัด้ส่วนต้้นทุุนโลจิิสติ้กส์ต้่อ	 GDP	
ม่แนวโน้มลด้ลงจิากปีก่อนหน้า	 อย่างไรก็ต้ามฅ 
ยังค่งน้อยกว่าค่่าเป้าหมายส่งผลให้สถานะการ
ด้ำเนินการอยู่ในระด้ับวิกฤต้ต้่อการบรรลุเป้าหมาย	

ทุ่�มา:	รายงานโลจิิสต้ิกส์ของประเทุศไทุยประจิำาปี	2564

	 ในปี	2565	หน่วยงานทุ่�เก่�ยวข้องได้้ด้ำเนิน
โคิรงการเพ่ื่�อ ขับเคิล่�อนการบรรลุ เปี้ าหมีาย 
ต้ามียุทุธศาสัต้ร์ชาต้ิ ปีระจิำปีี พื่.ศ. 2565	 ได้้แก่
โคิรงการการพื่ัฒนาขีดคิวามีสัามีารถในการ
ทุดสัอบผลิต้ภััณฑ์์ด้านปี้องกันการระเบิดและ 
ปีะทุุไฟ ต้ามีมีาต้รฐาน IECEx และ ATEX สัำหรับ
อุต้สัาหกรรมีปีิโต้รเคิมีี โคิรงการพัื่ฒนาระบบ 
เช่�อมีโยงข้อมี่ลทุางอิเล็กทุรอนิกสั์ โคิรงการพัื่ฒนา
มีาต้รฐานการวัดด้านคิวามีเข้ากันได้ของอุปีกรณ์ 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

(EMC) และด้านคิล่�นรบกวนคิวามีถี�สั่งมีิลลิมีิเต้อร์
เวฟเพื่่�อรองรับการพื่ัฒนาระบบราง (ในต้ัวต้้กราง)  
และโคิรงการพัื่ฒนาขีดคิวามีสัามีารถทุางการ
สัอบเทุียบผลกระทุบสััญญาณรบกวน (Noise) 
คิวามีถี�สั่งต้่อสัมีรรถนะการส่ั�อสัาร/และการส่ั�อสัาร
ของรถยนต้์ในอนาคิต้	 ในการสนับสนุนการบรรลุ
เป้ าหมายต้้นทุุ น โลจิิ ส ติ้กส์ ของประ เทุศไทุย 
ต้่อผลิต้ภััณฑ์์มวลรวมในประเทุศลด้ลงในห้วงถัด้ไป
ทัุ�งน่�	 ในช่วงปี	 2564	–	2565	หน่วยงานภัาค่รัฐได้้
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แผนแม่่บท07โครงสร้างพ้ื้�นฐาน
ระบบโลจิิสติิกส์ และดิิจิิทัล



	 การด้ำเนินงานเพ่�อเพิ�มประสิทุธิิภัาพการ
พัฒนาระบบโลจิิสต้ิกส์	 โด้ยการลด้สัด้ส่วนต้้นทุุน 
โลจิิสต้ิกส์ของประเทุศไทุยต้่อ	GDP	ได้้ต้ามเป้าหมาย
ในระยะต้่อไป	ยังค่งม่ข้อจิำกัด้ทุ่�เป็นประเด้็นทุ้าทุาย 
ในการขับเค่ล่�อนการพัฒนา	 โด้ยเฉพาะภัายหลัง
สถานการณ์การแพร่ ระบาด้จิากเ ช่� อ โค่ วิด้-19 
ทุ่� รูปแบบในการด้ำเนินธิุร กิจิม่การปรับเปล่�ยน
ไปรวมทุั� งการพัฒนาของประเทุศเพ่�อนบ้านทุ่�ม่ 
การเปล่�ยนแปลงอย่างรวด้เร็ว	ทุำให้ผู้ประกอบการ 
โลจิิสติ้กส์จิำเป็นต้้องพัฒนาและปรับวิธ่ิการด้ำเนินงาน 
ให้ทุันต้่อสถาณการณ์ 	 ประกอบกับการพัฒนา
โค่รงสร้ างพ่� นฐานและสิ� งอำนวยค่วามสะด้วก 
ทุ่�เป็นโค่รงการสำค่ัญจิำเป็นต้้องใช้ระยะเวลาในการ
ด้ำเนินการ	ถ้งจิะสามารถใช้ประโยชน์และสะทุ้อนผล

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

การลด้ต้้นทุุนโลจิิสติ้กส์ในภัาพรวมของประเทุศได้ ้
โด้ยการด้ำเนินการให้เกิด้ผลสัมฤทุธิิ�ต้ามเป้าหมาย
จิ้งค่วรให้ค่วามสำคั่ญกับประเด้็นการนำเทุค่โนโลย่
และนวัต้กรรมมาประยุกต้์ใช้เพ่�อเพิ�มประสิทุธิิภัาพ
การบริหารจัิด้การและสร้างมูลค่่าเพิ�มในกิจิกรรม
โลจิิสต้ิกส์และห่วงโซ่่ อุปทุาน	 การใช้ประโยชน์
โค่รงสร้างพ่�นฐานทุ่�ภัาค่รัฐลงทุุนให้ม่ประสิทุธิิภัาพ
เพ่�อสนับสนุนการเปล่�ยนรูปแบบการขนส่ง	 (Shift	
Mode)	 การเข้าถ้งข้อมูลภัาค่รัฐทุ่�ม่ประสิทุธิิภัาพ
เพ่�อให้สามารถปรับเปล่�ยนรูปแบบการด้ำเนินธิุรกิจิ
ได้้ทัุนต้่อสถานการณ์	 และปัจิจิัยแวด้ล้อมสนับสนุน
ทุ่� เอ่�อต้่อการพัฒนาระบบโลจิิสต้ิกส์ของประเทุศ 
ในภัาพรวม

070101

ขับเค่ล่�อนเป้าหมายการพัฒนาผ่านการด้ำเนินการ
พัฒนาระบบเช่�อมโยงข้อมูลทุางอิเล็กทุรอนิกส์ 
เพ่�ออำนวยค่วามสะด้วกในการนำเข้า-ส่งออกสินค่้า
ผ่านระบบ	NSW	 เพ่�อลด้เอกสาร	 ระยะเวลา	และ
ค่่าใช้จิ่ายในการด้ำเนินงานของผู้ประกอบการ	อาทิุ
ข้อมูลใบอนุญาต้ใบรับรองการนำเข้า-ส่งออกสินค่้า
ประมง	สินค่้าปศุสัต้ว์	 และอุปกรณ์เค่ร่�องม่อเพ่�อใช้
ในกิจิการปิโต้รเล่ยม	ข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพ่ช	
(e-Phyto	Certificate)	และการพัฒนาระบบ	ASEAN 
Single	Window	 (ASW)	 การเพิ�มประสิทุธิิภัาพ
การบริหารจิัด้การโลจิิสต้ิกส์และห่วงโซ่่อุปทุาน
ภัาค่การเกษต้รและภัาค่อุต้สาหกรรม	 อาทุิ	 การ
บริหารจิัด้การวัต้ถุด้ิบ	 การแก้ปัญหารถเทุ่�ยวเปล่า

การยกระด้ับมาต้รฐานการทุด้สอบผลิต้ภััณฑ์์ 
ในอุต้สาหกรรมปิโต้รเค่ม่	 การพัฒนาและปรับปรุง
โค่รงสร้างพ่�นฐานและสิ�งอำนวยค่วามสะด้วกใน
การขนส่งสินค่้า	 โด้ยเฉพาะในเส้นทุางยุทุธิศาสต้ร ์
และประตู้การค่้าทุ่�สำคั่ญ	อาทิุ	 การพัฒนาทุ่าเร่อ
แหลมฉบังระยะทุ่� 	 3	 การก่อสร้างรถไฟื้ทุางคู่่ 
ระยะทุ่�	2	การก่อสร้างทุางหลวงพิเศษระหว่างเม่อง
การปรับปรุงถนนเพ่�อขนส่งผลผลิต้ทุางการเกษต้ร
การขุด้ลอกและบำรุงรักษาร่องน�ำทุางเศรษฐกิจิ 
ทุ่�สำค่ัญ	การพัฒนาสถาน่ขนส่งสินค่้าภัูมิภัาค่(Truck	
Terminal)	 และการพัฒนาระบบบริหารจิัด้การ
ข้อมูลเพ่�อเพิ�มประสิทุธิิภัาพสถาน่ขนส่งสินค่้า
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070101

	 การด้ำเนินงานต้่อการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนา	 ภัาค่รัฐค่วรเร่งพัฒนาค่วามเช่�อมโยง
โค่รงข่ายเส้นทุางขนส่งสินค่้าและระบบโลจิิสติ้กส์
ระหว่างทุ่าเร่อ	รถไฟื้	ถนน	และทุ่าอากาศยาน	พ่�นทุ่�
เศรษฐกิจิ	 อุต้สาหกรรม	 และด้่านชายแด้นสำค่ัญ 
เร่งพัฒนาและผลักด้ันการใช้ประโยชน์ทุ่าเร่อและ
ระบบรางให้ เ กิด้ประสิทุธิิภัาพ	 พร้อมทุั� ง จัิด้หา
อุปกรณ์และสิ�งอำนวยค่วามสะด้วกให้เพ่ยงพอ 
ต้่อค่วามต้้องการ	 ผลักดั้นการเช่�อมโยงข้อมูล 
การทุำธิุ รกรรมทุ่� เ ก่� ยวข้องกับการนำเข้ า -ส่ ง
ออกสินค่้าผ่านระบบ	 NSW	 ให้ค่รอบค่ลุมค่รบ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ทุุกกระบวนงาน	 พัฒนากระบวนการโลจิิสต้ิกส์ 
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทุรอนิกส์	 (e-logistic)	 และ 
ปรับลด้ขั�นต้อนการด้ำเนินงานทุ่�ไม่จิำเป็น	ผลักด้ันภัาค่
การเกษต้รเพ่�อลด้ค่วามสูญเส่ยในการกระบวนการ 
ค่ัด้แยกและขนส่งสินค่้าเกษต้ร	พัฒนาการใช้ระบบ
โซ่่ค่วามเย็น	 (Cold	Chain	System)	และผลักดั้น
ให้ผู้ประกอบการใช้เทุค่โนโลย่ดิ้จิิทัุลและนวัต้กรรม	
อาทุิ	ระบบบริหารจิัด้การค่ลังสินค่้าอัต้โนมัติ้	Smart	
GPS	และ	Digital	Sensors	มาพัฒนาการให้บริการ
ในกิจิกรรมโลจิิสติ้กส์เพ่�อเพิ�มประสิทุธิิภัาพและ 
ลด้ต้้นทุุนการด้ำเนินงาน	

	 แ ผ น แ ม่ บ ทุ ภั า ย ใ ต้้ ยุ ทุ ธิ ศ า ส ต้ ร์ ช า ติ้
ประเด้็น	 (07)	 โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 ระบบโลจิิสต้ิกส ์
และด้ิจิิทุัล	(พ.ศ.2566-2580)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเต้ิม) 
เป้าหมายแผนแม่บทุย่อย	 ต้้นทุุนโลจิิสต้ิกส์ของ 
ประเทุศไทุยต้่อผลิต้ภััณฑ์์มวลรวมในประเทุศ 
ลด้ลง	ยังคิงต้ัวชี�วัดเดิมี	 สัด้ส่วนต้้นทุุนโลจิิสติ้กส ์
ของประเทุศไทุยต้่อผลิต้ภััณฑ์์มวลรวมในประเทุศ 
(เฉล่�ยร้อยละ)	 แต้่ได้้ม่การปีรับเปีลี�ยนคิ่าเปี้าหมีาย 
เพ่�อให้สะทุ้อนเป้าหมายมากยิ� ง ข้�น	 จิาก	 เด้ิม 
สัดสั่ วนต้้ นทุุ น โ ลจิิ สั ติ้ กสั์ ขอ งปีระ เทุศ ไทุย 
ต้่อผลิต้ภััณฑ์์มีวลรวมีในปีระเทุศเฉลี�ยน้อยกว่า
ร้อยละ 12	เป็น	เฉลี�ยน้อยกว่าร้อยละ 11 ภัายในปี ี
2570	 โด้ยสัด้ส่วนต้้นทุุนโลจิิสติ้กส์ 	 ต้่อ	 GDP	 
ระหว่างปี	2560-2564	ทุ่�ผ่านมา	ม่ค่่าเฉล่�ยทุ่�ร้อยละ 
13.58	 ทุำให้สัถานะการบรรลุเปี้าหมีายอย่่ใน
ระดับวิกฤต้ในการบรรลุเป้าหมาย	การลด้สัด้ส่วน
ต้้นทุุนโลจิิสต้ิกส์ของประเทุศไทุยต้่อ	GDP	 ในห้วง
ถัด้ไปของการด้ำเนินการต้ามยุทุธิศาสต้ร์ชาติ้ 
ดั้งนั�น	 การด้ำเนินงานเพ่�อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
จิำเป็นต้้องอาศัยค่วามร่วมม่อจิากทุุกภัาค่ส่วนทุ่�
เก่�ยวข้องทัุ�งภัาค่รัฐและเอกชน	โด้ยภัาค่รัฐการต้้อง

เร่งใช้ประโยชน์โค่รงสร้างพ่�นฐานและสิ�งอำนวย
ค่วามสะด้วกของกิจิกรรมโลจิิสต้ิกส์ในพ่�นทุ่�ให้ม ่
ประสิทุธิิภัาพ	โด้ยจิะต้้องบูรณาการการด้ำเนินการ 
ระหว่างหน่วยงานทุ่� เ ก่� ยวข้องรวมทุั� งส่ ง เส ริม
การนำ เทุค่โนโลย่ ด้ิ จิิทุั ลมา ใช้บริหารจิั ด้การ 
การพัฒนาระบบ	NSW	รองรับการเช่�อมโยงข้อมูล
กับระบบข้อมูลทุ่� เก่�ยวข้อง	 อาทุิ 	 แพลต้ฟื้อร์ม 
การค่้าดิ้จิิทุัลระหว่างประเทุศของไทุย	 (National	
Digital	Trade	Platform:	NDTP)	และระบบ	Port	
Community	 System	 (PCS)	 และพัฒนาการ
เช่�อมโยงและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลด้้านโลจิิสต้ิกส์
ระหว่างหน่วยงานภัาค่รัฐและภัาค่เอกชน	 รวมทุั�ง
ผลักด้ันให้ภัาค่เอกชนนำเทุค่โนโลย่และนวัต้กรรม
มา ใช้ เพิ� มประสิทุธิิ ภัาพในกระบวนการผลิ ต้ 
การบริหารสินค่้าค่งค่ลัง	 และการบริหารจิัด้การ 
โ ล จิิ ส ติ้ ก ส์ ทุั� ง ใ น ภั า ค่ ก า ร เ ก ษ ต้ ร แ ล ะ ภั า ค่
อุต้สาหกรรมอย่างต้่อเน่�อง	ยกระด้ับการให้บริการ
ในกิจิกรรมโลจิิสต้ิกส์ทุ่�ได้้มาต้รฐาน	พัฒนารูปแบบ 
ธิุรกิจิสู่แนวคิ่ด้เศรษฐกิจิแบ่งปัน	(Sharing	Economy) 
และการด้ำเนินการทุ่�เป็นมิต้รต้่อสิ�งแวด้ล้อม

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
393

แผนแม่่บท07โครงสร้างพ้ื้�นฐาน
ระบบโลจิิสติิกส์ และดิิจิิทัล



070102

	 ประ สิทุธิิภัาพด้้ าน โลจิิ ส ติ้กส์ ระหว่ า ง
ประเทุศ	 (Logistics	Performance	 Index	 :	 LPI)	
ม่เกณฑ์์ช่�วัด้	6	ด้้าน	ประกอบด้้วย	พิธิ่การศุลกากร 
โค่รงสร้ า งพ่� นฐานด้้ านขนส่ งและ เทุค่โนโลย่
สารสนเทุศ	 สมรรถนะผู้ ให้บริการโลจิิสต้ิกส์ทุั�ง 
ภัาค่รัฐและธิุรกิจิ	 การเต้ร่ยมการขนส่งระหว่าง
ประเทุศ	ค่วามต้รงต้่อเวลาของการบริการ	และระบบ
ต้ิด้ต้ามและต้รวจิสอบสินค่้า	 โด้ยม่ปัจิจิัยสำคั่ญ
สู่การบรรลุเป้าหมาย	 ประกอบด้้วย	 การพัฒนา 

โค่รงสร้างพ่�นฐานและสิ� งอำนวยค่วามสะด้วก
สนับสนุนการขนส่งต้่อเน่�องหลายรูปแบบและการ
อำนวยค่วามสะด้วกในการขนส่งสินค่้าระหว่าง
ประเทุศ	 การพัฒนาบริการด้้านโลจิิสต้ิกส์	 โด้ย
พัฒนาศักยภัาพผู้ให้บริการโลจิิสติ้กส์และบุค่ลากร
และปัจิจิัยสนับสนุนต้่าง	 ๆ	 ทุ่�จิะช่วยลด้อุปสรรค่
การค่้าระหว่างประเทุศ	 รวมถ้งการต้ิด้ต้ามผล 
การด้ำเนินงาน	

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
โค่รงสร้างพ้ื้�นฐานดั้านค่มนาค่ม แลุะระบบโลุจิิสติ้กส์

ดััชน่วัดัป้ระสิที่ธิิภาพื้ดั้านโลุจิิสต้ิกส์ระหว่างป้ระเที่ศของป้ระเที่ศไที่ยอันดัับ
หร้อค่ะแนนด่ัข้�น (Logistics Performance Index : LPI) อย่่ใน 25 อันดัับแรก 
หร้อค่ะแนนไม่ต้ำ�ากว่า 3.50 ค่ะแนน

ป้ระสิที่ธิิภาพื้ด้ัานโลุจิิสติ้กส์ระหว่างป้ระเที่ศของป้ระเที่ศไที่ยม่อันดัับหร้อค่ะแนนด่ัข้�น

ป้ี
2565
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	 สะทุ้อนเทุ่ยบเค่่ยงจิากผลการจิัด้อันด้ับ
ค่วามสามารถในการแข่งขันประจิำปี	 ของสถาบัน
การจิัด้การนานาชาต้ิ	(International	Institute	for	
Management	Development:	 IMD)	ภัาพรวมปี 
2561	 –	 2564	 ม่สถานการณ์ด้่ข้�นอย่างต้่อเน่�อง	
โด้ยในปี	 2565	ประเทุศไทุยม่ผลการจัิด้อันด้ับด้้าน
โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 (Instructure)	ลด้ลงจิากอันดั้บ 
ทุ่�	43	(ในปี	2564)	มาอยู่ทุ่�อันด้ับ	44	แต้่เม่�อพิจิารณา 
ปัจิจิัยย่อยด้้านสาธิารณูปโภัค่พ่�นฐาน	 (Basic	 
Infrastructure)	 พบว่าในภัาพรวมปรับตั้วด้่ข้�น 
จิากอันด้ับทุ่�	 24	 (ปี	 2564)	 มาอยู่ในอันด้ับทุ่�	 22 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ซ้่�งส่วนหน้�งเป็นผลจิากการพัฒนาเสนอแนวทุาง 
การค่มนาค่มผ่านการลงทุุนก่อสร้างถนนและ 
ระบบรา งอย่ า งต้่ อ เ น่� อ ง เป็ นผล ให้ ม่ ส ถ านะ 
การด้ำเนินการอยู่ในระดั้บใกล้เค่่ยงกับการบรรลุ
เป้าหมาย	 โด้ยยังค่งม่ค่วามทุ้าทุายในการพัฒนา
เพิ�มประสิทุธิิภัาพด้้านโค่รงสร้างพ่�นฐานเพ่�อรองรับ
การกระจิายสินค่้าของผู้ประกอบการขนส่งสินค่้า
รวมถ้งการพัฒนาพิธิ่การศุลกากร	 กระบวนการ
นำเข้า	 –	 ส่งออกทุ่�เก่�ยวข้องและการอำนวยค่วาม
สะด้วกในการขนส่งระหว่างประเทุศ	

ทุ่�มา:	IMD	World	Competitive	Yearbook	2022

	 ในปี	 2565	หน่วยงานทุ่�เก่�ยวข้องได้้ด้ำเนิน
โคิรงการเพ่ื่�อขับเคิล่�อนการบรรลุเปี้าหมีายต้ามี
ยุทุธศาสัต้ร์ชาต้ิ ปีระจิำปีี พื่.ศ. 2565	 ได้้แก่
การพื่ัฒนาปีระสัิทุธิภัาพื่ด้านโลจิิสัต้ิกสั์ของ
ปีระเทุศไทุยได้มีีการขับเคิล่�อนผ่าน โคิรงการ
เพื่ิ� มีปีระ สิัทุ ธิภัาพื่การขนสั่ ง สิันคิ้ าทุางถนน 
ใ ห้ มีี คิ ว า มี ปี ล อ ด ภัั ย ด้ ว ย ร ะ บ บ มี า ต้ ร ฐ า น 
การพัื่ฒนาและปีรับปีรุงศ่นย์รวมีข้อมี่ลการขนสั่ง 
ด้วยรถบรรทุุก เพื่่�อสั่งเสัริมีการขนสั่งด้วยรถบรรทุุก 
ให้มีีปีระสิัทุธิภัาพื่ ปีลอดภััย และได้มีาต้รฐาน

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

(TDSC) และโคิรงการศ่นย์การขนสั่งชายแดน
จิังหวัดนคิรพื่นมี	 นอกจิากน่�	 ยังม่การขับเค่ล่�อน
แผนการพัฒนาไปสู่การปฏิิ บัติ้ผ่านกลไกระดั้บ
นโยบายโด้ยค่ณะกรรมการบริหารการจิัด้การ
ขนส่ งสินค่้ าและบริการของประเทุศ	 (กบส. ) 
ไปยั งหน่วยงานต้่ าง 	 ๆ	 และค่วามร่วมม่อใน
ลักษณะบูรณาการค่วามร่วมม่อระหว่างหน่วยงาน
ภัาค่รัฐและภัาค่เอกชน	 โด้ยม่ค่วามก้าวหน้าการ
พัฒนาทุ่�สำคั่ญ	 ได้้แก่	 การพัฒนากระบวนการใน
การให้บริการ	 นำเข้า-ส่งออก	 และโลจิิสต้ิกส์	 ให้
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	 การพัฒนาประสิทุธิิภัาพด้้านโลจิิสต้ิกส์
ของประเทุศไทุยให้บรรลุเป้าหมายในปี	 2565 
ในการขับ เค่ ล่� อนการพัฒนาระบบโลจิิส ติ้กส ์
ยังค่งม่ค่วามทุ้าทุายจิากข้อจิำกัด้ทุั�งในเร่�องกฎ
ระเบ่ยบในการอำนวยค่วามสะด้วกการค่้าและการ
ขนส่งข้ามแด้นและผ่านแด้น	 ค่วามร่วมม่อของ
หน่วยงานในการขับเค่ล่�อนกันในลักษณะบูรณา
การในการจิัด้ทุำและขอรับการจิัด้สรรงบประมาณ
เพ่� อ ด้ ำ เนิ นนแผนงาน/ โค่ร งการ /มาต้รการ
	 และหน่วยงานรับผิด้ชอบหลักในการด้ำเนินงาน

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 และการนำเทุค่โนโลย่เข้ามาใช้เพ่�อรองรับการ
เปล่�ยนแปลง	 อย่างไรก็ต้ามเพ่�อให้การขับเค่ล่�อน
แผนเกิด้ผลสัมฤทุธิิ�ต้ามเป้าหมาย	 จิ้งค่วรให้ค่วาม
สำค่ัญในการปรับปรุงกฎระเบ่ยบค่วบคู่่ไปกับการ
เร่งด้ำเนินการลงทุุนในโค่รงการลงทุุนโค่รงสร้าง
พ่� น ฐ านและการ จัิด้ทุำกรอบค่วามต้กลงกั บ
ประเทุศต้่าง	 ๆ	 ต้ลอด้จินการสร้างค่วามร่วมม่อ
ระหว่างภัาค่รัฐและภัาค่เอกชนในการขับเค่ล่�อน
ร่วมกันเพ่�อยกระด้ับประสิทุธิิภัาพการอำนวย
ค่วามสะด้วกในการขนส่งสินค่้าของประเทุศ

เป็นระบบอิเล็กทุรอนิกส์ผ่าน	 National	 Single	 
Window	 (NSW)	 สำหรับประกอบพิธิ่ศุลกากร 
(ราย	Shipment)	 โด้ยสามารถให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทุรอนิกส์ได้้แล้วจิำนวน	 444	 กระบวนงาน 
ค่ิด้เป็นร้อยละ	93.67	(จิากจิำนวน	473	กระบวนงาน	) 
รวมทุั�งการพัฒนาระบบ	NSW	 ทุ่�ได้้จัิด้ให้ม่ระบบ
ค่อมพิวเต้อร์ทุด้แทุนระบบค่อมพิวเต้อร์	 NSW	
เด้ิมเพ่�อเพิ�มประสิทุธิิภัาพให้เพ่ยงพอกับปริมาณ 
การใช้บริการ	 และพัฒนาระบบศูนย์กลางของ
ประเทุศ	 ระบบ	 Gateway	 และระบบเช่�อมโยง
ข้อมูลระหว่างภัาค่รัฐ	 สำหรับการพัฒนาระบบ	 
Asean	Single	Window	 (ASW)	 ได้้พัฒนาระบบ
รองรับการเช่�อมโยงข้อมูลใบขนสินค่้าของอาเซ่่ยน
(ASEAN	 Customs	 Declaration	 Document	
(ACDD)	 และการเช่�อมโยงข้อมูล	 e-Phyto	 Cer-
tificate	 รวมทุั�งเต้ร่ยมค่วามพร้อมเช่�อมโยงข้อมูล
หนังส่อรับรองถิ�นกำาเนิด้สินค่้า	 (e-CO)	กับประเทุศ
นอกอาเซ่่ยน	ได้้แก่	จิ่น	ญ่�ปุ�น	และเกาหล่ใต้้	อ่กทุั�ง 
ได้้กำหนด้พิกัด้ศุลกากรและรหัสสถิต้ิใหม่เพิ�มเติ้ม
เพ่�อให้เป็นไปต้ามพิกัด้ศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ่์ 
อาเซ่่ยนฉบับใหม่ปี	 2022	 (HS2022)	 จิำานวน 
ทัุ�งสิ�น	11,009	รายการ	ม่รายการทุ่�เช่�อมโยงข้อมูล 
ใบอนุญาต้/	ใบรับรอง	แบบอิเล็กทุรอนิกส์ผ่านระบบ 
NSW	แล้ว	10,970	รายการ	ค่ิด้เป็นร้อยละ	99.65	

นอกจิากน่�ภัาค่รัฐได้้ให้ค่วามสำค่ัญในการพัฒนา
โค่รงสร้างพ่�นฐานอย่างต้่อเน่�องทุั�งทุางบก	ทุางราง
ทุางน�ำ	ทุางอากาศ	 โด้ยการพัฒนาเส้นทุางให้เกิด้
ค่วามเช่�อมโยงในแต้่ละรูปแบบและสามารถอำนวย
ค่วามสะด้วกในการขนส่งสินค่้าทุั�งในประเทุศและ
ต้่างประเทุศได้้	 รวมถ้งการพัฒนาสิ�งอำนวยค่วาม
สะด้วก	 โด้ยด้ำเนินโค่รงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง
ชายแด้น	 (อาทิุ	จิังหวัด้นค่รพนม)	 ทุ่�จิะเป็นการลด้
ต้้นทุุนให้กับผู้ประกอบการและสามารถเพิ�มมูลค่่า
ทุางการค่้าระหว่างประเทุศ	 พร้อมทุั�งยกระด้ับ
มาต้รฐานการให้บริการของผู้ประกอบการด้้าน 
โลจิิสต้ิกส์	 โด้ยการพัฒนาปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูล
การขนส่งด้้วยรถบรรทุุก	 ทุ่�เป็นการพัฒนาปรับปรุง 
กระบวนการต้รวจิประเมินคุ่ณภัาพโด้ยผ่านแพลต้ฟื้อร์ม 
ด้ิจิิทัุล	รวมทุั�งการเพิ�มประสิทุธิิภัาพการขนส่งสินค่้า
ทุางถนนให้ม่ค่วามปลอด้ภััยด้้วยระบบมาต้รฐาน
ทุั�งในระบบรับรองมาต้รฐานคุ่ณภัาพบริการ	 และ
คุ่ณภัาพการขนส่งสินค่้าเกษต้รและอาหารด้้วย
รถบรรทุุกแบบค่วบคุ่มอุณหภัูมิ	 (Cold	 Chain) 
ซ่้� งการด้ำเนินการดั้งข้างต้้นจิะสนับสนุนการพัฒนา
โค่รงสร้างพ่�นฐานด้้านการขนส่งและเค่ร่อข่ายโลจิิสต้ิกส ์
ต้ามเส้นทุางยุทุธิศาสต้ร์	 รวมทัุ�งส่งเสริมสภัาพ
แวด้ล้อมทุ่�สนับสนุนการพัฒนาประสิทุธิิภัาพด้้าน 
โลจิิสต้ิกส์ในภัาพรวมของประเทุศ
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	 การด้ำเนินงานเพ่�อให้บรรลุเป้าหมาย	ภัาค่รัฐต้้องให้ค่วามสำค่ัญเร่งสนับสนุนสนับสนุนการปรับ
เปล่�ยนรูปแบบการขนส่ง	การขนส่งต้่อเน่�องหลายรูปแบบ	และการขนส่งทุ่�ประหยัด้พลังงานและเป็นมิต้รต้่อ
สิ�งแวด้ล้อม	 โด้ยส่งเสริมการอำนวยค่วามสะด้วกและเช่�อมโยงการขนส่งสินค่้าข้ามแด้นและผ่านแด้นได้้อย่าง
ไร้ร้อยต้่อค่วบคู่่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบ่ยบทุ่�เก่�ยวข้องให้สามารถรองรับการด้ำเนินการด้ังกล่าว	 รวมถ้ง
สนับสนุนการพัฒนาโค่รงสร้างพ่�นฐานและสิ�งอำนวยค่วามสะด้วก	 เร่งรัด้การพัฒนาระบบ	National	Single 
Window	และกระบวนการโลจิิสต้ิกส์ในรูปแบบอิเล็กทุรอนิกส์ให้ม่ค่วามสมบูรณ์และเกิด้ประสิทุธิิภัาพ 
เพ่�ออำนวยค่วามสะด้วกในการเช่�อมโยงข้อมูลรูปแบบอิเล็กทุรอนิกส์ระหว่างภัาค่รัฐและเอกชน	 (B2G)	และ
ระหว่างภัาค่เอกชนและภัาค่เอกชน	(B2B)	ในการนำเข้า	ส่งออก	และโลจิิสติ้กส์ได้้ต้ลอด้กระบวนการ	พร้อม
ทุั�งเต้ร่ยมพร้อมรองรับการเช่�อมโยงระหว่างผู้ประกอบการขนส่งสินค่้าผ่านทุ่าอากาศยาน	 (ระบบ	Air	PCS)	
และผ่านทุ่าเร่อ	 (ระบบ	Sea	PCS)	 และพัฒนาระบบเช่�อมโยงเพ่�อการชำระเงินออนไลน์ให้เกิด้ค่วามน่า 
เช่�อถ่อ	 รวมถ้งค่วรมุ่งเน้นการเจิรจิาค่วามร่วมม่อทุางการค่้าระหว่างประเทุศในเชิงรุก	 เพ่�อขจัิด้อุปสรรค่
ทุางการค่้าและการขนส่งสินค่้าระหว่างประเทุศ	และการเร่งด้ำเนินการต้ามค่วามต้กลงว่าด้้วยการอำนวย
ค่วามสะด้วกทุางการค่้าขององค่์การการค่้าโลก	 (WTO	Agreement	on	Trade	Facilitation:	TFA)	และ
ให้ค่วามสำค่ัญในการพัฒนานวัต้กรรมและเทุค่โนโลย่ด้้านโลจิิสต้ิกส์โด้ยร่วมม่อกับหน่วยงานทุ่�เก่�ยวข้อง
ภัาค่รัฐและเอกชนทุั�งในประเทุศและต้่างประเทุศเพ่�อส่งเสริมการวิจิัยและนวัต้กรรมและการรับ	แลกเปล่�ยน
ถ่ายทุอด้เทุค่โนโลย่เพ่�อลด้การนำเข้าเทุค่โนโลย่จิากต้่างประเทุศ	ต้ลอด้จินการพัฒนาศักยภัาพผู้ให้บริการ
โลจิิสต้ิกส์ให้ม่ประสิทุธิิภัาพและมาต้รฐานการบริการเทุ่ยบเค่่ยงกับผู้ให้บริการระหว่างประเทุศและให้ค่วาม
สำค่ัญในการประชาสัมพันธิ์เก่�ยวกับการพัฒนาระบบโลจิิสต้ิกส์ของประเทุศไทุยในระด้ับนานาชาต้ิ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 แ ผ น แ ม่ บ ทุ ภั า ย ใ ต้้ ยุ ทุ ธิ ศ า ส ต้ ร์ ช า ติ้	
ประเด้็น	 (07)	 โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 ระบบโลจิิสต้ิกส์	
และด้ิจิิทุัล	(พ.ศ.2566-2580)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเต้ิม)	 
เป้าหมายแผนแม่บทุย่อย	ประสิทุธิิภัาพด้้านโลจิิสติ้กส ์
ระหว่างประเทุศของประเทุศไทุยด้่ข้�น	 ยังค่งต้ัว
ช่� วัด้เด้ิม	 ด้ัชน่วัด้ประสิทุธิิภัาพด้้านโลจิิสต้ิกส์
ระหว่ างประเทุศของประเทุศไทุยอันดั้บหร่อ
ค่ะแนนด้่ข้�นได้้ม่การปรับเปล่�ยนค่่าเป้าหมายเพ่�อ
ให้สะทุ้อนเป้าหมายมากยิ�งข้�น	 จิาก	 เด้ิม	 ดั้ชน่
วัด้ประสิทุธิิภัาพด้้านโลจิิสต้ิกส์ระหว่างประเทุศ
ของประเทุศไทุยอันดั้บหร่อค่ะแนน	 อยู่ในอันดั้บ 
ทุ่�	 25	 หร่อม่ค่ะแนนไม่ต้�ำกว่า	 3.50	 เป็น	 อันด้ับ 
ทุ่�	25	หร่อม่ค่ะแนนไม่ต้�ำกว่า	3.60	ภัายในปี	2570	
ซ่้�งหากพิจิารณาจิากผลการประเมินประสิทุธิิภัาพ 
ด้้ านโลจิิส ติ้กส์ ระหว่ างประเทุศ	 (Log i s t i cs	 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

Performance	 Index	 :	 LPI)	 ล่าสุด้เม่�อปี	 2561	
ซ้่�งประเทุศไทุยอยู่ในลำดั้บทุ่� 	 32	 และม่ค่ะแนน 
ทุ่�	 3.41	 ทุำให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน
ระด้ับใกล้เค่่ยงในการบรรลุค่่าเป้าหมาย	ซ้่�งจิะเป็น
ค่วามทุ้าทุายทุ่�จิะผลักดั้นการพัฒนาให้ ม่ค่วาม 
ต้่อเน่�องโด้ยเฉพาะการพัฒนาโค่รงสร้างพ่�นฐาน
และสิ�งอำนวยค่วามสะด้วกเพ่�อรองรับการกระจิาย 
สินค่้าให้สามารถต้อบสนองการใช้บริการของ 
ผู้ประกอบการขนส่งสินค่้าได้้อย่างม่ประสิทุธิิภัาพ	
การใช้ประโยชน์จิากค่วามก้าวหน้าด้้านเทุค่โนโลย่
ด้ิจิิทัุลเพ่�อยกระดั้บกิจิกรรมโลจิิสติ้กส์ของประเทุศ
รวมถ้ ง ก า รป รับปรุ ง และ พัฒนากฎระ เ บ่ ยบ 
ทุ่�เก่�ยวข้องกับการขนส่งและโลจิิสติ้กส์ระหว่างประเทุศ 
ทุ่� เ ป็ น ส ากลและทุั นต้่ อ สถ านกา รณ์ ก า รพัฒนา 
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	 พิจิารณาจิากสัด้ส่วนปริมาณการขนส่ง
สินค่้าทุางราง	พบว่าในช่วงปี	2561-	2564	ปริมาณ
การขนส่งสินค่้าทุางรางเพิ�มสูงข้�นจิาก	10.22	ล้าน
ต้ันต้่อปี	 ในปี	 2561	 เป็น	 11.46	 ล้านต้ันต้่อป ี
ในปี	2564	(ข้อมูลล่าสุด้)	หร่อเฉล่�ยประมาณร้อยละ 
4.04	ต้่อปี	ทุำให้สััดสั่วนการขนสั่งสัินคิ้าทุางราง 
ต้่อปีริมีาณการขนสั่งสัินคิ้าทุั�งหมีดภัายในปีระเทุศ
เพื่ิ�มีข้�นจิากร้อยละ 1.24 ในปีี 2561 เปี็นร้อยละ 
1.44 ในปีี 2564 แต้่ยังค่งต้�ำกว่าเป้าหมายทุ่�กำหนด้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

	 การเพิ�มสัด้ส่วนปริมาณการขนส่งสินค่้า
ทุางรางจิะช่วยลด้ต้้นทุุนค่่าขนส่งสินค่้าและลด้ต้้น
ทุุนระบบโลจิิสติ้กส์ของประเทุศ	 เพิ�มประสิทุธิิภัาพ
กา ร ใ ช้ พ ลั ง ง าน ในภัาค่ขนส่ ง แ ละลด้มลพิ ษ 
ทุางอากาศ	 ซ่้�งจิะช่วยยกระด้ับข่ด้ค่วามสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทุศในภัาพรวมและสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาประเทุศอย่างยั�งย่น	โด้ยม่ปัจิจัิย
สำค่ัญสู่การบรรลุเป้าหมาย	ประกอบด้้วยการพัฒนา
โค่รงสร้างพ่�นฐานและสิ� งอำนวยค่วามสะด้วก 

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
โค่รงสร้างพ้ื้�นฐานดั้านค่มนาค่มแลุะระบบโลุจิิสติ้กส์

สัดัส่วนป้ริมาณการขนส่งสินค่้าที่างรางต้่อป้ริมาณการขนส่งสินค่้าที่ั�งหมดั
เพิื้�มข้�นเป้็นร้อยลุะ 4

การขนส่งสินค่้าที่างรางเพิื้�มข้�น

ป้ี
2565

และการปรับปรุงระบบบริหารจัิด้การโลจิิสติ้กส์ 
เพ่� อ รอง รับการขนส่ งต้่ อ เน่� อ งหลายรู ปแบบ
(Multi-modal	 Transport)	 ค่วามพร้อมของรถ
จิักรและล้อเล่�อนของการรถไฟื้แห่งประเทุศไทุย 
(รฟื้ทุ.)	 รวมถ้งการปรับปรุงกฎหมายและระเบ่ยบ 
ทุ่�เก่�ยวข้องเพ่�อสนับสนุนการขนส่งสินค่้าทุางราง
เพ่�อจิูงใจิให้ผู้ประกอบการขนส่งปรับเปล่�ยนรูป
แบบการขนส่งสินค่้าจิากทุางถนนสู่ทุางรางได้้ต้าม 
เป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้	

ไว้ทุ่�ร้อยละ	4	 ในปี	2565	ค่่อนข้างมาก	สัะทุ้อนถ้ง
สัถานการณ์การบรรลุเปี้าหมีายทุี�อย่่ในระดับวิกฤต้
ซ่้�งส่วนหน้�งเป็นผลจิากค่วามล่าช้าในการก่อสร้าง
โค่รงการรถไฟื้ทุางคู่่	 ระยะทุ่�	 1	จิำนวน	5	 เส้นทุาง	
และเส้นทุางรถไฟื้ทุางคู่่สายใหม่	จิำนวน	2	เส้นทุาง
ประกอบกับ	 รฟื้ทุ.	 ยังค่งประสบปัญหาขาด้แค่ลน
รถจิักรและล้อเล่�อนในการให้บริการ	ทุำให้	 รฟื้ทุ. 
ไม่สามารถปรับเพิ�มขบวนรถสินค่้าได้้ต้ามค่วาม
ต้้องการของผู้ประกอบการได้้
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	 ภัาค่รัฐได้้เร่งลงทุุนพัฒนาโค่รงสร้างพ่�นฐาน 
และสิ�งอำนวยค่วามสะด้วกเพ่�อรองรับการขนส่ง
สินค่้าทุางราง	 โด้ยปัจิจิุบันได้้เปิด้ให้บริการรถไฟื้
ทุางคู่่	 ระยะทุ่�	 1	จิำนวน	3	 เส้นทุาง	 ได้้แก่	ช่วงชุม
ทุางถนนจิิระ	–	ขอนแก่น	 (เปิด้ให้บริการปี	 2562)	
ช่วงฉะเชิงเทุรา	–	ค่ลองสิบเก้า	–	แก่งค่อย	(เปิด้ให้
บริการปี	2563)	และช่วงหัวหิน	–	ประจิวบค่่ร่ขันธิ์
(ก่อสร้างแล้วเสร็จิเด้่อนกรกฎาค่ม	2565)	และอยู่
ระหว่างการก่อสร้างรถไฟื้ทุางคู่่และทุางคู่่สายใหม่
รวม	4	 เส้นทุาง	ค่าด้ว่าจิะด้ำเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จิและเปิด้ให้บริการค่รบทุุกเส้นทุางในปี	 2566	
(ยกเว้นช่วงมาบกะเบา	 –	 ชุมทุางถนนจิิระ	ทุ่�ค่าด้
ว่าจิะเปิด้ให้บริการในปี	 2570)	 ซ่้�งภัายหลังการ
ด้ำเนินการดั้งกล่าวจิะทุำให้โค่รงข่ายรถไฟื้ม่ค่วาม
ค่รอบค่ลุมพ่�นทุ่�ให้บริการเพิ�มข้�นจิาก	 47	 จิังหวัด้	
เป็น	54	จิังหวัด้	และม่การพัฒนาปรับปรุงย่านกอง
เก็บตู้้สินค่้าบริเวณสถาน่รถไฟื้	32	แห่งทุั�วประเทุศ
ให้สามารถรองรับปริมาณค่วามต้้องการขนส่งสินค่้า
ทุางรถไฟื้ได้้	
	 นอกจิากน่� 	 กระทุรวงค่มนาค่มยั ง ได้้
สนับสนุนให้ม่การบูรณาการพัฒนาโค่รงสร้างพ่�น
ฐานและสิ�งอำนวยค่วามสะด้วกเพ่�อรองรับการ
ขนส่งต้่อเน่�องหลายรูปแบบ	(Multi-modal	Trans-
port)	 บริเวณทุางรถไฟื้	 อาทุิ	 ศูนย์เปล่�ยนถ่ายรูป
แบบการขนส่งสินค่้าเช่ยงของ	 จิังหวัด้เช่ยงราย 
(เปิด้ให้บริการแล้ว)		ศูนย์การขนส่งชายแด้นจัิงหวัด้
นค่รพนม	 (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)	ของกรมการขนส่ง
ทุางบก	 เพ่�อสนับสนุนให้ระบบรางเป็นโค่รงข่าย
หลักในการขนส่งสินค่้า
	 สำหรับการพัฒนาสภัาพแวด้ล้อมเพ่�อให้
เอ่�ออำนวยต้่อการขนส่งสินค่้าทุางรางนั�น	 ทุ่�ผ่าน
มากระทุรวงค่มนาค่ม	 ได้้ม่การจิัด้ต้ั�งสถาบันวิจัิย
และพัฒนาเทุค่โนโลย่ระบบรางเพ่�อส่งเสริมให้

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

เกิด้การวิจิัยและพัฒนานวัต้กรรมเทุค่โนโลย่เก่�ยว
กับระบบราง	 สนับสนุนการพัฒนาบุค่ลากรและ
ผู้ประกอบการในอุต้สาหกรรมระบบรางภัายใน
ประเทุศ	 และลด้การพ้� งพาเทุค่โนโลย่จิากต้่าง
ประเทุศ	 และม่การจิัด้ต้ั�งกรมการขนส่งทุางราง
เพ่�อเต้ร่ยมค่วามพร้อมในการกำกับกิจิการขนส่ง
ทุางราง	 และอยู่ระหว่างการเสนอร่าง	 พ.ร.บ.	 
การขนส่งทุางราง	 ...	 เพ่�อให้กรมการขนส่งทุางราง
สามารถทุำหน้าทุ่�ในการกำหนด้นโยบายและกำกับ
ดู้แลมาต้รฐานการประกอบการขนส่งทุางราง	อาทุิ
ค่่าโด้ยสาร	 ค่่าระวาง	 ค่่าใช้ประโยชน์ราง	 รวมทุั�ง
การเพิ�มบทุบาทุภัาค่เอกชนในกิจิการขนส่งสินค่้าได้้
อย่างเต็้มรูปแบบ	ซ่้�งจิะช่วยสนับสนุนให้ม่การขนส่ง
สินค่้าทุางรางเพิ�มข้�นได้้ต้ามเป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้

ต้ารางแสัดง
แผนการพื่ัฒนาโคิรงข่ายรถไฟทุางคิ่่ทุั�วปีระเทุศ

ทุ่�มา:	การรถไฟื้แห่งประเทุศไทุย	กระทุรวงค่มนาค่ม
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	 ทุ่�ผ่านมาภัาค่รัฐได้้ลงทุุนพัฒนาโค่รงสร้าง
พ่�นฐานและสิ�งอำนวยค่วามสะด้วกเพ่�อสนับสนุน
ให้โค่รงข่ายรถไฟื้เป็นโค่รงข่ายหลักในการเดิ้น
ทุางและขนส่งสินค่้าของประเทุศ	 แต้่เน่�องจิาก
การขนส่งสินค่้าของประเทุศทุ่�ผ่านมาได้้พ้�งพาการ
ขนส่งทุางถนนเป็นหลัก	 ทุำให้ม่สภัาพแวด้ล้อมทุ่�
เอ่�ออำนวยต้่อการขนส่งทุางถนน	 ซ่้�งเป็นรูปแบบ
การขนส่งทุ่�สามารถเข้าถ้งจิุด้ต้้นทุาง-ปลายทุาง
ได้้อย่างสะด้วก	 ในขณะทุ่�การขนส่งสินค่้าทุาง
รางเป็นรูปแบบการขนส่งทุ่�ไม่สามารถเข้าถ้งจิุด้

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ต้้นทุาง-ปลายทุางได้้	 ทุำให้ผู้ประกอบการเกิด้
ภัาระต้้นทุุนค่่าใช้จิ่ายทุ่�ซ่�ำซ่้อนจิากการขนถ่าย
สินค่้าหลายค่รั�ง	 ด้ังนั�น	 หากภัาค่รัฐไม่สามารถ
เพิ�มศักยภัาพในการให้บริการขนส่งสินค่้าทุาง
รางให้ม่ประสิทุธิิภัาพทุั�งทุางด้้านระยะเวลาและ
ค่่าใช้จิ่ายในการขนส่งทุ่�สามารถแข่งขันได้้กับ 
การขนส่งสินค่้าทุางถนนก็จิะไม่สามารถสนับสนุน
ให้ ผู้ประกอบการหันมาขนส่ง สินค่้าทุางรถไฟื้ 
เพิ�มข้�นได้้ต้ามเป้าหมาย	

	 การเพิ�มสัด้ส่วนการขนส่งสินค่้าทุางราง
ในระยะต้่อไป	ภัาค่รัฐจิำเป็นต้้องเร่งก่อสร้างรถไฟื้
ทุางคู่่ระยะทุ่�	 1	 และทุางคู่่สายใหม่	 การจิัด้หารถ
จัิกรและล้อเล่�อน	 รวมถ้งการพัฒนาสิ� งอำนวย 
ค่วามสะด้วกต้่าง	ๆ	ทุ่�เก่�ยวข้องเพ่�อรองรับการขนส่ง
ต้่อเน่�องหลายรูปแบบ	 พร้อมทุั� งเร่งผลักด้ันให้ 
พ.ร.บ.	การขนส่งทุางราง	พ.ศ.	 ...	 ให้ม่ผลบังค่ับใช้
โด้ยเร็ว	 เพ่�อให้กรมการขนส่งทุางรางสามารถทุำ
หน้าทุ่�ในการกำกับดู้แลกิจิการระบบขนส่งทุางราง
และสนับสนุนให้ม่การเพิ�มบทุบาทุของภัาค่เอกชน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ในการให้บริการในกิจิการระบบขนส่งทุางราง 
ได้้อย่างเป็นรูปธิรรม	นอกจิากน่�	ภัาค่รัฐค่วรกำหนด้ 
ให้ม่ค่ณะทุำงานทุ่�ประกอบด้้วยหน่วยงานทุ่�เก่�ยวข้อง 
เ พ่�อร่วมกันพิจิารณาแนวทุางแก้ ไขปัญหาและ 
การเพิ�มศักยภัาพในการให้บริการขนส่งสินค่้า 
ทุางรางให้ม่ประสิทุธิิภัาพทุั�งทุางด้้านระยะเวลา 
และค่่าใช้จิ่ายในการขนส่งให้สามารถแข่งขันได้้ 
กับการขนส่งสินค่้าทุางถนน	โด้ยเริ�มต้้นจิากเส้นทุาง 
ทุ่�ม่การขนส่งสินค่้าหลักของประเทุศเป็นลำด้ับแรก
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	 แ ผ น แ ม่ บ ทุ ภั า ย ใ ต้้ ยุ ทุ ธิ ศ า ส ต้ ร์ ช า ติ้	
ประเด้็น	 (07)	 โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 ระบบโลจิิสต้ิกส์	
และด้ิจิิทุัล	(พ.ศ.2566-2580)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเต้ิม) 
เป้าหมายแผนแม่บทุย่อย	การขนส่งสินค่้าทุางราง 
เพิ�มข้�น	 ยังค่งตั้วช่�วัด้เดิ้ม	 สัด้ส่วนปริมาณการ
ขนส่งสินค่้าทุางรางต้่อปริมาณการขนส่งสินค่้า
ทุั� งหมด้	 แต้่ ได้้ม่การปรับเปล่� ยนค่่า เป้าหมาย 
เพ่�อให้สะทุ้อนเป้าหมายมากยิ� ง ข้�น	 จิาก	 เด้ิม	
สัด้ส่วนปริมาณการขนส่งสินค่้าทุางรางต้่อปริมาณ
การขนส่งสินค่้าทุั�งหมด้	 เฉล่�ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
4	เป็น	เฉล่�ยไม่น้อยกว่าร้อยละ	7	ภัายในปี	2570	
ทุั�งน่� 	 เม่�อเทุ่ยบสัด้ส่วนปริมาณการขนส่งสินค่้า

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ทุางรางต้่อปริมาณการขนส่งสินค่้าภัายในประเทุศ
ทุั�งหมด้จิากปี	 2564	 ทุ่�ม่ค่่าเทุ่ากับร้อยละ	 1.44	
ทุำให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดั้บวิกฤต้
ในการบรรลุเป้าหมาย	ด้ังนั�น	เพ่�อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้	 ภัาค่รัฐต้้องด้ำเนินการเพ่�อ
ขับเค่ล่�อนให้โค่รงข่ายรถไฟื้เป็นโค่รงข่ายหลัก 
ในการ เ ดิ้นทุางและขนส่ งสินค่้ าของประเทุศ 
อย่างต้่อเ น่�อง	 ค่วบคู่่ กับการเพิ�มบทุบาทุภัาค่
เอกชนในระบบราง	 เพ่�อให้เกิด้การใช้ประโยชน์
จิากโค่รงสร้างพ่�นฐานระบบรางและสิ�งอำนวย
ค่วามสะด้วกทุ่�ภัาค่ รัฐได้้ลงทุุนไปแล้ ว ให้ เกิด้
ประโยชน์สูงสุด้					
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
โค่รงสร้างพ้ื้�นฐานดั้านค่มนาค่มแลุะระบบโลุจิิสติ้กส์

สัดัส่วนการเดัินที่างดั้วยระบบขนส่งสาธิารณะในเขต้กรุงเที่พื้ฯ แลุะ ป้ริมณฑ์ลุ
ไม่น้อยกว่าร้อยลุะ 30 แลุะไม่น้อยกว่าร้อยลุะ 5 ในเม้องหลุักในภ่มิภาค่

เพิื้�มสัดัส่วนการเดัินที่างดั้วยระบบขนส่งสาธิารณะในเขต้กรุงเที่พื้ฯ แลุะ
ป้ริมณฑ์ลุ รวมถ้ึงในเม้องหลุักในภ่มิภาค่

ป้ี
2565

070104

	 การเพิ�มสัด้ส่วนการเด้ินทุางด้้วยระบบ
ขนส่งสาธิารณะในเขต้กรุงเทุพฯ	และปริมณฑ์ลรวม
ถ้งเม่องหลักในภูัมิภัาค่จิะช่วยบรรเทุาปัญหาจิราจิร
ต้ิด้ขัด้	 เพิ�มประสิทุธิิภัาพในการใช้พลังงานในภัาค่
ขนส่งและลด้มลพิษทุางอากาศในเขต้เม่องทุ่�ม่ 
ค่วามรุนแรงเพิ�มข้�นต้ามระด้ับการพัฒนาทุางเศรษฐกิจิ
และค่วามหนาแน่นของเม่อง	 โด้ยม่ปัจิจิัยสำค่ัญ
สู่การบรรลุเป้าหมาย	 ประกอบด้้วย	 การส่งเสริม 
ให้ประชาชนหันมา เด้ินทุางด้้ วยระบบขนส่ ง
สาธิารณะเพิ�มข้�นจิำเป็นต้้องให้ค่วามสำค่ัญกับ 

การพัฒนา โค่รงสร้ า งพ่� น ฐานและสิ� ง อ ำนวย 
ค่วามสะด้วกทุ่�สามารถรองรับการเดิ้นทุางเช่�อมต้่อ 
ต้ั�งแต้่จิุด้เริ�มต้้นไปยังจุิด้สิ�นสุด้ของการเดิ้นทุาง 
ให้ได้้มาต้รฐานปลอด้ภััย	ต้รงต้่อเวลา	และม่ค่่าใช้จิ่าย 
ในการเด้ินทุางทุ่�สามารถแข่งขันได้้กับการเดิ้นทุาง
ด้้วยระบบขนส่งส่วนบุค่ค่ล	นอกจิากน่�	 ยังจิำเป็น
ต้้องม่การกำหนด้มาต้รการ	 ระเบ่ยบและกฎหมาย
ทุ่� เก่�ยวข้อง	 เพ่�อสร้างสภัาพแวด้ล้อมของเม่อง 
ให้ เหมาะสมกับการเด้ินทุางด้้ วยระบบขนส่ ง
สาธิารณะอ่กด้้วย		
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	 พิจิารณาจิากสัด้ส่วนการเดิ้นทุางด้้วยระบบ
ขนส่งสาธิารณะในเขต้กรุงเทุพฯ	 และ	 ปริมณฑ์ล 
ในช่วงปี	 2561	–	 2564	 ทุ่�ผ่านมา	พบว่าปริมาณ 
การเด้ินทุางในเขต้กรุงเทุพฯ	และปริมณฑ์ล	ม่แนวโน้ม 
ลด้ลงอย่างต้่อเน่�อง	 จิาก	 33.18	 ล้านค่น-เทุ่�ยว 
ต้่อวัน	ในปี	2561	เป็น	25.83	ล้านค่น-เทุ่�ยวต้่อวัน
ในปี	2564	 (ข้อมูลล่าสุด้)	หร่อลด้ลงเฉล่�ยประมาณ
ร้อยละ	 4.46	 ต้่อปี	 โด้ยในปี	 2564	 ม่สัด้ส่วน 
การเด้ินทุางด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะในเขต้
กรุงเทุพฯ	 และปริมณฑ์ล	 ร้อยละ	 8.27	 ต้�ำกว่า
เป้ าหมายทุ่�กำหนด้ไว้อย่ างมาก	 ซ่้� งส่ วนใหญ่
เป็นผลจิากการปฏิิ บัต้ิ ต้ามมาต้รการป้องกัน
และค่วบคุ่มสถานการณ์การแพร่ ระบาด้จิาก 
เช่�อโค่วิด้-19	ของภัาค่รัฐ	ทุำให้ประชาชนบางส่วน
หันมาเดิ้นทุางด้้วยระบบขนส่งส่วนบุค่ค่ล	 (รวมถ้ง
ระบบขนส่งสาธิารณะส่วนบุค่ค่ล)	 เพิ�มข้�น	 ทุั�งน่� 
การเด้ินทุางด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะในเขต้
กรุงเทุพฯ	และปริมณฑ์ล	 ทุ่�ลด้ลงส่วนใหญ่เป็นการ
ลด้ลงของปริมาณผู้โด้ยสารของระบบรถโด้ยสาร
สาธิารณะจิาก	6.75	ล้านค่น-เทุ่�ยวต้่อวัน	ในปี	2561	
เป็น	2.21	ล้านค่น-เทุ่�ยวต้่อวันในปี	 2564	สำหรับ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

สัด้ส่วนการเด้ินทุางด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะใน
เม่องหลักในภัูมิภัาค่	 ปัจิจิุบันสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจิราจิร	 (สนข.)	 อยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลสถิต้ิทุ่�เก่�ยวข้องเพ่�อจิัด้ทุำข้อมูล 
ต้ัวช่� วัด้ด้ั งกล่าว	 โด้ยนำร่องในเม่องหลักของ
ภัูมิภัาค่	3	จิังหวัด้	 ได้้แก่	 จิังหวัด้เช่ยงใหม่	 จิังหวัด้
นค่รราชส่มา	 และจิังหวัด้ภัูเก็ต้	 และ	 ในปี	 2566 
จิะด้ำเนินการจิ้างทุ่�ปร้กษาเพ่�อจัิด้เก็บข้อมูลในเม่อง
หลักอ่�น	 ๆ	 เพิ�มเติ้มอ่ก	 4	 จิังหวัด้	 ได้้แก่	 จัิงหวัด้
เช่ยงราย	 จิังหวัด้อุบลราชธิาน่	 สุราษฎร์ธิาน่	 และ
จิังหวัด้พระนค่รศร่อยุธิยา	อย่างไรก็ด่้	 ในช่วงทุ่�เกิด้ 
สถานการณ์การแพร่ระบาด้จิากเช่�อโค่วิด้-19 
ในช่วงปี	 2563	 -2564	ทุำให้ผู้ประกอบการขนส่ง
สาธิารณะในเม่องหลักในภูัมิภัาค่ทุั�งภัาค่รัฐและภัาค่
เอกชนหลายจิังหวัด้	อาทิุ	จิังหวัด้เช่ยงใหม่	จิังหวัด้
ภัูเก็ต้	 จิังหวัด้นนทุบุร่	 และจิังหวัด้ขอนแก่น	 ได้้
หยุด้การให้บริการเน่�องจิากประสบปัญหาขาด้ทุุน 
อย่างต้่อเน่�อง	 ส่งผลให้ค่าด้ว่าสัด้ส่วนการเด้ินทุาง
ด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะในเม่องหลักในภูัมิภัาค่จิะ
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้ได้้

	 ในปี 	 2565	 หน่วยงานทุ่� เ ก่� ยวข้องได้ ้
ด้ำเนินโคิรงการเพ่ื่�อขับเคิล่�อนการบรรลุเปี้าหมีาย
ต้ามียุทุธศาสัต้ร์ชาต้ิ ปีระจิำปีี พื่.ศ. 2565	 อาทิุ
โคิรงการพัื่ฒนาระบบนำทุางการเดินทุางด้วย
ขนสั่งสัาธารณะเพ่ื่�อเช่�อมีโยงไปีสั่่ภั่มิีภัาคิ	 เพ่�อเป็น 
การเพิ�มสัด้ส่วนการเดิ้นทุางด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะ 
ในเขต้กรุงเทุพฯ	และปริมณฑ์ล	รวมถ้งในเม่องหลัก
ในภัูมิภัาค่ของประเทุศไทุย	 โด้ยเป็นการออกแบบ
และพัฒนาแอปพลิเค่ชัน	 (Application)	 รองรับ
การนำเข้าสัญญาณต้ำแหน่งพิกัด้จิ่พ่เอส	 (GPS) 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

จิากโทุรศัพทุ์ เค่ล่� อนทุ่�ของ	 ผู้ ให้บริการขนส่ ง
สาธิารณะ	และสามารถแสด้งผลการแจิ้งต้ำแหน่ง 
GPS	ของผู้รับบริการผ่านแอปพลิเค่ชันได้้	 เพ่�อให้
ประชาชนได้้รับข้อมูลบริการระบบขนส่งสาธิารณะ
ทุ่� ให้บริการโด้ยภัาค่รัฐและเอกชน	 ทุ่�สามารถ
สนับสนุนให้ เ กิด้การเ ดิ้นทุางด้้วยระบบขนส่ ง
สาธิารณะเพิ�มข้�น	 นอกจิากน่� 	 ทุ่�ผ่านมาภัาค่รัฐ 
ได้้ให้ค่วามสำคั่ญกับการลงทุุนพัฒนาระบบรถไฟื้ฟื้้า
ในเขต้กรุงเทุพฯ	และปริมณฑ์ล	 เพ่�อเป็นโค่รงข่าย 
หลักในการเด้ินทุาง	 โด้ยปัจิจิุบันได้้ม่การเปิด้ 
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ให้บริการรถไฟื้ฟื้้าแล้วจิำนวน	6	 เส้นทุางระยะทุาง
รวม	211.94	กม.	และอยู่ระหว่างก่อสร้าง	จิำนวน 
5	เส้นทุาง	ระยะทุางรวม	135.8	กม.	ซ่้�งเป็นส่วนหน้�ง 
ของการด้ำเนินการต้ามแผนแม่บทุการพัฒนา
ระบบขนส่งมวชนทุางรางในเขต้กรุงเทุพฯ	 และ
ปริมณฑ์ล(M-Map)	จิำนวน	10	 เส้นทุาง	 เพ่�อเพิ�ม
ค่วามค่รอบค่ลุมพ่�นทุ่�ให้บริการจิาก	 193.72	 กม. 
เป็น	 464	กม.	 การด้ำเนินการต้ามแผนแม่บทุการ
พัฒนาระบบรถโด้ยสารในเขต้กรุงเทุพฯ	 และ
ปริมณฑ์ล	 โด้ยการกำหนด้เง่�อนไขให้ผู้ประกอบการ 
รถโด้ยสารในเขต้กรุงเทุพฯ	และปริมณฑ์ล	ทุ่�จิะขอรับ
ใบอนุญาต้เด้ินรถจิำเป็นต้้องม่การจิัด้หารถโด้ยสาร
ทุ่�ม่สภัาพด้่มาให้บริการ	ค่วบคู่่กับการปรับปรุงเส้น
ทุางการเดิ้นรถโด้ยสารประจิำทุางในเขต้กรุงเทุพฯ
และปริมณฑ์ล	 ให้เป็นระบบขนส่งมวลชนเสริม
(Feeder)	 ให้แก่ระบบรถไฟื้ฟื้้า	รวมทุั�งการด้ำเนินการ
ศ้กษาค่วามเหมาะสมและรูปแบบการลงทุุนเพ่�อ
สนับสนุนให้เกิด้การพัฒนาพ่�นทุ่�รอบสถาน่ขนส่ง
มวลชน	(Transit-Oriented	Development	:	TOD) 
การพัฒนาระบบบัต้รโด้ยสารร่วมและการกำหนด้
โค่รงสร้างอัต้ราค่่าโด้ยสารร่วม	 เพ่�อส่งเสริมให้
ประชาชนในเขต้กรุงเทุพฯ	และปริมณฑ์ล	หันมาเด้ิน 

ทุางด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะเพิ�มข้�น	 สัำหรับ
การพัื่ฒนาระบบขนสั่งสัาธารณะในเมี่องหลักใน
ภั่มีิภัาคิ	 ทุ่�ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจิราจิรร่วมกับหน่วยงานรับผิด้ชอบทุั�ง
ส่วนกลางและส่วนภัูมิภัาค่	 ได้้ศ้กษาและจิัด้ทุำแผน 
แม่บทุการพัฒนาระบบขนส่งสาธิารณะในเม่อง 
ภัูมิภัาค่ของประเทุศในพ่�นทุ่�ต้่าง	ๆ	อาทุิจัิงหวัด้ขอนแก่น 
จิังหวัด้เช่ยงใหม่	 จิังหวัด้ภัู เก็ต้	 จัิงหวัด้สงขลา 
จิังหวัด้พิษณุโลก	 อุด้รธิาน่	 จิังหวัด้นค่รราชส่มา
และกลุ่มจิังหวัด้ในพ่�นทุ่� เขต้เศรษฐกิจิพิเศษภัาค่
ต้ะวันออก	(EEC)	ได้้แก่	 จัิงหวัด้ฉะเชิงเทุรา	 จัิงหวัด้
ชลบุร่	 และจิังหวัด้ระยอง	 แล้วเสร็จิ	 โด้ยขณะน่� 
การรถไฟื้ฟื้้าขนส่งมวลชนแห่งประเทุศไทุย	 (รฟื้ม.)	
ในฐานะหน่วยงานรับผิด้ชอบการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธิารณะในเขต้เม่องในจัิงหวัด้เช่ยงใหม่	 จัิงหวัด้
พิษณุโลก	 จิังหวัด้ภัูเก็ต้	 และจิังหวัด้นค่รราชส่มา
อยู่ระหว่างการศ้กษาค่วามเหมาะสมของรูปแบบ
เทุค่โนโลย่ทุ่�จิะใช้ในระบบขนส่งสาธิารณะทุ่�ม่ขนาด้
การลงทุุนทุ่�เหมาะสมและสอด้ค่ล้องกับบริบทุของ
พ่�นทุ่�เพ่�อไม่ให้เกิด้ภัาระทุางการเงินแก่ภัาค่รัฐใน
ระยะยาว	ทุำให้การพัฒนาระบบขนส่งสาธิารณะใน
เม่องหลักในภัูมิภัาค่ยังไม่ม่ค่วามก้าวหน้าเทุ่าทุ่�ค่วร
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	 ก า รพัฒนาระบบขนส่ ง ส า ธิ า รณะ ใน
เขต้กรุงเทุพฯ	 และปริมณฑ์ล	 ในช่วงทุ่�ผ่านมาม่ 
ค่วามก้าวหน้าอย่างชัด้เจิน	 โด้ยเฉพาะการทุยอย
เปิด้ ให้บริ การรถไฟื้ฟื้้ าอย่ า งต้่ อ เน่� อ ง 	 ทุำให้
ประชาชนโด้ยเฉพาะค่นรุ่ น ใหม่ ได้้ม่การปรับ 
รูปแบบและวิถ่ช่วิต้ให้สามารถเด้ินทุางด้้วยระบบ
รถไฟื้ฟื้้าได้้อย่างสะด้วกเพิ�มข้�น 	 ประกอบกับ 
ค่วามก้ า วหน้ าทุา ง เทุค่ โน โลย่ ดิ้ จิิ ทุั ลทุำ ให้ ม่ 
การพัฒนาแพลต้ฟื้อร์ม	 (Platform)	 ทุ่�จิะช่วย
อำนวยค่วามสะด้วกในการเด้ินทุางด้้วยระบบ
ขนส่ งสาธิารณะเพิ� มมากข้� น ได้้ ในระด้ับหน้� ง
อย่างไรก็ด่้	 เน่�องจิากการเดิ้นทุางด้้วยระบบรถไฟื้ฟื้้า
ไม่สามารถเช่�อมต้่อการเดิ้นทุางต้ั�งแต้่จิุด้ต้้นทุาง-
ปลายทุาง	เช่นเด้่ยวกันกับการเด้ินทุางด้้วยรถยนต้์ 
และจิำเป็นต้้องม่การพัฒนาระบบระบบรถโด้ยสาร 
สาธิารณะและสิ�งอำนวยค่วามสะด้วกเพ่�อรองรับ
การเด้ินทุางเ ช่�อมต้่อจิากระบบรถไฟื้ฟื้้าไปยั ง
จิุด้ต้้นทุาง	 -	 ปลายทุาง	 ซ่้�งทุ่�ผ่านมาการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทุธิิภัาพการให้บริการของระบบรถ 
โด้ยสารสาธิารณะและสิ� งอำนวยค่วามสะด้วก 
ยังไม่สามารถด้ำเนินการได้้อย่างสอด้รับกับการ
เปิด้ให้บริการระบบรถไฟื้ฟื้้า	 ในขณะทุ่�ทุ่�ผ่านมา
แนวโน้มการพัฒนายานยนต้์ไฟื้ฟื้้าทุ่�ม่ราค่าลด้ลง
และการเริ�มพัฒนาแอปพลิเค่ชันทุ่�ทุำให้เกิด้การ
ทุำธุิรกิจิต้ามแนวค่ิด้เศรษฐกิจิแบ่งปัน	 (Sharing	 

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

Economy)	 ถ่อเป็นปัจิจัิยสำคั่ญทุ่�อาจิจิะม่ผลต้่อ 
ค่วามสำ เ ร็ จิ ในการ เพิ� ม สั ด้ส่ วนการ เ ดิ้นทุาง
ด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะในเขต้กรุงเทุพฯและ
ปริมณฑ์ล	สำหรับการพัฒนาระบบขนส่งสาธิารณะ
ในเม่องหลักในภูัมิภัาค่	 ซ่้�งปัจิจุิบันยังอยู่ระหว่าง 
การศ้กษาทุบทุวนรูปแบบและขนาด้การลงทุุน
ทุ่� เหมาะสมกับบริบทุของพ่�นทุ่�	 จิ้งยังไม่สามารถ
ขับเค่ล่�อนให้เกิด้ผลในทุางปฏิิบัติ้ได้้อย่างเป็นรูป
ธิรรมต้ามเป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้ได้้ 	 อย่างไรก็ด้ ่
ผลการศ้กษาส่วนใหญ่พบว่า 	 การด้ำเนินการ 
ให้บริการระบบขนส่งสาธิารณะม่ม่ผลต้อบแทุน
ทุางการเงินอยู่ในระด้ับต้�ำและจิำเป็นต้้องพ้�งพา
การสนับสนุนทุางการเงินจิากภัาค่รัฐ	 ในขณะทุ่� 
หน่ วย งานรั บผิ ด้ชอบในระด้ั บพ่� นทุ่� บ า งแห่ ง
ขาด้ค่วามสามารถในการสนับสนุนทุางการเงิน
ประกอบกับกฎหมายและระเบ่ยบทุ่� เก่� ยวข้อง 
กับการบริหารราชการส่วนทุ้องถิ�นยังไม่สามารถ
ส่งเสริมให้ภัาค่เอกชนเข้ามาม่ส่วนร่วมในการ
ลงทุุนพัฒนาระบบขนส่ งสาธิารณะได้้ 	 ทุั� งน่� 
ผู้ประกอบการภัาค่เอกชนในจิังหวัด้ต้่าง	 ๆ	 ได้้แก่
จิังหวัด้ขอนแก่น	 จิังหวัด้ภัูเก็ต้	 จิังหวัด้นนทุบุร่
และจัิงหวัด้เช่ยงใหม่	 ได้้ม่การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธิารณะในเขต้เม่อง	 (C ity	 Bus)	 เพ่�อ เป็น 
โค่รงการนำร่องก่อนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
สาธิารณะในเขต้เม่องอย่างเต็้มรูปแบบต้่อไป	
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	 เพ่�อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ�มสัด้ส่วนการ
เด้ินทุางด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะในเขต้กรุงเทุพฯ
และปริมณฑ์ล	 ภัาค่รัฐค่วรเร่งด้ำเนินการต้ามแผน
แม่บทุการพัฒนาระบบรถโด้ยสารประจิำทุางทุั�งด้้าน
การปฏิิรูปเส้นทุางเดิ้นรถและการจัิด้หารถโด้ยสาร
ใหม่ทุด้แทุนรถโด้ยสารเด้ิม	 เพ่�อปรับบทุบาทุของรถ
โด้ยสารประจิำทุางให้ทุำหน้าทุ่�ป้อนผู้โด้ยสารเข้า
สู่ระบบรถไฟื้ฟื้้า	 การพัฒนาสิ�งอำนวยค่วามสะด้วก 
ด้้านการเดิ้นทุางต้่าง	 ๆ	 อาทุิ	 การปรับปรุงทุางเดิ้น
เทุ้า	 การกำหนด้โค่รงสร้างอัต้ราค่่าโด้ยสารร่วม 
เพ่�อรองรับการเด้ินทุางเช่�อมจิากระบบรถไฟื้ฟื้้าไป
ยังจิุด้ต้้นทุาง	 –	 ปลายทุาง	 ได้้อย่างสะด้วกและม่ 
ค่่าใช้จิ่ายทุ่�แข่งขันได้้กับการเดิ้นทุางด้้วยยานพาหนะ
ส่วนบุค่ค่ล	 พร้อมทุั� ง พิจิารณาด้ำเนินการมาต้ร 
การส่งเสริมให้เกิด้การบริหารจิัด้การค่วามต้้องการ
เด้ินทุาง	 (Demand	 Road	Management)	 ในรูป

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

แบบต้่าง	ๆ	อาทุิ	การจัิด้เก็บค่่าธิรรมเน่ยมการใช้ถนน
ในเขต้ชุมชน	 (Road	Pricing)	การบังค่ับใช้กฎหมาย
ทุ่�เก่�ยวกับการจิราจิรอย่างจิริงจิัง	 และส่งเสริมให้เกิด้
การพัฒนาแอปพลิเค่ชันทุ่�ค่รอบค่ลุมการเดิ้นทุาง
ด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะทุุกรูปแบบเพ่�ออำนวย
ค่วามสะด้วกให้แก่ประชาชน	ซ่้�งจิะช่วยให้ประชาชน
หันมาเด้ินทุางด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะมากยิ�งข้�น 
สำหรับการเพิ�มสัด้ส่วนการเดิ้นทุางด้้วยระบบขนส่ง
สาธิารณะในเม่องภัูมิภัาค่	 ภัาค่รัฐค่วรพิจิารณา
ปรับปรุงกฎหมายและระเบ่ยบทุ่� เก่�ยวข้องกับการ
บริหารราชการส่วนทุ้องถิ�นทุ่� จิะช่วยส่ ง เสริมให ้
ภัาค่เอกชนเข้ามาม่ส่วนร่วมในการลงทุุนพัฒนา
ระบบขนส่งสาธิารณะได้้	 รวมถ้งกำหนด้หลักเกณฑ์์ 
ในการสนับสนุนทุางการเงินให้แก่องค่์กรส่วนทุ้องถิ�น
เพ่�อใช้ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธิารณะต้่อไป
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	 แ ผ น แ ม่ บ ทุ ภั า ย ใ ต้้ ยุ ทุ ธิ ศ า ส ต้ ร์ ช า ติ้	
ประเด้็น	 (07)	 โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 ระบบโลจิิสต้ิกส ์
และด้ิจิิทุัล	(พ.ศ.2566-2580)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติ้ม) 
เป้าหมายแผนแม่บทุย่อย	 การเดิ้นทุางด้้วยระบบ
ขนส่งสาธิารณะในเขต้เม่องเพิ�มข้�น	 ยังค่งตั้วช่�วัด้เดิ้ม 
สัด้ส่วนการเด้ินทุางด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะ
ในเขต้กรุงเทุพฯ	 ปริมณฑ์ล	 และในเม่องหลัก 
ในภูัมิภัาค่	 แต้่ได้้ม่การปรับเปล่�ยนค่่าเป้าหมาย 
เพ่�อให้สะทุ้อนเป้าหมายมากยิ�งข้�น	จิาก	เดิ้มสััดสั่วน 
การเดินทุางด้วยระบบขนสั่งสัาธารณะในเขต้ 
กรุงเทุพื่ฯ ปีริมีณฑ์ล เฉลี�ยไมี่น้อยกว่าร้อยละ 30 
และในเมี่องหลักในภ่ัมิีภัาคิ เฉลี� ย ไมี่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 เปี็น ในเขต้เมี่อง เฉลี�ยไมี่น้อยกว่าร้อยละ 
40 และเมี่องหลักในภ่ัมีิภัาคิ เฉลี�ยไมี่น้อยกว่า

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ร้อยละ 10 ภัายในปีี 2570	ซ้่�งเม่�อเทุ่ยบกับสัด้ส่วน 
การเด้ินทุางด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะในเขต้
กรุงเทุพฯ	และปริมณฑ์ล	ในปี	2564	เทุ่ากับร้อยละ 
8.27	ทุำให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดั้บ
วิกฤต้ในการบรรลุเป้าหมาย	 โด้ยเฉพาะด้้านการ
พัฒนาระบบขนส่ งสาธิารณะในเม่องภัูมิภัาค่ 
ทุ่�ปัจิจุิบันยังไม่ม่ค่วามค่่บหน้าเทุ่าทุ่�ค่วร	 ด้ังนั�น 
ภัาค่รั ฐ จิ้ ง ค่ ว ร เ ร่ ง ผลั กด้ั นและขั บ เ ค่ล่� อน ให ้
เกิด้การพัฒนาโค่รงสร้างพ่�นฐานและสิ�งอำนวย
ค่วามสะด้วกด้้านการเด้ินทุางอ่�น	ๆ	 เพ่�อสนับสนุน
ให้ประชาชนในพ่� นทุ่� เ ขต้ เม่องหันมา เด้ินทุาง
ด้้วยระบบขนส่งสาธิารณะและบรรเทุาปัญหา 
การจิราจิรติ้ด้ขัด้ได้้ต้ามเป้าหมายในห้วงระยะ
เวลาต้่อไป	
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	 เป้ าหมายการลด้อัต้ราผู้ เ ส่ ยช่ วิ ต้จิาก
อุ บั ต้ิ เ หตุ้ ทุ า งถนนของประ เทุศถ่ อ เป็ นวาระ 
แห่ งชา ติ้ของทุุกประเทุศรวมถ้ งประ เทุศไทุย 
ซ่้� งการขับเค่ล่�อนค่วามปลอด้ภััยทุางถนนและ 
ลด้ค่วามสูญเส่ยจิากอุบัต้ิ เหตุ้ทุางถนนจิะต้้อง 
ให้ค่วามสำค่ัญกับปัจิจิัยต้่าง	ๆ 	ได้้แก่	การเพิ�มค่วามรู้ 
ทุักษะและประสบการณ์การใช้รถใช้ถนนของค่น 

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
โค่รงสร้างพ้ื้�นฐานดั้านค่มนาค่มแลุะระบบโลุจิิสติ้กส์

อัต้ราผ่้เส่ยช่วิต้จิากอุบัต้ิเหตุ้ที่างถึนนให้เป้็น 12 ค่นต่้อป้ระชากร 1 แสนค่น
ในป้ี 2565

ผ่้เส่ยช่วิต้จิากอุบัต้ิเหตุ้ที่างถึนนลุดัลุง 

ป้ี
2565

ค่วามพร้อมและค่วามปลอด้ภััยของถนนและ
มาต้รฐานของยานพาหนะ	การส่งเสริมและปลูกฝััง
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนม่วินัยในการขับข่�	 รวมทุั�งสภัาพ
แวด้ล้อมทุ่�จิะช่วยลด้จิำนวนผู้เส่ยช่วิต้จิากอุบัต้ิเหตุ้
ทุางถนนของประเทุศในภัาพรวม	 ต้ลอด้จินการ
บังค่ับใช้กฎหมายเพ่�อเสริมสร้างค่วามปลอด้ภััย 
ในการเด้ินทุางของประชาชน	
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	 พิจิารณาจิากอัต้ราผู้เส่ยช่วิต้จิากอุบัติ้เหตุ้
ทุางถนน	ภัาพรวมต้ั�งแต้่ปี	 2561	 –	 2565	พบว่า 
ม่อัต้ราผู้ เส่ยช่ วิต้จิากอุบัต้ิ เหตุ้ทุางถนนลด้ลง 
อย่างต้่อเน่�อง	 โด้ยในปี	 2565	พบว่า	ประเทุศไทุย 
ม่อัต้ราผู้ เส่ยช่วิต้จิากอุบัต้ิ เหตุ้ทุางถนนเทุ่ากับ 
20.18	ค่นต้่อประชากร	1	แสนค่น	ซ่้�งแม้ว่าอัต้รา
ผู้ เส่ยช่วิต้จิากอุบัต้ิ เหตุ้ทุางถนนจิะม่แนวโน้ม 
ลด้ลงเฉล่�ยร้อยละ	9.8	ต้่อปี	แต้่ยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายทุ่�กำหนด้ให้ม่การลด้อัต้ราผู้ เส่ยช่ วิต้ 
จิากอุบัต้ิเหตุ้ทุางถนนเป็น	 12	 ค่นต้่อประชากร 
1	แสนค่น	 ในปี	 2565	 ได้้	 โด้ยม่สถานะการบรรลุ
เป้าหมายในระด้ับวิกฤต้ต้่อการบรรลุเป้าหมาย	
นอกจิากน่�	 เม่�อพิจิารณาข้อมูลสถิต้ิจิากระบบข้อมูล 
3	ฐาน	(IDCC)	ของกระทุรวงสาธิารณสุข	พบว่า	ผู้เส่ยช่วิต้ 
ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ	80	 เป็นผู้ทุ่�เกิด้อุบัติ้เหตุ้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

จิากการขับข่�รถจัิกรยานยนต้์และส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่วงอายุ	15	–	19	ปี	ซ้่�งสาเหตุ้การเกิด้อุบัต้ิเหตุ้ทุาง
ถนนส่วนใหญ่เกิด้จิากผู้ขับข่�ม่ระด้ับแอลกอฮอล์ 
เกินกว่าปริมาณทุ่�กฎหมายกำหนด้	และพฤต้ิกรรม
เส่�ยงต้่อการเส่ยช่วิต้	อาทุิ	 การไม่สวมหมวกนิรภััย
และไม่ค่าด้เข็มขัด้นิรภััย

 ในปี	 2565	หน่วยงานทุ่�เก่�ยวข้องได้้ด้ำเนิน 
โคิรงการเพ่ื่�อขับเคิล่�อนการบรรลุเปี้าหมีายต้ามี 
ยุทุธศาสัต้ร์ชาต้ิปีระจิำปีี พื่.ศ. 2565	ได้้แก่	โคิรงการ  
“ขับเคิล่�อนการแก้ปีัญหาการต้ายในกลุ่มีเด็กและ 
เยาวชนทุี�ใช้รถจัิกรยานยนต้์” โคิรงการ “การบริหาร
จิัดการคิวามีปีลอดภััยทุางถนนโดยใช้ชุมีชน 
เปี็นฐาน (Community Based on Road Safety 
Management)” และ โคิรงการ “พื่ัฒนามีาต้รฐาน 
ผ่้ต้รวจิสัอบคิวามีปีลอดภััยงานทุางระดับต้้น
(Inspector) ให้กับองคิ์กรปีกคิรองสั่วนทุ้องถิ�น” 
เ พ่� อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง อ ง ค่์ ค่ ว า ม รู้ ด้้ า น ก า ร จัิ ด้ ก า ร 
ค่วามปลอด้ภััยทุางถนน	 แก่ประชาชนผู้ทุ่� ใช้รถ 
ใช้ถนนในการเด้ินทุาง	 เยาวชน	 ผู้ นำชุมชน 
และค่นในชุมชน	รวมถ้งการด้ำเนินการของภัาค่รัฐ
ต้ามแผนแม่บทุค่วามปลอด้ภััยทุางถนน	พ.ศ.	2561	
–	2564	ซ่้�งส่วนใหญ่เป็นการด้ำเนินงานต้ามภัารกิจิ
ของหน่วยงานรับผิด้ชอบทุ่�สำค่ัญ	ได้้แก่	1)	การแก้ไข 
ปัญหาจิุ ด้ เส่� ย งและจิุ ด้อั นต้รายบนทุ้ อ งถนน 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

2 ) 	 การจิัด้หาอุปกรณ์ เพ่� อ เพิ� มประสิทุธิิภัาพ 
ในการป้องกันและปราบปรามพฤติ้กรรมการขับข่� 
ทุ่�เส่�ยงต้่อการเกิด้อุบัต้ิเหตุ้	อาทุิ	การจิัด้ตั้�งด้่านต้รวจิ
ในช่วงเทุศกาลต้่าง	 ๆ	 เพ่�อให้บริการแก่ประชาชน 
ให้ม่ค่วามสะด้วกและปลอด้ภััยในการเด้ินทุาง 
3)	การปรับปรุงกฎหมายทุ่�เก่�ยวข้องกับการใช้ยาน
พาหนะ	 อาทุิ	 การกำหนด้ให้ผู้ขับข่�และผู้โด้ยสาร
รถยนต้์	“ทุุกทุ่�นั�ง”	ต้้องค่าด้เข็มขัด้นิรภััยต้ลอด้เวลา 
ขณะโด้ยสาร	หากฝั�าฝั้นม่โทุษปรับไม่เกิน	2,000	บาทุ 
รวมถ้งเพิ�มอัต้ราโทุษปรับสำหรับค่วามผิด้ทุ่�อาจิเป็น
ปัจิจัิยให้เกิด้อุบัติ้เหตุ้	 อาทุิ	 ขับรถเร็วเกินกำหนด้ 
การให้อำนาจิเจิ้าหน้าทุ่�ต้ำรวจิในการขอแพทุย์
ต้รวจิระดั้บแอลกอฮอล์ของผู้ขับข่�โด้ยไม่ต้้องได้้รับ 
อนุญาต้จิากผู้ขับข่�	 การประยุกต้์ใช้เทุค่โนโลย่ด้ิจิิทุัล 
ในการบังคั่บใช้กฎหมายทุ่�เก่�ยวข้องกับการขนส่ง
และจิราจิร	 โด้ยขณะน่�กรมการขนส่งทุางบกและ
สำนักงานต้ำรวจิแห่งชาติ้ร่วมกันพัฒนาระบบ
การ เช่� อม โยงข้ อมู ล ใบสั� ง จิ ร าจิรระหว่ า งกั น 
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เพ่� อ ให้อำนาจิกรมการขนส่ งทุางบกสามารถ 
รับชำระค่่าปรับทุ่�ค่้างชำระใบสั�งแทุนสำนักงาน
ต้ำรวจิแห่งชาติ้	 รวมทุั�ง	 4)	การขับเค่ล่�อนนโยบาย
และมาต้รการด้้านค่วามปลอด้ภััยทุางถนนไปสู่
ระด้ับพ่�นทุ่�ผ่านกลไกค่ณะกรรมการระด้ับนโยบาย
(ค่ณะกรรมการป้องกันและลด้อุบัต้ิเหตุ้ทุางถนน 
แห่งชาต้ิ)	ค่ณะกรรมการอำนวยการ	(ศูนย์อำนวยการ 
ค่วามปลอด้ภััยทุางถนน	ศูนย์อำนวยการค่วามปลอด้ภััย 
ทุางถนนจัิงหวัด้)	 และค่ณะกรรมการปฏิิบัต้ิการ 
(ศูนย ์ปฏิิบัต้ิการค่วามปลอด้ภััยทุางถนนอำเภัอ 
และศูนย์ปฏิิบัต้ิการค่วามปลอด้ภััยทุางถนนองค่์กร

ปกค่รองส่วนทุ้องถิ�น)	 อย่างเป็นระบบ	นอกจิากน่�	
ผู้ประกอบการภัาค่เอกชนได้้เข้ามาม่บทุบาทุในการ
ขับเค่ล่�อนค่วามปลอด้ภััยทุางถนนผ่านกิจิกรรม 
เพ่�อสังค่ม	และการรณรงค่์ปลุกจิิต้สำน้กค่วามปลอด้ภััย 
ทุางถนนในสังค่มไทุยทุุกระดั้บในรูปแบบต้่าง	ๆ 	เพิ�ม
ข้�น	อาทุิ	การจิัด้กิจิกรรมแจิกหมวกนิรภััย	การพัฒนา 
ศูนย์ข้อ มูล อุบั ติ้ เหตุ้ เ พ่� อ เส ริมสร้ าง วัฒนธิรรม 
ค่วามปลอด้ภััยทุางถนน	 โด้ยบริษัทุกลางคุ่้มค่รอง 
ผู้ประสบภััยจิำกัด้	การฝัึกอบรมหลักสูต้รการจิัด้การ
ค่วามปลอด้ภััยทุางถนนของชุมชนโด้ยสำนักงาน
กองทุุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภัาพ	(สสส.)		

	 การขับเค่ล่�อนค่วามปลอด้ภััยทุางถนน
ของประเทุศในช่วงทุ่�ผ่านมาได้้ม่ค่วามพยายาม 
ทุั�งในด้้านการกำหนด้ให้ม่กลไกการขับเค่ล่�อนจิาก
ระด้ับนโยบายไปสู่ระด้ับพ่�นทุ่�	 และการปรับปรุง
แก้ไขระเบ่ยบและกฎหมายทุ่�เก่�ยวข้องเพ่�อให้เกิด้
การบังค่ับใช้กฎหมายด้้านการขนส่งและจิราจิร
อย่างจิริงจิัง	 เพ่�อให้บรรลุเป้าหมายการลด้อัต้รา
ผู้ เ ส่ยช่ วิต้จิากอุบัต้ิ เหตุ้ทุางถนนแล้ว	 แต้่ยังไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายการลด้อัต้ราผู้ เส่ยช่วิต้
จิากอุบัต้ิเหตุ้ทุางถนนให้เป็น	 12	ค่นต้่อประชากร 
1	แสนค่น	ภัายในปี	2565	ได้้	เน่�องจิากการเด้ินทุาง 
และขนส่งสินค่้าของประเทุศยังค่งพ้�งพาการขนส่ง

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ทุางถนนเป็นหลัก	 โด้ยในปี	 2564	 ม่สัด้ส่วนการ
เด้ินทุางและขนส่งสินค่้าทุางถนนมากกว่าร้อยละ 
80	 ในขณะทุ่�ภัาค่รัฐม่งบประมาณทุ่�จิำกัด้ทุำให้ 
ไม่สามารถแก้ ไข จุิด้ เ ส่� ย งและจิุด้อันต้รายบน 
ทุ้องถนน	และจัิด้หาอุปกรณ์เพ่�อเพิ�มประสิทุธิิภัาพ
ในการป้องกันและปราบปรามพฤต้ิกรรมการขับข่�
ทุ่� เ ส่�ยงต้่อการเกิด้อุบั ติ้เหตุ้	 รวมทุั�งเพิ�มจิำนวน 
เจิ้าหน้าทุ่�เพ่�อให้เกิด้การบังค่ับใช้กฎหมายทุ่�เก่�ยวข้อง 
กับการขนส่งและจิราจิรให้เหมาะสมและเป็นไป
อย่ า งม่ประ สิทุธิิภัาพเ พ่� อ เพิ� มค่วามปลอด้ภััย 
ทุางถนนของประเทุศ	 อันจิะนำไปสู่การลด้อัต้รา 
ผู้เส่ยช่วิต้จิากอุบัต้ิเหตุ้ทุางถนนต้ามเป้าหมายได้	้

	 การขับ เค่ล่� อน เป้ าหมายการลด้อัต้รา 
ผู้เส่ยช่วิต้จิากอุบัต้ิเหตุ้ทุางถนนให้บรรลุเป้าหมาย
ไม่เกิน	12	ค่นต้่อประชากร	1	แสนค่น	ในห้วงทุ่�สอง 
ของยุทุธิศาสต้ร์ชาต้ิ	(พ.ศ.	2566	–	2570)	ภัายในป ี
2570	 ค่วรให้ค่วามสำค่ัญกับการเร่งจิัด้ทุำแผน
ปฏิิบัต้ิการด้้านค่วามปลอด้ภััยทุางถนน	พ.ศ.	2565- 
2570	 โด้ยกำหนด้ค่วามรับผิด้ชอบของแต้่ละ
หน่วยงานผ่านกลไกการขับเค่ล่�อนค่วามปลอด้ภััย
ทุ า ง ถ นน ไ ป สู่ ร ะ ดั้ บ พ่� น ทุ่� ใ ห้ ม่ ค่ ว า ม ชั ด้ เ จิ น 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

เพ่�อให้สามารถด้ำเนินงานได้้อย่างม่ประสิทุธิิภัาพ 
และจัิด้สรรงบประมาณได้้อย่างเพ่ยงพอ	พร้อมทุั�ง 
เร่งส่งเสริมให้เกิด้การเปล่�ยนแปลงรูปแบบเด้ิน
ทุางและขนส่งสินค่้าจิากทุางถนนสู่ระบบรางเพ่�อ 
ลด้ปริมาณการเด้ินทุางและขนส่งสินค่้าทุางถนน
การสนับสนุนให้ เกิด้การประยุกต้์ใช้ เทุค่โนโลย่
ด้ิ จิิทุัลในการกำกับดู้แลเพ่�อให้เกิด้การบังค่ับใช้
ระเบ่ยบและกฎหมายทุ่� เ ก่�ยวข้องกับการขนส่ง 
และจิราจิรได้้อย่างทุั�วถ้งและเข้มงวด้	ซ่้�งจิะช่วยให้

070105

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
410

แผนแม่่บท 07 โครงสร้างพ้ื้�นฐาน
ระบบโลจิิสติิกส์ และดิิจิิทัล



ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิิบัต้ิต้ามวินัยจิราจิรอย่างจิริงจัิง 
ต้ลอด้จินปลูกฝัั ง วินั ยและจิิ ต้สำน้ ก ในการ ใช้ 
ยานพาหนะบนทุ้องถนน	 โด้ยเฉพาะกลุ่มผู้ขับข่�รถ

จิักรยานยนต้์	 เพ่�อสร้างค่วามต้ระหนักถ้งค่วาม 
ปลอด้ภััยทุางถนนให้แก่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่โด้ยการ 
ปรับปรุงหลักสูต้รแกนกลางการศ้กษาขั�นพ่�นฐาน	

	 แ ผ น แ ม่ บ ทุ ภั า ย ใ ต้้ ยุ ทุ ธิ ศ า ส ต้ ร์ ช า ติ้	
ประเด้็น	 (07)	 โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 ระบบโลจิิสต้ิกส์	
และด้ิจิิทุัล	(พ.ศ.2566-2580)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติ้ม)	 
เป้าหมายแผนแม่บทุย่อย	 ผู้เส่ยช่วิต้จิากอุบัต้ิเหตุ้
ทุางถนนลด้ลง	 ยังค่งต้ัวช่�วัด้และค่่าเป้าหมายเด้ิม
โด้ยในปี	 2570	 ต้ั�งค่่าเป้าหมาย	 อัต้ราผู้เส่ยช่วิต้
จิากอุบัต้ิเหตุ้ทุางถนนให้เป็น	 12	ค่นต้่อประชากร 
1	 แสนค่น	 ซ่้�งเม่�อเปร่ยบเทุ่ยบอัต้ราผู้ เส่ยช่วิต้ 
จิากอุบัต้ิเหตุ้ทุางถนนในปี	2565	จิำนวน	20.18	ค่น 
ต้่อประชากร	 1	 แสนค่น	ทุำให้สถานะการบรรลุ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

เป้าหมายอยู่ ในระด้ับยังค่งม่ค่วามเส่�ยงในการ
บรรลุเป้าหมาย	 ในการขับเค่ล่�อนค่วามปลอด้ภััย
ทุางถนนของประเทุศโด้ยเฉพาะในส่วนของกลไก
การขับเค่ล่�อนจิากนโยบายสู่ระดั้บพ่�นทุ่�	 การสร้าง
ค่วามต้ระหนักถ้งค่วามปลอด้ภััยทุางถนนให้แก่
กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่	 รวมถ้งการเข้มงวด้กวด้ขัน 
ให้ ผู้ ขั บข่� ปฏิิ บั ติ้ ต้ ามวิ นั ยจิราจิรอย่ า งจิริ ง จิั ง 
เพ่�อลด้อัต้ราการเส่ยช่ วิต้จิากอุบัต้ิ เหตุ้ทุางถนน 
ให้เป็นไปต้ามเป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้ในห้วงเวลา 
ต้่อไปได้้
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
โค่รงสร้างพ้ื้�นฐานดั้านพื้ลุังงาน

สัดัส่วนของการใช้ก๊าซธิรรมชาต้ิในการผลุิต้ไฟฟา้ ไม่เกินร้อยลุะ 60 
ของแหลุ่งเช้�อเพื้ลุิงที่่�ใช้ในการผลุิต้ไฟฟา้ในภาพื้รวมของป้ระเที่ศ

การใช้ก๊าซธิรรมชาต้ิในการผลุิต้ไฟฟา้ลุดัลุง

ป้ี
2565

070201

	 ทุ่� ผ่ า น ม า ป ร ะ เ ทุ ศ ไ ทุ ย พ้� ง พ า แ ห ล่ ง 
เช่�อเพลิงจิากก๊าซ่ธิรรมชาต้ิในการผลิต้พลังงาน
ไฟื้ฟื้้าในสัด้ส่วนทุ่�ค่่อนข้างสูง	ทุำให้เกิด้ค่วามเส่�ยง
และค่วามไม่มั�นค่งต้่อการให้บริการด้้านพลังงาน
ของประเทุศ	 จิ้ งจิำเป็นต้้องกระจิายประเภัทุ 
เช่�อเพลิง	 เพ่�อลด้ค่วามเส่�ยงและเสริมระบบไฟื้ฟื้้า
ของประเทุศให้ม่ค่วามมั�นค่งและลด้การนำเข้า 
จิากต้่างประเทุศ	 โด้ยปัจิจิัยสำค่ัญทุ่� จิะส่ งผล 

ให้สัด้ส่วนของการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาติ้ในการผลิต้
พลังงานไฟื้ฟื้้าลด้ลงต้ามเป้าหมาย	 ได้้แก่ค่วาม 
ต้่อเน่�องในการเพิ�มกำลังผลิต้ไฟื้ฟื้้าใหม่จิากพลังงาน
หมุนเว่ยน	 การจัิด้ลำด้ับการรับซ่่� อ ไฟื้ฟื้้าจิาก 
เ ช่� อ เพลิ งอ่� นทุ่� ไ ม่ ใ ช่ ก๊ าซ่ธิรรมชาต้ิ เ ข้ า ระบบ	 
การใช้ประโยชน์สูงสุด้จิากโค่รงสร้างพ่�นฐานเดิ้ม
โด้ยการสนับสนุนการจิัด้สรรการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาติ้ 
ในอุต้สาหกรรมต้่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม

 พิจิารณาจิากสัด้ส่วนของการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาติ้ 
ในการผลิต้ไฟื้ฟื้้า	ภัาพรวมต้ั�งแต้่ปี	 2561	–	2565	 
พบว่าม่สัด้ส่วนการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาติ้ในการผลิต้
ไฟื้ฟื้้าทุ่� ลด้ลงอย่ างต้่อ เน่� อง 	 โด้ยในปี 	 2565 
ประ เทุศ ไทุยม่ สั ด้ส่ วนการ ใช้ ก๊ า ซ่ ธิ ร รมชาต้ ิ
ในการผลิต้ไฟื้ฟื้้าร้อยละ	 54.8	 ลด้ลงจิากปี	 2560 
ทุ่�ม่สัด้ส่วนการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาต้ิในการผลิต้ไฟื้ฟื้้า
ร้อยละ	60.2	ซ่้�งบรรลุต้ามค่่าเป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว ้
ไม่เกินร้อยละ	60	 ในปี	 2565	 โด้ยเป็นผลจิากการ
เพิ�มสัด้ส่วนการผลิต้ไฟื้ฟื้้าจิากพลังงานสะอาด้
ภัายในประเทุศ	 และการจัิด้หาพลังงานไฟื้ฟื้้า 
จิากประเทุศเพ่�อนบ้านต้ามนโยบายรัฐบาล

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ทุ่�มา:	การรถไฟื้แห่งประเทุศไทุย	กระทุรวงค่มนาค่ม
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	 ในปี 	 2565	 ม่สัด้ส่วนของการใช้ก๊ าซ่
ธิรรมชาต้ิในการผลิต้ไฟื้ฟื้้าร้อยละ	 54.8	 ของ
แหล่งเช่�อเพลิงทุ่�ใช้ในการผลิต้ไฟื้ฟื้้าในภัาพรวม
ของประเทุศ	 ซ่้�งบรรลุเป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้แล้ว
อย่างไรก็ต้าม	 เน่�องจิากค่วามต้้องการใช้ไฟื้ฟื้้า
ของประ เทุศ ไทุยม่ แนว โน้ ม เพิ� มสู ง ข้� น ตั้� ง แต้ ่
ช่วงปลายปี	2564	ซ่้�งเป็นผลมาจิากภัาวะเศรษฐกิจิ
ของประเทุศไทุยทุ่�เริ�มฟื้้�นตั้วจิากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด้จิากเช่�อโค่วิด้–19	ทุำให้จิำเป็นต้้องให้
ค่วามสำค่ัญกับการวางแผนเพิ�มกำลังผลิต้ไฟื้ฟื้้า

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ของประเทุศให้เพ่ยงพอกับแนวโน้มค่วามต้้องการ
ใช้ไฟื้ฟื้้าทุ่�เพิ�มสูงข้�น	 ประกอบกับทุ่�ผ่านมาภัาค่รัฐ 
ได้้ม่นโยบายเปิด้เสร่ด้้านพลังงานโด้ยส่งเสริม 
ให้เกิด้การแข่งขันในต้ลาด้ก๊าซ่ธิรรมชาต้ิ	 และการ
สนับสนุนให้ม่การพัฒนาแหล่งปิ โต้รเล่ยมเพิ�ม
เต้ิมค่วบคู่่ ไป กับการพัฒนาโค่รงสร้ าง พ่�นฐาน 
ทุ่� เก่�ยวข้องกับกิจิการก๊าซ่ธิรรมชาติ้	 ซ่้� งทุั� งสอง 
ปัจิจิัยด้ังกล่าวอาจิจิะส่งผลต้่อค่วามสำเร็จิในการ 
ปรับลด้สัด้ส่วนการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาติ้ในการผลิต้ 
ไฟื้ฟื้้าต้ามเป้าหมายให้เป็นไปอย่างยั�งย่นได้้

070201

	 ในปี	 2565	หน่วยงานทุ่�เก่�ยวข้องได้้ด้ำเนิน 
โคิรงการเพ่ื่�อขับเคิล่� อนการบรรลุ เปี้ าหมีาย 
ต้ามียุทุธศาสัต้ร์ชาต้ิ  ปีระจิำปีี  พื่.ศ. 2565 
ได้้แก่โคิรงการเพื่ิ�มีปีระสัิทุธิภัาพื่การบ่รณการ 
การปีฏิิบัต้ิงานร่วมีกันระหว่างสัำนักงานพื่ลังงาน
จิังหวัด องคิ์กรปีกคิรองสั่วนทุ้องถิ�น และผ่้
ปีระกอบการในพื่่�นทุี�  โคิรงการพัื่ฒนาระบบ
บริหารจัิดการและเช่�อมีโยงข้อมี่ลเพื่่�อวิเคิราะห์
ยุทุธศาสัต้ร์และแผนงาน และโคิรงการพื่ัฒนา
ระบบบริหารจิัดการด้านการปีระเมีินศักยภัาพื่เช่�อ
เพื่ลิงธรรมีชาต้ิ เพ่ื่�อการกำกับด่แลการสัำรวจิและ
ผลิต้ปีิโต้รเลียมี	 และการเต้ร่ยมการเปิด้ให้ย่�นขอ
สิทุธิิสำรวจิและผลิต้ปิโต้รเล่ยม	ซ่้�งเป็นการด้ำเนิน
การเพ่�อให้ม่ระบบบริหารจิัด้การด้้านการประเมิน 
ศักยภัาพเช่� อ เพลิ งธิรรมชาต้ิของประเทุศทุ่� ม่
ประสิทุธิิภัาพและทุันสมัย	 อย่างม่เสถ่ยรภัาพและ 
ปลอด้ภััย	 รวมถ้งระบบบริหารจิัด้การและเช่�อมโยง 
ข้อ มูล เ พ่� อ วิ เค่ราะห์ยุทุธิศาสต้ร์และแผนงาน 
นอกจิากน่� ภั าค่รั ฐ ได้้ ด้ ำ เนิ นการจิั ด้หากำ ลั ง
ผลิ ต้ ไฟื้ฟื้้ า ต้ ามแผน พัฒนาก ำ ลั ง ผ ลิ ต้ ไฟื้ฟื้ ้ า 
ของประเทุศไทุย	พ.ศ.	 2561-2580	ฉบับปรับปรุง

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ค่รั�งทุ่�	 1	 (PDP2018	 Rev.1)	 ทุ่�ได้้ม่การกำหนด้
สั ด้ส่ วนประ เภัทุ เช่� อ เพลิ ง ใ นกา รผ ลิต้ ไฟื้ฟื้้ า 
ให้กระจิายในหลายเช่�อเพลิงอย่างสมดุ้ลเพ่�อสร้าง
ค่วามมั�นค่งทุางพลังงานของประเทุศ	 และได้้
กำหนด้เป้าหมายให้ม่สัด้ส่วนการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาต้ิ
ในการผลิต้ไฟื้ฟื้้าไม่เกินร้อยละ	 60	 ประกอบกับ 
การด้ำเนินมาต้รการบริหารจัิด้การการจิัด้หาและ 
การใช้พลังงานในช่วงทุ่�ราค่าพลังงานเช่�อเพลิง 
ม่ค่วามผันผวนอย่างมาก	อันเน่�องจิากสถานการณ์
ค่วามขัด้แย้งในภัูมิภัาค่ยุโรปต้ั�งแต้่ช่วงต้้นปี	 2565	
ทุำให้ภัาค่รัฐจิำเป็นต้้องลด้ปริมาณการใช้ก๊าซ่
ธิรรมชาต้ิในการผลิต้ไฟื้ฟื้้าและเพิ�มสัด้ส่วนการ
ซ่่�อไฟื้ฟื้้าจิากแหล่งเช่�อเพลิงทุ่�ม่ต้้นทุุนในการผลิต้
พลังงานไฟื้ฟื้้าต้�ำกว่า	อาทุิ	การรับซ่่�อไฟื้ฟื้้าระยะสั�น 
จิากพลังงานทุด้แทุน	 และพลังงานน�ำระยะสั�น 
เพิ�มเต้ิมจิาก	 สปป.ลาว	 รวมถ้งการเจิรจิาเพ่�อลด้
การรับซ่่� อ ไฟื้ฟื้้าภัาค่สมัค่รใจิจิากผู้ ผลิต้ไฟื้ฟื้้า 
รายเล็ก	 (SPP)	ประเภัทุโรงไฟื้ฟื้้าโค่เจินเนอเรชั�น
(Cogeneration)	 ทุ่� ใช้ เช่�อเพลิงก๊าซ่ธิรรมชาต้ิ 
ส่งผลให้ม่สัด้ส่วนการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาต้ิในการผลิต้
ไฟื้ฟื้้าลด้ลงได้้อ่กทุางหน้�ง
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070201

	 เพ่�อให้ม่สัด้ส่วนของการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาติ้ใน
การผลิต้ไฟื้ฟื้้าไม่เกินร้อยละ	60	ของแหล่งเช่�อเพลิง
ทุ่�ใช้ในการผลิต้ไฟื้ฟื้้าในภัาพรวมของประเทุศต้าม
เป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้	 ภัาค่รัฐจิำเป็นต้้องให้ค่วาม
สำคั่ญกับการขับเค่ล่�อนเป้าหมายดั้งกล่าวให้เป็น
ไปอย่างต้่อเน่�อง	 โด้ยการเพิ�มกำลังผลิต้ไฟื้ฟื้้าจิาก 
เ ช่� อ เพ ลิ ง ในแผน พัฒนากำลั งผลิ ต้ ไฟื้ฟื้ ้ าของ
ประเทุศไทุยในระยะต้่อไป	 ค่วรส่งเสริมให้ม่การ
เพิ�มสัด้ส่วนการผลิต้พลังงานจิากพลังงานทุางเล่อก

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ต้ามค่วามศักยภัาพของแต้่ละพ่�นทุ่�	 ค่วบคู่่กับการ
วางแผนการจัิด้สรรการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาติ้ในกลุ่ม
อุต้สาหกรรมต้่าง	 ๆ	ทุ่�เหมาะสม	 โด้ยค่ำน้งถ้งการ
ใช้ประโยชน์โค่รงสร้างพ่�นฐานด้้านก๊าซ่ธิรรมชาติ้ 
ทุ่�ลงทุุนไปแล้วให้เกิด้ประโยชน์สูงสุด้	 	 ซ้่�งจิะช่วย
ลด้สัด้ส่วนการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาติ้ในการผลิต้ไฟื้ฟื้้า 
ได้้อย่างยั�งย่น	 รวมทัุ�งยังสามารถสนับสนุนโยบาย 
เปิด้เสร่ด้้านพลังงานโด้ยการส่งเสริมให้เกิด้การแข่งขัน 
ในต้ลาด้ก๊าซ่ธิรรมชาต้ิของประเทุศ	
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	 แ ผ น แ ม่ บ ทุ ภั า ย ใ ต้้ ยุ ทุ ธิ ศ า ส ต้ ร์ ช า ติ้
ประเด้็น	 (07)	 โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 ระบบโลจิิสต้ิกส์	
และด้ิจิิทุัล	(พ.ศ.2566-2580)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติ้ม) 
เป้าหมายแผนแม่บทุย่อย	การใช้ก๊าซ่ธิรรมชาติ้ในการ 
ผลิต้ไฟื้ฟื้้าลด้ลง ยังคิงต้ัวชี�วัดและคิ่าเปี้าหมีายเดิมี 
โด้ยในปี	 2570	ต้ั�งค่่าเป้าหมาย	สััดสั่วนของการ 
ใช้ก๊าซธรรมีชาติ้ในการผลิต้ไฟฟ้า ไมี่เกินร้อยละ 
60 ของแหล่งเช่�อเพื่ลิงทุี�ใช้ในการผลิต้ไฟฟ้าใน 
ภัาพื่รวมีของปีระเทุศ	 ซ้่�งเม่�อเทุ่ยบกับสถานการณ ์
ปี	2565	ทุ่�ประเทุศไทุยม่สัด้ส่วนการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาต้ ิ
ในการผลิต้ไฟื้ฟื้้าร้อยละ	 54.8	ทุำให้สัถานะการ

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

บรรลุ เปี้ าหมีายอย่่ ในระดับใกล้ เคิียงในการ
บรรลุเปี้าหมีาย	 อย่างไรก็ต้าม	 ภัาค่รัฐจิำเป็น 
ต้้องให้ค่วามสำค่ัญกับการจิัด้หากำลังผลิต้ไฟื้ฟื้้า
เพ่�อให้เกิด้ค่วามมั�นค่ง	 โด้ยการเพิ�มสัด้ส่วนประเภัทุ 
เช่�อเพลิงอ่�นนอกจิากการใช้ก๊าซ่ธิรรมชาต้ิในการ
ผลิต้ไฟื้ฟื้้าเพ่�อให้ม่การกระจิายแหล่งเช่�อเพลิง
อย่างสมดุ้ล	 ซ้่�งจิะช่วยให้ประเทุศม่ค่วามพร้อมรับ
การเปล่�ยนแปลงของบริบทุทุางเศรษฐกิจิ	 สังค่ม
เทุค่โนโลย่ทุ่�เกิด้ข้�นอย่างรวด้เร็วและวิกฤติ้การณ์
พลังงานในระยะต้่อไป	
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
โค่รงสร้างพ้ื้�นฐานดั้านพื้ลุังงาน

สัดัส่วนการใช้พื้ลุังงานที่ดัแที่นในการผลุิต้ไฟฟา้ ค่วามร้อน แลุะเช้�อเพื้ลุิงช่วภาพื้ 
ค่ิดัเป้็นร้อยลุะ 15 - 18 ของพื้ลุังงานขั�นสุดัที่้าย

การใช้พื้ลุังงานที่ดัแที่นที่่�ผลุิต้ไดั้ภายในป้ระเที่ศ

ป้ี
2565

070202

	 การเพิ�มสัด้ส่วนการใช้พลังงานทุด้แทุนใน
การผลิต้ไฟื้ฟื้้า	ค่วามร้อน	และเช่�อเพลิงช่วภัาพ	อาทุิ	
พลังงานแสงอาทุิต้ย์	ก๊าซ่ช่วภัาพ	จิะช่วยให้ประเทุศ
สามารถพ้�งพาต้นเองได้้อย่างยั�งย่น	 นอกจิากน่� 
ยังช่วยลด้การปล่อยก๊าซ่ค่าร์บอนได้ออกไซ่ด้์	(CO2)	
และก๊าซ่เร่อนกระจิก	(Greenhouse	Gases:	GHG)	
ทุ่�เกิด้จิากภัาค่พลังงาน	 โด้ยม่ปัจิจิัยทุ่�จิะทุำให้การ

เพิ�มสัด้ส่วนการใช้พลังงานทุด้แทุนประสบค่วาม
สำเร็จิต้ามเป้าหมายทุ่�กำหนด้	 ได้้แก่	 การจิัด้ทุำกฎ
ระเบ่ยบเพ่�อส่งเสริมให้เกิด้การใช้และผลิต้พลังงาน
ทุด้แทุนมากยิ� งข้�น	 การพัฒนาเทุค่โนโลย่และ
นวัต้กรรมเพ่�อเพิ�มประสิทุธิิภัาพและลด้ต้้นทุุนการ
ผลิต้พลังงานทุด้แทุน
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	 พิ จิ ารณาจิาก สัด้ส่ วนการ ใช้พ ลั ง ง าน
ทุด้แทุนในการผลิต้ไฟื้ฟื้้า	ค่วามร้อน	และเช่�อเพลิง 
ช่วภัาพ	พบว่า	ในช่วงปี	2560-2562	การใช้พลังงาน
ทุด้แทุนต้่อการใช้พลังงานขั�นสุด้ทุ้ายของประเทุศ
เพิ� ม ข้� นอย่ า งต้่ อ เน่� อ งและบรรลุ เ ป้ าหมายทุ่� 
กำหนด้ไว้	(ร้อยละ	15	-	18	ของพลังงานขั�นสุด้ทุ้าย) 
อย่างไรก็ต้าม	 ภัายหลังจิากทุ่� เกิด้สถานการณ์
การแพร่ระบาด้จิากเช่�อโค่วิด้-19	 ในช่วงปี	 2563	
เป็นต้้นมา	 พบว่าสัด้ส่วนการใช้พลังงานทุด้แทุน 
ต้่อการใช้พลังงานขั�นสุด้ทุ้ายของประเทุศม่แนว
โน้มลด้ลงอย่างต้่อเน่�อง	 ซ่้�งเป็นผลจิากการลด้ลง 
ของการบริโภัค่ของภัาค่ประชาชน	 การผลิต้ของ
ภัาค่อุต้สาหกรรมและเกษต้รกรรม	 อันเน่�องจิาก
การด้ำเนินมาต้รการเพ่�อค่วบคุ่มและป้องกันการ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

แพร่ระบาด้จิากเช่�อโค่วิด้–19	ทุำให้ภัาวะเศรษฐกิจิ
และสังค่มของประเทุศม่แนวโน้มลด้ลง	 ส่งผลให ้
เช่�อเพลิงทุ่� ใช้ในการผลิต้พลังงานทุด้แทุน	 อาทุิ
ขยะชุมชน	กากอ้อย	ม่แนวโน้มลด้ลงต้ามปริมาณ 
การบริโภัค่และผลิต้ทุ่�ลด้ลงต้ามไปด้้วย	 โด้ยในปี 
2565	 ม่ สัด้ส่วนการใช้พลังงานทุด้แทุนต้่อการ 
ใช้พลังงานขั�นสุด้ทุ้าย	ประมาณร้อยละ	14.06	ลด้ลง 
จิากปี	 2560	 ทุ่�ร้อยละ	 0.47	 สะทุ้อนสถานะของ
การบรรลุเป้าหมายในระด้ับต้�ำกว่าค่่าเป้าหมาย	
โด้ยการใช้พลังงานทุด้แทุนจิะอยู่ในรูปของพลังงาน
ค่วามร้อนมากทุ่�สุด้ร้อยละ	 55.54	 รองลงมา 
ค่่อไฟื้ฟื้้า	 และเช่�อเพลิงช่วภัาพ	 (เอทุานอลและ 
ไบโอด่้เซ่ล)	ร้อยละ	28.62	และ	16.84	ต้ามลำด้ับ

ทุ่�มา:	กรมพัฒนาพลังงานทุด้แทุนและอนุรักษ์พลังงาน

	 ในปี	 2565	หน่วยงานทุ่�เก่�ยวข้องได้้ด้ำเนิน 
โคิรงการ เพื่่� อขับ เคิล่� อนการบรรลุ เปี้ าหมีาย 
ต้ามียุทุธศาสัต้ร์ชาต้ิ ปีระจิำปีี พื่.ศ. 2565	 อาทิุ	 
โ ดยมีี โ คิ ร งการการสัร้ า งต้้ นแบบระบบ เ ก็บ 
กักพื่ลังงานแบต้เต้อรี�เพื่่�อชดเชยคิุณภัาพื่ไฟฟ้า
สัำหรับอาคิารทุี�มีี ลักษณะโหลดการใช้ ไฟฟ้า
แบบพื่ิเศษ	 ซ่้�งจิะนำไปสู่การพัฒนาระบบแหล่ง 
เ ก็ บกั กพลั ง ง านต้้ น แบบทุ่� ไ ด้้ ม า ต้ ร ฐ านขอ ง

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ประเทุศ	 ทุ่�จิะม่ส่วนในการสนับสนุนการบรรลุ
เป้ าหมายต้ามยุทุธิศาสต้ร์ชาต้ิ ในห้ วงปี ถัด้ไป 
รวมถ้งภัาค่รัฐได้้ด้ำเนินการส่งเสริมการผลิต้และ 
การใช้พลังงานทุด้แทุนทุั�งภัาค่ไฟื้ฟื้้า	 ภัาค่ค่วามร้อน 
และ เช่� อ เพลิ งช่ วภัาพผ่ านมาต้รการทุ่� ส ำค่ัญ 
อาทุิ	 การสนับสนุนเงินลงทุุนให้แก่กลุ่มเกษต้รกร
วิสาหกิจิชุมชนและผู้ประกอบการในการจิัด้หา
เค่ร่�องจิักร	อุปกรณ์ทุ่�เก่�ยวข้องในการผลิต้/แปรรูป
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และการใช้ เช่� อ เพลิ งช่วมวลในภัาค่ค่วามร้อน 
การปรับเปล่�ยน/ต้ิด้ต้ั�งอุกรณ์เพ่�อผลิต้ก๊าซ่ช่วภัาพ	
การรับซ่่�อไฟื้ฟื้้าจิากพลังงานหมุนเว่ยน	 โด้ยกำหนด้
นโยบายการรับซ่่�อไฟื้ฟื้้าจิากพลังงานหมุนเว่ยน 
ในรูปแบบ	 Feed-in	 Tariff	 (FiT)	 ทุ่�เหมาะสม 
การกำหนด้ส่วนผสมเช่�อเพลิงช่วภัาพทุ่�เหมาะสม
เพ่�อเป็นเช่�อเพลิงหลัก	 การส่งเสริมการปลูกพ่ช
พลังงานทุด้แทุนในภัาค่อุต้สาหกรรมและโรงไฟื้ฟื้้า
การส่ง เสริมและพัฒนาเทุค่โนโลย่ 	 นวัต้กรรม 

ด้้ า นพ ลั ง ง า นทุด้แทุน ให้ ม่ ป ร ะ สิ ทุ ธิิ ภั าพ สู ง 
การ พัฒนา บุค่ลากร ให้ ม่ ค่ ว าม รู้ ค่ ว าม เข้ า ใ จิ 
ด้้ านพลั ง งานทุด้แทุน	 ทุำให้บรรลุ เป้ าหมาย 
การเพิ�มสัด้ส่วนการใช้พลังงานทุด้แทุนต้่อการ
ใช้พลังงานขั�นสุด้ทุ้ายของประเทุศแล้ว	 ในช่วงปี	
2560-2562	 ซ้่�งแสด้งให้เห็นว่าภัาค่ส่วนทุ่�เก่�ยวข้อง
ม่องค่์ค่วามรู้	 เทุค่โนโลย่	 และเค่ร่�องจิักรอุปกรณ์ 
ทุ่�จิะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาด้ังกล่าวแล้ว

	 ปัจิจุิบันประเทุศไทุยยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายการเพิ�มสัด้ส่วนการใช้พลังงานทุด้แทุน
ต้่อการใช้พลั งงานขั�นสุด้ทุ้ ายต้ามเป้าหมายทุ่�
กำหนด้ไว้ได้้	 ซ่้�งเป็นผลจิากการได้้รับผลกระทุบ
จิากปัจิจิัยภัายนอกทุ่�ไม่สามารถค่วบคุ่มได้้ได้้แก่
ภั า วะ เศรษฐ กิจิและ สั งค่มของประ เทุศ ทุ่� ไ ด้้ 
ผลกระทุบจิากการสถานการณ์การแพร่ระบาด้จิาก
เช่�อโค่วิด้-19	 ในขณะทุ่�การขับเค่ล่�อนเป้าหมาย 
ก า ร พัฒน า ดั้ ง ก ล่ า ว ยั ง เ ป็ น ปั จิ จัิ ย ส ำ คั่ญ ใ น
การสนับสนุนให้ประเทุศไทุยบรรลุ เป้ าหมาย 
ค่วามเป็นกลางทุางค่าร์บอนภัายในปี	 2050	และ
การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจิกสุทุธิิเป็นศูนย์	 (Net	

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

Zero)	 ในปี	 2065	 ต้ลอด้จินการด้ำเนินการเพ่�อ
รองรับมาต้รการก่ด้กันทุางการค่้าระหว่างประเทุศ
(International	Trade	Barriers)	อาทุิ	มาต้รการ
ปรับราค่าค่าร์บอนก่อนข้ามพรมแด้นของสหภัาพ
ยุโรป	(Carbon	Border	Adjustment	Mechanism 
:	CBAM)	แสด้งให้เห็นว่าการขับเค่ล่�อนการพัฒนา
ด้ังกล่าวเป็นเร่�องทุ่�ม่ค่วามเก่�ยวข้องกับการพัฒนา
ในหลายมิต้ิ 	 อาทิุ 	 การเกษต้ร	 อุต้สาหกรรม 
สิ� งแวด้ล้อม	 การค่้ าระหว่ างประเทุศ	 ทุำให้
จิำเป็นต้้องกำหนด้นโยบายและมาต้รการในการ 
ขับเค่ล่�อนเป้าหมายการพัฒนาดั้งกล่าวทุ่�ม่ค่วาม 
สมดุ้ลและไม่ก่อให้เกิด้ภัาระกับผู้ม่ส่วนเก่�ยวข้อง		

	 เพ่�อให้ประเทุศไทุยสามารถบรรลุเป้าหมาย
การเพิ�มสัด้ส่วนการใช้พลังงานทุด้แทุนต้่อการ 
ใช้พลังงานขั�นสุด้ทุ้ายต้ามเป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้ได้้
ภัาค่รัฐค่วรให้ค่วามสำคั่ญกับการบริหารจัิด้การ
ข้อมูลและสารสนเทุศด้้านพลังงานทุด้แทุนทุ่�เป็น
ปัจิจิุบัน	 เพ่�อให้ภัาค่รัฐสามารถนำไปออกแบบและ
กำหนด้นโยบายทุ่� เ ก่�ยวข้องกับการเพิ�มสัด้ส่วน 
การใช้พลังงานทุด้แทุนได้้อย่างม่ประสิทุธิิภัาพและ
เป็นไปต้ามศักยภัาพของพ่�นทุ่�	 พิจิารณามาต้รการ
จูิงใจิให้ภัาค่เอกชนหันมาลงทุุนพัฒนาพลังงาน
ทุด้แทุนเพ่�อใช้ในกิจิการต้นเองอย่างเต้็มรูปแบบ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

เพิ�มข้�น	และการพัฒนาโค่รงสร้างระบบสมาร์ทุกริด้
(Smart	Grid)	และระบบกักเก็บพลังงาน	 (Energy	
Storage	System	:ESS)	ศ้กษาแนวทุางการส่งเสริม 
การลงทุุนวิจัิยและพัฒนาอุต้สาหกรรมระบบกักเก็บ 
พลังงานภัายในประเทุศ	การด้ำเนินมาต้รการบริหาร
จิัด้การด้้านอุปสงค่์	 (Demand	Response	 :	DR) 
และปรับปรุงกฎหมายทุ่� เก่�ยวข้องกับผังเม่องให้
ม่ค่วามทุันสมัยและสามารถสนับสนุนการพัฒนา
โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 เพ่�อให้สามารถเพิ�มสัด้ส่วน
การผลิต้ไฟื้ฟื้้าจิากพลังงานทุด้แทุนเป็นไปอย่าง 
ม่ประสิทุธิิภัาพและไม่ก่อให้เกิด้ภัาระแก่ผู้ซ่่�อไฟื้ฟื้้า	
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	 แ ผ น แ ม่ บ ทุ ภั า ย ใ ต้้ ยุ ทุ ธิ ศ า ส ต้ ร์ ช า ติ้	
ประเด้็น	 (07)	 โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 ระบบโลจิิสต้ิกส์	
และด้ิจิิทุัล	(พ.ศ.2566-2580)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเต้ิม)	 
เป้าหมายแผนแม่บทุย่อย	การใช้พลังงานทุด้แทุนทุ่�
ผลิต้ภัายในประเทุศเพิ�มมากข้�น ยังคิงต้ัวชี�วัดเดิมี 
สัด้ส่วนการใช้พลังงานทุด้แทุนในการผลิต้ไฟื้ฟื้้า	
ค่วามร้อน	และเช่�อเพลิงช่วภัาพ	แต้่ได้้มีีการปีรับ
เปีลี�ยนคิ่าเปี้าหมีายเพื่่�อให้สัะทุ้อนเปี้าหมีาย 
มีากยิ�งข้�น จิาก เดิมี สััดสั่วนการใช้พื่ลังงานทุดแทุน
ในการผลิต้ไฟฟ้า คิวามีร้อน และเช่�อเพื่ลิง 
ชีวภัาพื่ เฉลี�ยอย่่ระหว่างร้อยละ 15 - 18	 เป็น
เฉลี�ยอย่่ระหว่างร้อยละ 19 - 22 ภัายในปีี 2570 
ทุั�งน่�ปี 	 2565	 ม่สัด้ส่วนการใช้พลังงานทุด้แทุน 
ต้่อการใช้พลังงานขั�นสุด้ทุ้ายประมาณร้อยละ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

14.06	 ทุำให้สัถานะการบรรลุ เปี้ าหมีายอย่่
ในระดับยั งคิงมีี คิวามี เสัี� ย ง ในการบรรลุ คิ่ า 
เปี้าหมีาย 	 ทุำให้การด้ำเนินการเพ่�อให้บรรลุ 
เป้าหมายด้ังกล่าวยังค่งม่ค่วามทุ้าทุาย	 อย่างไร
ก็ด้่	 เน่�องจิากเทุค่โนโลย่ทุ่�ใช้ในการผลิต้พลังงาน
ทุด้แทุนม่ค่วามก้าวหน้าอย่างต้่อเน่�อง	 ทุำให้
เค่ร่�องจิักรและอุปกรณ์ม่ประสิทุธิิภัาพสูงข้�นและ
ม่แนวโน้มราค่าทุ่�ลด้ลง	 ทุำให้ประชาชนและ 
ภัาค่ส่วนต้่าง	 ๆ	 สามารถเข้าถ้ ง ได้้ ง่ ายยิ� งข้�น
ประกอบกับเป้าหมายของประเทุศในการมุ่งไปสู่
ค่วามเป็นกลางทุางค่าร์บอน	(Carbon	Neutrality) 
ภัายในปี	2050	(พ.ศ.	2593)	จิะเป็นปัจิจิัยสนับสนุน 
ทุ่�สำคั่ญให้ประเทุศไทุยสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ด้ังกล่าวได้้
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
โค่รงสร้างพ้ื้�นฐานดั้านพื้ลุังงาน

ค่่าค่วามเข้มการใช้พื้ลุังงานขั�นสุดัที่้าย (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน 7.4 พัื้นต้ัน
เที่่ยบเที่่านำ�ามันดัิบ/พัื้นลุ้านบาที่ (ktoe/Billion Baht)

ป้ระสิที่ธิิภาพื้การใช้พื้ลุังงานของป้ระเที่ศเพิื้�มข้�น

ป้ี
2565

	 การเพิ�มประสิทุธิิภัาพการใช้พลังงานของประเทุศจิะช่วยลด้ภัาระการลงทุุนในการจัิด้หาพลังงาน 
ลด้ปริมาณการใช้ทุรัพยากรธิรรมชาต้ิและลด้ผลกระทุบด้้านสิ�งแวด้ล้อมทุ่�เกิด้จิากกระบวนการผลิต้พลังงาน 
ของประเทุศในภัาพรวมโด้ยปัจิจัิยทุ่�สำค่ัญต้่อการขับเค่ล่�อนเป้าหมายด้ังกล่าว	 ได้้แก่	 การเปล่�ยนรูปแบบ 
การเด้ินทุางและขนส่งสินค่้าในภัาค่ขนส่ง	 และการส่งเสริมให้เกิด้การพัฒนาเทุค่โนโลย่	 และประยุกต้์ใช้ 
ในกิจิกรรมต้่าง	ๆ	เพ่�อเพิ�มประสิทุธิิภัาพการใช้พลังงานในทุุกภัาค่ส่วน
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	 พิจิารณาจิากค่่าค่วามเข้มการใช้พลังงาน
ขั�นสุด้ทุ้าย	 (EI)	 ภัาพรวมต้ั�งแต้่ปี	 2561	 –	 2564	 
พบว่าม่ประสิทุธิิภัาพการใช้พลังงานของประเทุศ 
ด้่ข้�นอย่างต้่อเน่�อง	โดยในปีี 2564 มีีคิ่า EI เทุ่ากับ 
6.90 พื่ันตั้นเทีุยบเทุ่าน�ำมัีนดิบ/พัื่นล้านบาทุ 
ลดลงจิากปีี 2560 ทุี�เทุ่ากับ 7.87 พื่ันต้ันเทุียบเทุ่า 
น�ำมีันดิบ/พื่ันล้านบาทุ ซ้�งใกล้เคิียงกับคิ่า EI  
เปี้าหมีายทุ่�กำหนด้ไว้ทุ่�เทุ่ากับ	7.4	พันต้ันเทุ่ยบเทุ่า 
น�ำมันด้ิบ/พันล้านบาทุ	อย่างไรก็ด้่	ณ	 ไต้รมาสทุ่�	 3 
ของปี	 2565	ประเทุศไทุยม่ค่่า	 EI	 เพิ�มสูงข้�นเป็น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

เทุ่ากับ	8.24	พันตั้นเทุ่ยบเทุ่าน�ำมันดิ้บ/พันล้านบาทุ 
สัะทุ้องถ้งสัถานะการบรรลุเปี้าหมีายในระดับ
ต้�ำกว่าคิ่าเปี้าหมีาย 	 เน่�องจิากค่วามต้้องการ 
ใช้พลังงานเริ�มกลับเข้าสู่ถานการณ์ปกติ้	 ในขณะทุ่� 
สภัาวะเศรษฐกิจิอยู่ระหว่างการฟื้้�นต้ัวภัายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาด้จิากเช่�อโค่วิด้-19 
โด้ยในปี	 2565	ม่สัด้ส่วนการใช้พลังงานขั�นสุด้ทุ้าย
มากทุ่�สุด้ค่่อภัาค่ขนส่งร้อยละ	 38	 และรองลงมา 
ค่่อภัาค่อุต้สาหกรรมการผลิต้ร้อยละ	37	

ทุ่�มา:	กรมพัฒนาพลังงานทุด้แทุนและอนุรักษ์พลังงาน

	 ในปี	 2565	หน่วยงานทุ่�เก่�ยวข้องได้้ด้ำเนิน
โคิรงการเพ่ื่�อขับเคิล่�อนการบรรลุเปี้าหมีายต้ามี 
ยุทุธศาสัต้ร์ชาต้ิ ปีระจิำปีี พื่.ศ. 2565	 ได้้แก่ 
โคิรงการ “จัิดทุำแผนการพัื่ฒนาสัถานีอัดปีระจุิ 
ไฟฟ้าสัำหรับยานยนต้์ไฟฟ้าเพื่่�อรองรับเปี้าหมีาย
การสั่งเสัริมียานยนต้์ไฟฟ้าของปีระเทุศ” และ
โคิรงการยกระดับระบบจัิดการข้อมี่ลสัารสันเทุศ
ของห้องปีฏิิบัต้ิการทุดสัอบคิุณภัาพื่น�ำมีันเช่�อเพื่ลิง 
แบบ 4.0 ระยะทุี� 2	นอกจิากน่�	 ภัาค่รัฐได้้ด้ำเนิน
มาต้รการทุ่�สำค่ัญ	ประกอบด้้วย	 (1)	การสนับสนุน
ด้้านการเงินและสร้างแรงจิูงใจิในการส่งเสริมการ
ปรับเปล่�ยนพฤต้ิกรรมการใช้พลังงาน	 โด้ยการสร้าง

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

แรงจูิงใจิในการปรับเปล่�ยนพฤต้ิกรรมของทุั�งภัาค่
อุต้สาหกรรม	ภัาค่ธุิรกิจิ	 และภัาค่ค่รัวเร่อน	 อาทุิ
โค่รงการส่งเสริมการลงทุุนด้้านอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทุด้แทุน	 (ESCO	 Fund)	 มาต้รการ
ส่งเสริมการลงทุุน	 เพ่�อการประหยัด้พลังงานของ 
บ่ โอไอ	 (BOI ) 	 มาต้รการสนับสนุนด้้ านภัาษ่ 
สรรพสามิต้สำห รับรถยนต้์ประหยัด้พลังงาน 
(Eco	 Car)	 และการติ้ด้ฉลากอุปกรณ์ประหยัด้
พลังงาน	 ผลจิากการด้ำเนินมาต้รการต้่าง	 ๆ	 
ต้ามแผนอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 2561	 -	 2580	
(EEP2018)	 ส่งผลให้ในปี	 2564	 เกิด้ผลประหยัด้
พลังงานจิากประสิทุธิิภัาพการใช้พลังงานภัาพรวม 
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ของประเทุศเทุ่ากับ	 16,792	 พันต้ันเทุ่ยบเทุ่า
น�ำมันด้ิบ	 (ktoe)	 (2)	 การส่งเสริมการใช้ระบบ
ขนส่งสาธิารณะและระบบราง	ซ่้�งม่ค่วามล่าช้ากว่า
มาต้รการด้้านพลังงาน	และการเพิ�มประสิทุธิิภัาพ
ในการใช้พลังงานในภัาค่อ่�น	 ๆ	 เน่�องจิากเป็นการ
ด้ำเนินงานทุ่�ต้้องบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน
(3)	 การบังคั่บใช้กฎหมายและระเบ่ยบทุ่�เก่�ยวข้อง
กับการอนุรักษ์พลังงาน	 อาทิุ	 การบังคั่บใช้กฎ

กระทุรวงกำหนด้ประเภัทุหร่อขนาด้ของอาค่าร
และหลักเกณฑ์์วิธิ่การในการออกแบบอาค่าร 
เพ่�ออนุรักษ์พลังงาน	(Building	Energy	Code:	BEC) 
กับอาค่ารทุ่�จิะก่อสร้างใหม่หร่อดั้ด้แปลงอย่าง
จิริงจัิง	 รวมทุั�ง	 ได้้กำหนด้มาต้รการบังค่ับใช้เกณฑ์์
มาต้รฐานอนุรั กษ์พ ลั งงานสำห รับผู้ ผ ลิต้และ 
ผู้จิำหน่ายพลังงาน	(Energy	Efficiency	Resources 
Standard:	EERS)	ในระยะทุ่�สอง	(ปี	พ.ศ.	2566	-	2579) 

	 การ ขับ เค่ ล่� อนการ เพิ� มประ สิทุธิิ ภัาพ 
การใช้พลังงานของประเทุศให้บรรลุ เป้าหมาย
ได้้อย่ า งยั� งย่นจิำ เป็นต้้อง ได้้ รับค่วามร่ วมม่อ 
จิากประชาชนทุุกภัาค่ส่วนในการให้ค่วามสำค่ัญ
กับการลงทุุนติ้ด้ต้ั� ง อุปกรณ์หร่อนำเทุค่โนโลย ่
และนวัต้กรรมมาใช้	 รวมถ้งปรับเปล่�ยนพฤต้ิกรรม
การใช้พลังงาน	 เพ่�อ เพิ�มประสิทุธิิภัาพการใช้
พ ลั ง ง านทุั� ง ในระด้ับปั จิ เ จิก บุค่ค่ลและ ธุิ รกิ จิ 
การปรับเปล่�ยนรูปแบบการเด้ินทุางและขนส่ง

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

สินค่้าในภัาค่ขนส่ง	 ซ้่�งการด้ำเนินการต้ามแนวทุาง
ด้ังกล่าวอาจิจิะก่อให้เกิด้ค่วามยุ่งยากและม่ภัาระ
ค่่าใช้จิ่ายทุ่� เพิ�มข้�นทุันทุ่	 ในขณะทุ่�ผลประโยชน ์
ทุ่�เกิด้ข้�นจิากการด้ำเนินการดั้งกล่าวจิำเป็นต้้อง
อาศัยระยะเวลานานจิ้งจิะเกิด้ผลสัมฤทุธิิ�ได้้อย่าง
เป็นรูปธิรรม	นอกจิากน่�	 การขับเค่ล่�อนการพัฒนา
ดั้งกล่าวยังข้�นอยู่กับภัาวะเศรษฐกิจิและการผันผวน
ของสภัาพภูัมิอากาศในแต้่ละช่วงเวลา	ซ่้�งเป็นปัจิจัิย
ภัายนอกทุ่�ไม่สามารถค่วบคุ่มได้้	

	 ในปี	 2565	 ประเทุศไทุยม่ค่่าค่วามเข้ม 
การใช้พลังงานขั�นสุด้ทุ้าย	(EI)	เพิ�มสูงข้�นเป็นเทุ่ากับ	
8.24	พันต้ันเทุ่ยบเทุ่าน�ำมันด้ิบ/พันล้านบาทุ	สูงกว่า
ค่่า	 EI	 เป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้ทุ่�เทุ่ากับ	 7.4	 พันต้ัน 
เทุ่ยบเทุ่าน�ำมันด้ิบ/พันล้านบาทุ	 ทุำให้ภัาค่รัฐ
จิำเป็นต้้องเร่งพิจิารณากำหนด้มาต้รการสนับสนุน
ด้้านการเงินการค่ลังรูปแบบใหม่	 ๆ	ทุ่�จิะช่วยจิูงใจิ
ให้ประชาชนทุุกภัาค่ส่วนหันมาการลงทุุนต้ิด้ต้ั�ง
อุปกรณ์หร่อนำเทุค่โนโลย่และนวัต้กรรมมาใช้ 
รวมถ้ งปรับ เปล่� ยนพฤต้ิกรรมการใช้พลั ง งาน 
เพ่�อเพิ�มประสิทุธิิภัาพการใช้พลังงานทุั�งในระด้ับ
ปั จิ เจิก บุค่ค่ลและ ธุิร กิจิ ได้้ อย่ า ง เป็น รูปธิรรม

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ปรับปรุงกฎหมาย	 ระเบ่ยบ	 และแนวปฏิิบัติ้ด้้าน
งบประมาณและการจิัด้ซ่่�อจิัด้จิ้างภัาค่รัฐทุ่�จิะช่วย
สนับสนุนให้เกิด้การใช้พลังงานอย่างม่ประสิทุธิิภัาพ
เพิ�มข้�นในหน่วยงานภัาค่รัฐ	 และส่งเสริมให้ภัาค่รัฐ 
และภัาค่ เอกชน วิจิั ยและ พัฒนา เทุค่โนโลย่ ทุ่�
ประหยัด้พลั ง งานและการ เพิ� มประสิทุธิิภัาพ 
การใช้พลังงาน	 สำหรับเค่ร่�องจิักร	 วัสดุ้	 อุปกรณ ์
ในกระบวนการผลิต้	การด้ำเนินธิุรกิจิ	และการด้ำรง
ช่วิต้	 เพ่�อพัฒนาไปสู่การกำหนด้เกณฑ์์มาต้รฐาน 
ทุ่�ค่รอบค่ลุมทุั�งในภัาค่อุต้สาหกรรม	 ธิุรกิจิ	 และ 
ค่รัวเร่อน	เพ่�อการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย	
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	 แ ผ น แ ม่ บ ทุ ภั า ย ใ ต้้ ยุ ทุ ธิ ศ า ส ต้ ร์ ช า ติ้
ประเด้็น	 (07)	 โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 ระบบโลจิิสต้ิกส์	
และด้ิจิิทุัล	(พ.ศ.2566-2580)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติ้ม)	 
เป้าหมายแผนแม่บทุย่อย	 ประสิทุธิิภัาพการใช้
พลังงานของประเทุศเพิ�มข้�น	 ยังคิงตั้วชี�วัดเดิมี 
ค่่าค่วามเข้มการใช้พลังงานขั�นสุด้ทุ้าย	แต้่ได้้ม่การ
ปรับเปล่�ยนค่่าเป้าหมายเพ่�อให้สะทุ้อนเป้าหมาย
มากยิ�งข้�น	จิาก	เด้ิม	คิ่าคิวามีเข้มีการใช้พื่ลังงาน
ขั�นสัุดทุ้าย ทุี� ไมี่ เกิน 7.40 พัื่นต้ันเทุียบเทุ่า
น�ำมัีนดิบ/พื่ันล้านบาทุ เปี็น ไมี่เกิน 6.85 พื่ันต้ัน
เทีุยบเทุ่าน�ำมีันดิบ/พื่ันล้านบาทุ ภัายในปีี 2570 
โด้ยในไต้รมาสทุ่� 	 3	 ของปี	 2565	 ประเทุศไทุย 
ม่ค่่า	 EI	 เทุ่ากับ	 8.24	 พันต้ันเทุ่ยบเทุ่าน�ำมันด้ิบ 
/พันล้านบาทุ	 ทุำให้สถานะการบรรลุเป้าหมาย 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

อยู่ในระดั้บวิกฤต้ในการบรรลุค่่าเป้าหมาย	อย่างไร
ก็ด้่	 เน่�องจิากค่วามก้าวหน้าทุางเทุค่โนโลย่ทุำให้
ม่การผลิต้เค่ร่�องจิักรและอุปกรณ์ทุ่�ใช้ในการเพิ�ม
ประสิทุธิิภัาพการใช้พลังงานม่ประสิทุธิิภัาพสูงข้�น
และราค่าม่แนวโน้มลด้ลง	 ทุำให้ประชาชนและ
ภัาค่ส่วนต้่าง	ๆ	สามารถเข้าถ้งได้้ง่าย	ประกอบกับ 
เป้าหมายของประเทุศในการมุ่ งไปสู่ค่วามเป็น 
กลางทุางค่าร์บอนภัายในปี	 2050	 ทุำให้ภัาค่รัฐ 
จิำเป็นต้้องเร่งด้ำเนินการต้่าง	ๆ 	เพ่�อเพิ�มประสิทุธิิภัาพ 
การ ใช้พลั ง ง าน ให้ เป็ น ไปอย่ า งต้่ อ เ น่� อ งและ 
เกิด้ผลอย่างเป็นรูปธิรรม	ซ่้�งจิะเป็นปัจิจัิยสนับสนุน 
ทุ่�สำคั่ญให้ประเทุศไทุยสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ด้ังกล่าวได้้
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
โค่รงสร้างพ้ื้�นฐานดั้านพื้ลุังงาน

จิำานวนแผนงาน แลุะ/หร้อโค่รงการที่่�กำาลุังพัื้ฒนา/โค่รงการนำาร่อง/โค่รงการ
ท่ี่�ม่การใช้งานท่ี่�เก่�ยวข้องกับการเพิื้�มป้ระสิที่ธิิภาพื้ระบบไฟฟา้ อย่างน้อย 8 โค่รงการ

การป้รับป้รุงแลุะพัื้ฒนาระบบไฟฟา้ของป้ระเที่ศให้ม่ป้ระสิที่ธิิภาพื้
ดั้วยเที่ค่โนโลุย่ระบบโค่รงข่ายสมาร์ที่กริดั

ป้ี
2565

	 แนวโน้มการเปล่�ยนแปลงพฤติ้กรรมของ
ประชาชนจิากผู้ใช้ไฟื้ฟื้้า	 (Consumer)	 เป็นผู้ผลิต้
ไฟื้ฟื้้าใช้ เอง	 (Prosumer)	 และการผลิต้ไฟื้ฟื้้า 
จิากพลังงานหมุนเว่ยนแบบกระจิายศูนย์ทุ่�เพิ�มข้�น
ส่งผลให้การพัฒนาโค่รงข่ายไฟื้ฟื้้าอัจิฉริยะหร่อ 
โค่รงข่ายสมาร์ทุกริด้	(Smart	Grid)	เข้ามาม่บทุบาทุ 
ในการปรับปรุ งพัฒนาโค่รงสร้ างพ่�นฐานด้้ าน
พลังงานให้ม่ค่วามทุันสมัยและสามารถรองรับ
เทุค่โนโลย่ระบบไฟื้ฟื้้าในอนาค่ต้	 โด้ยม่ปัจิจิัยสำคั่ญ

สู่การบรรลุเป้าหมาย	ประกอบด้้วย	 การวางแผน
การขับเค่ล่�อนการพัฒนาระบบไฟื้ฟื้้าด้้วยเทุค่โนโลย่
โค่รงข่ายสมาร์ทุกริด้ทุ่�ต้้องค่ำน้งถ้งปัจิจิัยต้่าง	 ๆ 
ทุ่�เก่�ยวข้องต้ลอด้ทุั�งห่วงโซ่่อุปทุานของระบบไฟื้ฟื้้า
ตั้�งแต้่การผลิต้ไฟื้ฟื้้า	การส่งไฟื้ฟื้้า	การจิำหน่ายไฟื้ฟื้้า 
ไปจินถ้งการบริโภัค่ไฟื้ฟื้้า	 รวมถ้งการกำหนด้ให้ม่
ระบบต้ิด้ต้ามและประเมินผลการด้ำเนินงานอย่าง
เป็นระบบ	(Grid	Modernization	of	Transmission 
and	Distribution)	
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	 พิจิารณาจิากจิำนวนแผนงาน	 และ/หร่อ
โค่รงการทุ่�กำลังพัฒนา/โค่รงการนำร่อง/โค่รงการ
ทุ่�ม่การใช้งานทุ่�เก่�ยวข้องกับการเพิ�มประสิทุธิิภัาพ
ระบบไฟื้ฟื้้า	 โด้ยต้ั�งแต้่ปี	 2561	–	2565	ม่จิำนวน
เพิ�มข้�นอย่างต้่อเน่�อง	 ในปี	 2565	 ม่การด้ำเนิน
โค่รงการด้้านการเพิ�มประสิทุธิิภัาพระบบไฟื้ฟื้้า
ด้้วยเทุค่โนโลย่ระบบโค่รงข่ายสมาร์ทุกริด้เพิ�มข้�น 
1	 โค่รงการ	จิากปี	 2564	ทุำให้ม่โค่รงการเพิ�มข้�น
เป็น	22	 โค่รงการ	ซ่้�งบรรลุเป้าหมายของปี	 2565 
ทุ่�ต้ั�งไว้จิำนวน	8	โค่รงการแล้ว	การด้ำเนินโค่รงการ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ส่วนใหญ่เป็นการศ้กษา	 เต้ร่ยมการ	 และสาธิิต้ 
รูปแบบการบริหารจิัด้การระบบไฟื้ฟื้้าภัายใต้้ 
โค่รงข่ายสมาร์ทุกริด้	อย่างไรก็ด้่	หน่วยงานรับผิด้ชอบ 
ได้้เริ�มด้ำเนินโค่รงการนำร่องในพ่�นทุ่�ขนาด้ใหญ่ 
มากข้�น	อาทิุ	โค่รงการพัฒนาโค่รงข่ายไฟื้ฟื้้าอัจิฉริยะ
(Smart	 Grid)	 ในพ่�นทุ่�เม่องพัทุยา	 จัิงหวัด้ชลบุร ่
และโค่รงการต้ิด้ต้ั�งระบบมิเต้อร์อัจิฉริยะ	 (AMI)	
สำหรับผู้ใช้ไฟื้ฟื้้ารายใหญ่	ซ่้�งจิะช่วยให้สามารถนำ
ผลการด้ำเนินโค่รงการไปใช้ในการพัฒนาโค่รงข่าย
สมาร์ทุกริด้ของประเทุศอย่างเป็นรูปธิรรม

	 ในปี	2565	หน่วยงานทุ่�เก่�ยวข้องได้้ดำเนิน
โคิรงการเพ่ื่�อขับเคิล่� อนการบรรลุ เปี้ าหมีาย
ต้ามียุทุธศาสัต้ร์ชาต้ิ ปีระจิำปีี พื่.ศ. 2565	 อาทิุ
โคิรงการ “ศ้กษาเพื่่�อจิัดทุำแผนปีฏิิบัต้ิการ 
สั่ ง เสัริมีอุต้สัาหกรรมีการผลิต้ระบบกัก เก็บ
พื่ลังงานปีระเภัทุแบต้เต้อรี�”	 ซ่้� งจิะก่อให้ เกิด้ 
การลงทุุนอุต้สาหกรรมการผลิต้ระบบกักเก็บพลังงาน 
ประเภัทุแบต้เต้อร่�ในประเทุศ	ต้่อยอด้การสร้างห่วงโซ่่
อุปทุานและมูลค่่าเพิ�มในประเทุศจิากอุต้สาหกรรม
ส่วนประกอบแบต้เต้อร่�	ทุ่�เป็นส่วนประกอบพ่�นฐาน 
ในผลิต้ภััณฑ์์และอุต้สาหกรรมต้่าง	ๆ	รวมถ้งเกิด้การ 
ใช้งานระบบกักเก็บพลังงานประเภัทุแบต้เต้อร่� 
ในภัาค่พลังงานไฟื้ฟื้้า	 ทุ่�สามารถลด้ต้้นทุุนการผลิต้ 
และการใช้ไฟื้ฟื้้า	และส่งเสริมการผลิต้ไฟื้ฟื้้าจิากพลังงาน 
หมุนเว่ยน	นอกจิากน่�ภัาค่รัฐได้้ด้ำเนินการต้ามแผน 
การขับเค่ล่�อนการด้ำเนินงานด้้านสมาร์ทุกริด้ 
ของประเทุศไทุยในระยะสั�น	พ.ศ.	 2560	 –	 2564 
ทุ่�มุ่งเน้นการพัฒนาโค่รงการนำร่องเพ่�อทุด้สอบ 
ค่วาม เหมาะสมทุาง เทุค่นิค่และค่วาม คุ่ ้ มค่ ่ า 
ของการลงทุุน	 อาทิุโค่รงการศ้กษาวิจิัยเค่ร่�องให้
กำลังกระแสไฟื้ฟื้้า(Power	Pack)	ซ่้�งเป็นการพัฒนา
ระบบกักเก็บพลังงานซ่้�งจิะติ้ด้ต้ั�งในบ้านเพ่�อรองรับ
การติ้ด้ต้ั�งโซ่ล่าร์รูฟื้ท็ุอป	 (Solar	 rooftop)	 ของ 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ประชาชน	โค่รงการนำร่องระบบบริหารจิัด้การพลังงาน 
ในอาค่ารทุ่�ทุำการของการไฟื้ฟื้้านค่รหลวงซ่้� ง
สามารถเช่�อมต้่อกับระบบสมาร์ทุกริด้	 โค่รงการ
นำร่องการต้อบสนองด้้านโหลด้	 (Load)	และกลไก 
ราค่าในพ่�นทุ่�	 เพ่�อให้ผู้ใช้ไฟื้ฟื้้าม่ส่วนร่วมต้่อการ
บริหารจิัด้การระบบพลังงานของประเทุศ	การพัฒนา
ระบบไมโค่รกริด้	 (Microgrid)	 และระบบกักเก็บ
พลังงาน	 (Energy	 Storage	 System:	 ESS)	 ทุ่�ได้้
ด้ำเนินโค่รงการนำร่องในพ่�นทุ่�อำเภัอเบต้ง	จิังหวัด้
ยะลา	 และอำเภัอแม่สะเร่ยง	 จิังหวัด้แม่ฮ่องสอน
รวมทุั�งการพัฒนาระบบไมโค่รกริด้บนพ่�นทุ่�ห่างไกล 
ในพ่�นทุ่�เกาะพะลวย	จิังหวัด้สุราษฎร์ธิาน่	 โด้ยการ
ด้ำเนินโค่รงการจิะทุำให้ทุราบถ้งวิธิ่การทุำงานของ
ระบบไมโค่รกริด้	ต้ลอด้จินปัญหาและอุปสรรค่ในการ
ทุำงานของระบบ	 ซ่้�งจิะนำมาวิเค่ราะห์และขยายผล 
การพัฒนาระบบไมโค่รกริด้ในพ่�นทุ่�ทุ่� เหมาะสม 
ทัุ�วประเทุศต้่อไป	นอกจิากน่�	ภัาค่รัฐได้้เริ�มด้ำเนินการ 
ต้ามแผนการขับเค่ล่�อนการด้ำเนินงานด้้านสมาร์ทุกริด้ 
ของประเทุศไทุย	ระยะปานกลาง	พ.ศ.	2565	–	2574 
โด้ยได้้เพิ�มเต้ิมประเด็้นผู้ผลิต้ไฟื้ฟื้้าใช้เอง	 (Prosumer) 
และยานยนต้์ไฟื้ฟื้้า	 (EV)	 เพ่�อให้สอด้ค่ล้องกับทุิศทุาง
และยุทุธิศาสต้ร์การพัฒนาประเทุศ	รวมถ้งการเปล่�ยน
ผ่านของการพัฒนาเทุค่โนโลย่ในอนาค่ต้

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
425

แผนแม่่บท07โครงสร้างพ้ื้�นฐาน
ระบบโลจิิสติิกส์ และดิิจิิทัล



	 ปัจิจิุบันประเทุศไทุยม่โค่รงสร้างกิจิการ
ไฟื้ฟื้้าแบบระบบผู้ซ่่�อรายเด้่ยว		(Enhanced		Single 
-Buyer	 Model:	 ESB)	 โด้ยการไฟื้ฟื้้าฝั�ายผลิต้ 
แห่งประเทุศไทุย	(กฟื้ผ.)	เป็นผู้รับซ่่�อไฟื้ฟื้้ารายเด้่ยว 
(Single	 buyer)	 ส่งกระแสไฟื้ฟื้้าให้แก่การไฟื้ฟื้้า
ฝั�ายจิำหน่ายเป็นลักษณะโค่รงสร้างระบบไฟื้ฟื้้า
แบบรวมศูนย์	(Centralized	system)	และเปิด้โอกาส
ให้ภัาค่เอกชนเข้าร่วมการผลิต้ไฟื้ฟื้้าและจิำหน่าย
ให้แก่	 กฟื้ผ.	 และการไฟื้ฟื้้าฝั�ายจิำหน่าย	ซ่้�งทุำให้

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ในกรณ่ทุ่�ม่แนวโน้มการผลิต้ไฟื้ฟื้้าจิากพลังงาน
หมุน เว่ ยน	 การผลิต้ไฟื้ฟื้้ าแบบกระจิายศูนย์ 
(Distributed	Energy	Resources:	DER)		ต้ลอด้จิน 
การผลิต้เองใช้ เอง	 ( Independent	 Power	 
Supply:	 IPS)	 เพิ�มสูงข้�นอย่างรวด้เร็ว	อาจิจิะเป็น 
ต้ัวเร่งให้ภัาค่รัฐไม่สามารถด้ำเนินการต้ามแผน 
การขับเค่ล่�อนการด้ำเนินงานด้ ้านสมาร ์ทุกริด้ 
ของประเทุศไทุยในแต้่ละระยะได้้

	 ภัาค่รัฐค่วรเร่งการด้ำเนินการต้ามแผนการ
ขับเค่ล่�อนการด้ำเนินงานด้ ้านสมาร ์ทุกริด้ของ
ประเทุศไทุย	ระยะปานกลาง	พ.ศ.	2565	–	2574	
เพ่�อลด้ผลกระทุบของวิกฤต้การณ์พลังงานต้่อระบบ
ไฟื้ฟื้้าของประเทุศไทุย	 โด้ยค่วรมุ่งเน้นการบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้้านพลังงานในการ
กำหนด้แผนการพัฒนาระบบสมาร์ด้กริด้ให้สามารถ
เช่�อมต้่อและส่�อสารสำหรับการบูรณาการและ 
ใช ้ประโยชน ์ร ่ วมกันได้้ 	 ( Interoperabi l i ty ) 
เพ่�อลด้ค่วามซ่�ำซ่้อนของการลงทุุน	 รวมทุั�งภัาค่รัฐ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ค่วรพิจิารณาจัิด้ทุำกฎระเบ่ยบต้่าง	ๆ 	อาทิุ	ข้อกำหนด้ 
เพ่�อเป ิด้โอกาสให้บุค่ค่ลทุ่�สาม	 (Third	 Party)	
สามารถเข้าถ้งและใช้งานข้อมูลในมิเต้อร์อัจิฉริยะ
(AMI)	 ข้อกำหนด้สำหรับการรับซ่่�อการต้อบสนอง 
ด้้านโหลด้	 (Load)	 เพ่�อเป็นการรองรับแนวทุาง
ก า รพั ฒน า ก า ร จิั ด้ ก า ร แหล ่ ง พ ลั ง ง า น แบบ 
กระจิายศูนย์	 (Distributed	Energy	Resources:	
DER)	 ในรูปแบบเชิงพาณิชย์	 และการเปล่�ยนผ่าน
แนวโน้มเทุค่โนโลย่รูปแบบใหม่ทุ่�จิะส่งผลต้่อการ 
บริหารจัิด้การระบบไฟื้ฟื้้าในอนาค่ต้

070204

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
426

แผนแม่่บท 07 โครงสร้างพ้ื้�นฐาน
ระบบโลจิิสติิกส์ และดิิจิิทัล



	 แ ผ น แ ม่ บ ทุ ภั า ย ใ ต้้ ยุ ทุ ธิ ศ า ส ต้ ร์ ช า ติ้
ประเด้็น	 (07)	 โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 ระบบโลจิิสต้ิกส ์
และด้ิจิิทุัล	(พ.ศ.2566-2580)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติ้ม) 
เป้าหมายแผนแม่บทุย่อย	การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบไฟื้ฟื้้าของประเทุศให้ม่ประสิทุธิิภัาพด้้วย
เทุค่โนโลย่ระบบโค่รงข่ายสมาร์ทุกริด้	ยังคิงตั้วชี�
วัดเดิมี	จิำนวนแผนงาน	และ/หร่อโค่รงการทุ่�กำลัง
พัฒนา/โค่รงการนำร่อง/โค่รงการทุ่�ม่การใช้งาน 
ทุ่�เก่�ยวข้องกับการเพิ�มประสิทุธิิภัาพระบบไฟื้ฟื้้า
แต้่ได้้มีีการปีรับเปีลี�ยนคิ่าเปี้าหมีายเพ่�อให้สะทุ้อน
เป้าหมายมากยิ�งข้�น	 จิาก	 เด้ิม	จิำนวนแผนงาน
และ/หร่อโคิรงการทุี� กำลั งพื่ัฒนา/โคิรงการ
นำร่อง/โคิรงการทุี�มีีการใช้งานทุี� เกี�ยวข้องกับ
การเพื่ิ�มีปีระสัิทุธิภัาพื่ระบบไฟฟ้า ไมี่น้อยกว่า 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

8 แผนงาน/โคิรงการ	 เป็น	 เพื่ิ�มีข้�นไมี่น้อยกว่า 
3 แผนงาน/โคิรงการ ภัายในปีี 2570	โด้ยไม่รวม
โค่รงการสาธิิต้หร่อโค่รงการศ้กษาค่วามเหมาะสม
ซ้่�งจิะช่วยให้เกิด้การพัฒนาโค่รงข่ายสมาร์ทุกริด้ 
ของประเทุศอย่างเป็นรูปธิรรม	 ซ้่�งในปี	 2565 
ม่การด้ำเนินโค่รงการด้้านการเพิ�มประสิทุธิิภัาพ
ระบบไฟื้ฟื้้าด้้วยเทุค่โนโลย่ระบบโค่รงข่ายสมาร์ทุกริด้
เพิ�มข้�น	1	โค่รงการ	จิากปี	2564	ทุำให้ม่โค่รงการ
เพิ�มข้�นเป็น	22	โค่รงการ	 ซ้่�งบรรลุเป้าหมายของปี	
2565	ทุ่�ตั้�งไว้จิำนวน	8	โค่รงการแล้ว	อย่างไรก็ต้าม
แผนงาน/โค่รงการด้ังกล่าวส่วนใหญ่ม่ลักษณะ 
เป็นโค่รงการศ้กษาเทุ่านั�น	ทุำให้สถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดั้บวิกฤต้ในการบรรลุเป้าหมาย
ในห้วงถัด้ไป
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
โค่รงสร้างพ้ื้�นฐานดัิจิิทัี่ลุ

อัต้ราส่วนของค่รัวเร้อนที่่�ม่การใช้อินเที่อร์เน็ต้ร้อยลุะ 70

ป้ระชาชนม่ค่วามสามารถึในการเข้าถึ้งอินเที่อร์เน็ต้มากข้�น

ป้ี
2565

	 ก า รพัฒน า โ ค่ ร ง ส ร้ า ง พ่� น ฐ านด้ิ จิิ ทุั ล 
ทุั�งในส่วนของโค่รงข่ายส่�อสารหลักภัายในประเทุศ
และระหว่างประเทุศทุ่�ม่ค่วามค่รอบค่ลุมทุุกพ่�นทุ่� 
ม่คุ่ณภัาพให้สามารถบริการได้้อย่างต้่อเน่�องม่ 
เสถ่ยรภัาพ	 สอด้รับกับการเปล่�ยนแปลงทุาง
เทุค่โนโลย่ดิ้จิิทุัล	และค่วามก้าวหน้าทุางเทุค่โนโลย่
ทุ่�ทุำให้อุปกรณ์อิเล็กทุรอนิกส์และเค่ร่�องค่อมพิวเต้อร ์
ม่ราค่าต้� ำลง	 และการพัฒนาเทุค่โนโลย่และ
นวัต้กรรมใหม่	 ๆ	 อาทุิ	 อินเทุอร์เน็ต้ของสรรพสิ�ง 
(Internet	of	Things:	 IoT)	 รวมถ้งการขับเค่ล่�อน

ให้เกิด้ค่วามมั�นค่งปลอด้ภััยทุางไซ่เบอร์	 (Cyber	
Security)	 และการคุ่้มค่รองข้อมูลส่วนบุค่ค่ล 
(Personal	Data	Protection)	ทุ่�สอด้ค่ล้องกับหลัก
มาต้รฐานสากล	จิะช่วยสร้างโอกาสและค่วามเช่�อ
มั�นให้ประชาชน	 ภัาค่รัฐและภัาค่เอกชนหันมาใช้
ประโยชน์จิากค่วามก้าวหน้าทุางเทุค่โนโลย่ดิ้จิิทัุล
ในการด้ำรงช่พและการด้ำเนินธิุรกิจิเพิ�มข้�น	 ซ่้�งจิะ
ช่วยสนับสนุนให้เกิด้การพัฒนาอุต้สาหกรรมด้ิจิิทุัล
และอุต้สาหกรรมทุ่�เก่�ยวเน่�องภัายในประเทุศและ
ยกระด้ับค่วามสามารถในการแข่งขันของประเทุศ		
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	 พิจิารณาจิากอัต้ราส่วนของค่รั ว เร่อน
ทุ่�ม่การใช้อินเทุอร์เน็ต้	 พบว่า	 สถานการณ์การ
เปล่�ยนแปลงของอัต้ราส่วนของค่รัวเร่อนทุ่�ม่การใช้
อินเทุอร์เน็ต้	 ในห้วง	 5	ปีแรกของยุทุธิศาสต้ร์ชาติ้
ม่การปรับต้ัวด้่ข้�น	จิากร้อยละ 67.7 ในปีี 2561 
เปี็น ร้อยละ 87.00 ในปีี 2565 (ไต้รมีาสั 3) ซ่้�ง
ส่วนหน้�งเป็นผลจิากมาต้รการค่วบคุ่มและป้องกัน
สถานการณ์การแพร่ระบาด้จิากเช่�อโค่วิด้-19	ของ 
ภัาค่รัฐ	อาทิุ	การปฏิิบัต้ิงานในสถานทุ่�พัก	การจัิด้การ 
เร่ยนการสอนในรูปแบบออนไลน์	 เม่�อพิจิารณา 
จิากอัต้ราส่วนของค่รัวเร่อนทุ่�ม่การใช้อินเทุอร์เน็ต้
จิากผลการสำรวจิของสำนักงานสถิต้ิแห่งชาต้ิ
ประจิำไต้รมาสทุ่�	 3	ปี	 25651	พบว่าม่จิำนวนคิรัว
เร่อนทุี�มีีการใช้อินเทุอร์เน็ต้สั่งกว่าเปี้าหมีายทุี�
กำหนดไว้	(ร้อยละ	70)	สัะทุ้อนถ้งสัถานะการบรรลุ
เปี้าหมีาย	 โด้ยในปี	 2565	 ม่ค่รัวเร่อนทุ่�ม่การใช้
อินเทุอร์เน็ต้จิำนวน	21.06	ล้านค่รัวเร่อน	 คิ่ด้เป็น 
ร้อยละ	 89.90	 ของจิำนวนค่รัวเร่อนทุั�งประเทุศ
(23.43	 ล้านค่รัวเร่อน)	 เพิ�มข้�นจิากปี	 2564	 ทุ่�ม่
จิำนวนค่รัวเร่อนทุ่�ม่การใช้อินเทุอร์เน็ต้ร้อยละ 
87.7	 หร่อเพิ�มข้�นประมาณร้อยละ	 2.50	 รวมถ้ง
ผลการสำรวจิดั้งกล่าวพบว่าประชาชนอายุ	 6	 ปี
ข้�นไป	จิำนวน	65.6	ล้านค่น	ม่การใช้อินเทุอร์เน็ต้ 
57	ล้านค่น	(ร้อยละ	87)	ใช้โทุรศัพทุ์เค่ล่�อนทุ่�	62.3	
ล้านค่น	(ร้อยละ	95)	และม่โทุรศัพทุ์เค่ล่�อนทุ่�	57.7	
ล้านค่น	 (ร้อยละ	 88)	 แสด้งให้เห็นว่า	 ประชาชน
ส่วนใหญ่เข้าถ้งบริการอินเทุอร์เน็ต้ผ่านบริการ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

โทุรศัพทุ์เค่ล่�อนทุ่�	 ทุั�งน่� 	 ในปี	 2565	 การเข้าถ้ง 
ผ่านอินเทุอร์เน็ต้บรอด้แบนด้์เค่ล่�อนทุ่�	 (Mobile 
Broadband	Internet)		ม่ค่วามเร็วในการด้าวน์โหลด้ 
(Download)	 เฉล่�ย	59.90	เมกะบิต้	 (Mbps)	 (ใกล้
เค่่ยงกับระดั้บค่่าเฉล่�ยของโลกทุ่�	 63.15	 เมกะบิต้) 
และม่ค่วามเร็วในการอัปโหลด้	 (Upload)	 เฉล่�ย 
13.37	เมกะบิต้	ซ้่�งต้�ำกว่ากรณ่ทุ่�ใช้งานอินเทุอร์เน็ต้
ผ่านบรอด้แบนด้์ประจิำทุ่�ม่ค่วามเร็วเฉล่�ย	 225.2	
เมกะบิต้	 (อยู่อันด้ับทุ่�	 2	ของภัูมิภัาค่อาเซ่่ยน	และ
เป็นอันดั้บทุ่�	 7	 ของโลกในปี	 2563)	 นอกจิากน่�
จิากผลสำรวจิของสำนักงานพัฒนาธิุรกรรมทุาง
อิเล็กทุรอนิกส์	(สพธิอ)	ในปี	2564	พบว่าการเข้าถ้ง 
อินเทุอร์เน็ต้ของค่นไทุยส่วนใหญ่จิะเป็นกลุ่มค่น 
เจิเนอเรชั�น	Z	หร่อ	Gen	Z	 (อายุน้อยกว่า	21	ปี) 
ทุ่�ใช้อินเทุอร์เน็ต้เฉล่�ยวันละ	 12	 ชั�วโมง	 5	 นาทุ่
โด้ยกิจิกรรมออนไลน์ทุ่� ได้้ รับค่วามนิยมสูงสุด้ 
เป็นการติ้ด้ต้่อส่�อสารร้อยละ	 77	 รองลงมาเป็น
กิจิกรรมชมรายการโทุรทุัศน์	ชมค่ลิป	ชมภัาพยนต้ร์
ฟื้ังเพลงออนไลน์	 (ร้อยละ	 62.4)	 ส่บค่้นข้อมูล 
ทุางออนไลน์	(ร้อยละ	60.1)	อ่านข่าว	บทุค่วาม	หร่อ 
หนังส่อ	(ร้อยละ	54.2)	ซ่่�อสินค่้าและบริการ	(ร้อยละ 
47.7)	 รับ-ส่งจิด้หมายอิเล็กทุรอนิกส์	 (E-mail) 
(ร้อยละ	 45.0)	 และทุำธิุรกรรมการเงินออนไลน์ 
(Internet	 Banking)	 (ร้อยละ	 41.7)	 ซ่้�งแสด้งให้
เห็นว่าการใช้ประโยชน์จิากการเข้าถ้งอินเทุอร์เน็ต้ 
ของค่นไทุยส่ วนใหญ่ เป็น เร่� อ งทุ่� เ ก่� ยวข้องกับ
กิจิกรรมนันทุนาการ		

1รายงานการสำารวจิการสำารวจิการม่การใช้เทุค่โนโลย่สารสนเทุศและการส่�อสารในค่รัวเร่อน	พ.ศ.	2565	(ไต้รมาส	3)	ของสำานักงานสถติ้ิแห่งชาต้ิ
2การเข้าถ้งผ่านเทุค่โนโลย่	4G	ร้อยละ	69	และการเข้าถ้งเทุค่โนโลย่	3G	ร้อยละ	31
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	 ในปี	 2565	หน่วยงานทุ่�เก่�ยวข้องได้้ด้ำเนิน
โคิรงการเพื่่�อขับเคิล่�อนการบรรลุเปี้าหมีายต้ามี
ยุทุธศาสัต้ร์ชาต้ิ ปีระจิำปีี พื่.ศ. 2565 ได้้แก่
โคิรงการบริการอินเทุอร์เน็ต้สัาธารณะสั่่ชุมีชน
ปีระจิำปีีงบปีระมีาณ พื่.ศ. 2565 โคิรงการ
ศ่นย์คิวามีเปี็นเลิศด้านการพื่ัฒนาธุรกรรมีทุาง
อิเล็กทุรอนิกสั์ โดยต้ั�งแต้่ปีี 2564	เพ่�อให้ประชาชน
ม่ค่วามสามารถในการเข้าถ้งอินเทุอร์เน็ต้มากข้�น
รวมทุั�งภัาค่รัฐได้้ด้ำเนินโค่รงการสนับสนุนเพ่�อการ
เข้าถ้งโค่รงข่ายอินเทุอร์เน็ต้ของประชาชนในพ่�นทุ่�
โซ่น	C	และ	โซ่น	C+	ประกอบด้้วย	(1)	โค่รงการเน็ต้
ประชารัฐ	จิำนวน	24,700	หมู่บ้าน	ของกระทุรวง
ด้ิจิิทุัลเพ่�อการเศรษฐกิจิและสังค่ม	 (ด้ศ)	 และ	 (2)	
โค่รงการเน็ต้ประชารัฐในพ่�นทุ่�ชนบทุและพ่�นทุ่� 
ชายขอบ	จิำนวน	19,652	หมู่บ้าน	ของสำนักงาน
ค่ณะกรรมการกิจิการกระจิายเส่ยง	กิจิการโทุรทุัศน์	
และกิจิการโทุรค่มนาค่มแห่งชาต้ิ	(สำนักงาน	กสทุช.) 
ได้้ด้ำเนินการแล้วเสร็จิต้ามเป้าหมายแล้วทุั�งสิ�น	
จิำนวน	44,352	หมู่บ้าน	ทุำให้ในปี	2565	ม่จิำนวน
หมู่บ้านทุ่�ม่อินเทุอร์เน็ต้ค่วามเร็วสูงเข้าถ้งคิ่ด้เป็น
ร้อยละ	100	เพิ�มสูงข้�นจิากร้อยละ	40.90	ในปี	2559	
ซ่้� งการด้ำเนินโค่รงการดั้งกล่าวเป็นส่วนสำคั่ญ 
ทุ่�ทุำให้ม่จิำนวนค่รัวเร่อนทุ่�ม่การใช้อินเทุอร์เน็ต้
บรรลุค่่าเป้าหมายทุ่�กำหนด้ในปี	 2565	 และช่วย
ลด้ค่วามเหล่�อมล�ำในการเข้าถ้งอินเทุอร์เน็ต้ของ
ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพ่�นทุ่�นอกเขต้เทุศบาลม่แนว
โน้มลด้ลงอย่างม่นัยสำค่ัญ	โด้ยม่ผลต้่างระหว่างการ
ใช้อินเทุอร์เน็ต้ในเขต้เทุศบาลและนอกเขต้เทุศบาล

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ค่ิด้เป็นร้อยละ	 7.9	 ในปี	 2563	 และลด้ลงเหล่อ 
ร้อยละ	6.6	ในไต้รมาสทุ่�	2	ของปี	2565	นอกจิากน่� 
ภัาค่รัฐได้้ม่การพัฒนาและปรับปรุงกฏิหมายทุ่�
เก่�ยวข้องกับการพัฒนาดิ้จิิทัุลเพ่�อเศรษฐกิจิและ
สังค่ม	 เพ่�อสร้างค่วามมั�นใจิให้ประชาชนในการ 
ใช้ประโยชน์จิากการเข้าถ้งอินเทุอร์เน็ต้ทุ่�สำคั่ญ
ได้้ แ ก่ ก า รก ำหนด้ ให้ ม่ ค่ ว ามคุ่้ ม ค่ รอ งข้ อ มู ล 
ส่วนบุค่ค่ลของ	 “บุค่ค่ลธิรรมด้า”	 ให้สิทุธิิ�ในการ
แก้ไข	 เข้าถ้งหร่อ	 แจิ้งลบข้อมูลทุ่�ให้ไว้กับองค่์กร 
การกำหนด้มาต้รฐานการรักษาค่วามมั�นค่งปลอด้ภััย 
ของการประชุมผ่านส่�ออิเล็กทุรอนิกส์		

ทุ่�มา:	ด้ศ	และสำานักงาน	กสทุช.

ทุ่�มา:	สำานักงานค่ณะกรรมการด้ิจิิทุัลเพ่�อเศรษฐกจิิและสังค่มแห่งชาต้ิ	(สด้ช.)
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	 ประเทุศไทุยได้้บรรลุเป้าหมายการส่งเสริม 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถ้งอินเทุอร์เน็ต้	 โด้ยในปี 
2565	 ม่ค่รัวเร่อนทุ่�ม่การใช้อินเทุอร์เน็ต้จิำนวน	
21.06	ล้านค่รัวเร่อน	ค่ิด้เป็นร้อยละ	 89.90	 ของ
จิำนวนค่รัวเร่อนทุั� งประเทุศ	 สูงกว่าเป้าหมาย 
ทุ่�กำหนด้ไว้ทุ่�ร้อยละ	 70	 แล้ว	 ซ่้�งใกล้เค่่ยงกับ 
ค่่าเฉล่�ยของประเทุศทุ่�อยู่ในกลุ่มประเทุศองค่์การ 
เพ่�อค่วามร่วมม่อทุางเศรษฐกิจิและการพัฒนา 
หร่อ	โออ่ซ่่ด่้	 (OECD)	ทุ่�ม่อัต้ราการเข้าถ้งอินเทุอร์เน็ต้
ของประชาชนเฉล่�ยร้อยละ	 90	 อย่างไรก็ต้าม
เน่�องจิากค่วามก้าวหน้าทุางเทุค่โนโลย่ทุ่� เกิด้ข้�น 
อ ย่ า ง ร ว ด้ เ ร็ ว ไ ด้้ ก ร ะ ตุ้้ น ใ ห้ เ กิ ด้ ก า ร พัฒน า
เทุค่โนโลย่หร่อนวัต้กรรมรูปแบบใหม่	 ๆ	ทุ่�เข้ามา 
เปล่� ยนแปลงการด้ำเนินธิุ รกิจิและพฤต้ิกรรม 
ของผู้บริ โภัค่อย่างม่นัยสำคั่ญ	 ส่งผลให้จิำเป็น
ต้้องม่การพัฒนาโค่รงสร้ างพ่�นฐานทุางดิ้จิิทุัล 

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ของประเทุศให้ทุันต้่อการเปล่�ยนแปลงดั้งกล่าว	
ในขณะทุ่�การบรรลุเป้าหมายทุ่�กำหนด้ไว้ส่วนใหญ่
เป็นการด้ำเนินการผ่านโค่รงการลงทุุนของภัาค่รัฐ 
ซ้่� งจิำเป็นต้้องได้้ รับการสนับสนุนงบประมาณ 
เ พ่� อบำ รุง รักษาอุปกรณ์และระบบเทุค่โนโลย่ 
อย่างต้่อเน่�อง	ดั้งนั�น	การพิจิารณากำหนด้แนวทุาง
ให้องค่์กรปกค่รองส่วนทุ้องถิ�นเข้ามาม่บทุบาทุ 
ในการจิัด้ให้ม่บริการอินเทุอร์เน็ต้ในพ่�นทุ่�ทุ่�สามารถ 
รองรับกับค่วามต้้องการของภัาค่ส่วนต้่ าง 	 ๆ 
ได้้อย่างม่ประสิทุธิิภัาพโด้ยเฉพาะผู้ทุ่�อยู่ในพ่�นทุ่�
นอกเขต้เม่องสามารถเข้าถ้งบริการอินเทุอร์เน็ต้ 
ทุ่�ม่ระด้ับค่วามเร็วทุ่�สามารถรองรับค่วามต้้องการ
ใช้ ป ระ โยชน์ ทุา ง ดิ้ จิิ ทัุ ล ในราค่า ทุ่� ป ระชาชน
สามารถเข้ าถ้ ง ได้้ อย่ า งยั� งย่นจิ้ ง เป็น เร่� อ งทุ่� ม ่
ค่วามทุ้าทุายอย่างมาก		
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	 ในปี	 2565	ประเทุศไทุยได้้บรรลุเป้าหมาย
การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถ้งอินเทุอร์เน็ต้
พร้อมทุั�งได้้กำหนด้กลไกการขับเค่ล่�อนการพัฒนา
ดิ้ จิิทุัลเพ่�อ เศรษฐกิจิและสังค่ม	 รวมถ้งพัฒนา
ปรับปรุงระเบ่ยบและกฎหมายทุ่� เก่�ยวข้องแล้ว 
ดั้งนั�น	 เพ่�อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จิาก
การเข้าถ้งอินเทุอร์เน็ต้ได้้อย่างเป็นรูปธิรรม	ภัาค่รัฐ
ค่วรพิจิารณาแนวทุางการส่งเสริมให้ประชาชนให้
ค่วามสนใจิกับการพัฒนาทัุกษะดิ้จิิทัุลทัุ�งในรูปแบบ 
การพัฒนาทุักษะเด้ิมและเพิ� ม เต้ิมทุักษะใหม ่
ทุ่� เหมาะสมกับการด้ำรงช่พ	 การสนับสนุนให ้
ผู้ประกอบการทุั�งภัาค่รัฐและเอกชนม่การประยุกต้์
ใช้ประโยชน์จิากค่วามก้าวหน้าทุางเทุค่โนโลย่

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ด้ิจิิทุัลในการด้ำเนินธิุรกิจิ	 เพ่�อเพิ�มประสิทุธิิภัาพ
และประสิทุธิิผลของธุิรกิจิ	 ซ่้� งจิะช่วยยกระดั้บ 
ค่วามสามารถในการแข่งขันของประเทุศในภัาพรวม
รวมทุั�งเสริมสร้างค่วามรู้เทุ่าทัุนต้่อภััยคุ่กค่ามทุาง
ไซ่เบอร์ให้กับประชาชน	และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ทุั�งภัาค่รัฐและเอกชนให้ค่วามสำค่ัญกับการป้องกัน
ภััยคุ่กค่ามทุางไซ่เบอร์ เชิ ง รุกโด้ยการประเมิน 
ค่วามเส่�ยงด้้านค่วามปลอด้ภััยทุางไซ่เบอร์อย่าง 
ใกล้ชิด้	 ต้ลอด้จินเต้ร่ยมค่วามพร้อมของบุค่ลากร
และระบบค่วามปลอด้ภััยทุางไซ่เบอร์อย่างต้่อ
เน่�องเพ่�อให้สามารถบริหารจัิด้การกับเหตุ้การณ์ 
ค่วามมั�นค่งปลอด้ภััยทุางไซ่เบอร์อย่างม่ประสิทุธิิภัาพ
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	 แ ผ น แ ม่ บ ทุ ภั า ย ใ ต้้ ยุ ทุ ธิ ศ า ส ต้ ร์ ช า ติ้
ประเด้็น	 (07)	 โค่รงสร้างพ่�นฐาน	 ระบบโลจิิสต้ิกส ์
และด้ิจิิทุัล	(พ.ศ.2566-2580)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติ้ม) 
เป้ าหมายแผนแม่บทุย่อย	 ประชาชนม่ค่วาม
สามารถในการเข้าถ้งอินเทุอร์เน็ต้มากข้�น	 ได้้มีี
การปีรับเปีลี�ยนต้ัวชี�วัด	จิาก	 เด้ิม	อัต้ราสั่วนของ
คิรัวเร่อนทุี�มีีการใช้อินเทุอร์เน็ต้	 เป็น	อัต้ราการ
เข้าถ้งของบริการอินเทุอร์เน็ต้คิวามีเร็วสั่งต้่อ
จิำนวนปีระชากร ซ้�งมีีคิ่าเปี้าหมีายไมี่น้อยกว่า
ร้อยละ 21 ภัายในปีี 2570	โด้ยในปี	2564	(ข้อมูล
ล่าสุด้)	 ม่อัต้ราการเข้าถ้งของบริการอินเทุอร์เน็ต้

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ค่วามเร็วสูงต้่อจิำนวนประชากร	 ร้อยละ	 18.20	
ทุำให้สัถานะการบรรลุเปี้าหมีายอย่่ ในระดับ
ใกล้เคิียงในการบรรลุเปี้าหมีาย	 ด้ังนั�น	 ภัาค่รัฐ
จิำเป็นต้้องให้ค่วามสำค่ัญกับการพัฒนาโค่รงสร้าง
พ่�นฐานทุางด้ิจิิทุัลเพ่�อให้ทุันต้่อค่วามก้าวหน้าทุาง
เทุค่โนโลย่ดิ้จิิทุัล	 ค่วบคู่่กับการพัฒนาองค่์ค่วามรู้
และทุักษะทุางด้ิจิิทุัลให้แก่ประชาชนและภัาค่ส่วน
ต้่าง	 ๆ	 เพ่�อสนับสนุนให้เกิด้การพัฒนาเศรษฐกิจิ
ด้ิจิิทัุลของประเทุศอย่างต้่อเน่�อง	 ซ้่�งจิะช่วยเพิ�ม
ค่วามสามารถในการแข่งขันของประเทุศได้้อย่าง
ยั�งย่น	
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“พััฒนาขีีดความสามารถการเป็็นผู้้�ป็ระกอบการและวิสาหกิจขีนาดกลาง 
และขีนาดย่่อมยุ่คใหม่ขีองไทย่ให�มีความเขี�มแข็ีง มีทักษะ และจิตวิญญาณ 
ควบค้่กับการใช้�เทคโนโลย่ี ดิจิทัลแพัลตฟอร์มที�เหมาะสมเพ่ั�อขีับเคล่�อน
ธุุรกิจให�มีมาตรฐาน ทั�งทางการเงิน การเขี�าถึงตลาดทั�งในและต่างป็ระเทศ 
ด�วย่นโย่บาย่ขีองภาครัฐที�มีป็ระสิทธุิภาพัต่อการดำาเนินธุุรกิจ

ผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อ่มย่คุใหม่

แผนแม่่บท

08
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการเป็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ของไทย โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา จะเน้นการสร้างผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ให้มีความเข้มแข็ง มีทักษะ และจิตวิญญาณ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เหมาะสม 
เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจให้มีมาตรฐาน ทั้งทางการเงิน การเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้วยนโยบายของ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับห้วงระยะ 5 ปีต่อไป
นั้น ผู้ประกอบการยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต โดยการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้ และมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตและการบริหาร
จัดการในตลาดรูปแบบใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีเป้าหมาย
ระดับประเด็น คือ ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามที่ก าหนด น าไปสู่การที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ 
มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ตลอดจนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ
ดีขึ้น เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  

 
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  

 
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
เพิ่มข้ึน ก าหนดให้มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 45 

• สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากสัดส่วนของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ พ.ศ. 2565 พบว่า มีสัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 41.6 ลดลง
จาก พ.ศ. 2564 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 41.9 และเมื่อพิจารณาในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 พบว่า ใน พ.ศ. 
2561 - 2562 สัดส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมข้ึน จาก 
ร้อยละ 42.7 เป็นร้อยละ 43.1 จากน้ันลดลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 41.6 ใน พ.ศ. 2565 ท าให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ จึงมีสถานะอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 

•• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมของผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  โดยการพิจารณาจากจ านวนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ พบว่า ใน พ.ศ. 2565 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 42.3 ในช่วง

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  080001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 
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แผนแม่่บท08ผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อมยุ่คใหม่



 
 

พ.ศ. 2561 - 2565 โดยใน พ.ศ. 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 42.7 เพ่ิมขึ้นเป็น 43.1 ใน พ.ศ. 2562 ก่อนที่จะหด
ตัวอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงแรกของ พ.ศ. 2563 จนถึง พ.ศ. 2565 (ม.ค. - ก.ย.65) โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 
42.2 41.9 และ 41.6 ตามล าดับ น าไปสู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน พ.ศ. 2565 ที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 45 นอกจากนี้ ภาครัฐยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการแก้ไขรองรับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การออกกฎหมาย กฎระเบียบ และมี
นโยบายท่ีเอ้ืออ านวยให้กับการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น การปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี อาทิ ระบบการ
ซื้อขาย ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปสู่ตลาดดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุน
การท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุนให้
สามารถด าเนินการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศได้อย่างมั่นคง น าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
 

 

• สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ยังคงเป้าหมายระดับประเด็น ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และตัวชี้วัดคงเดิม สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แต่มีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย จาก มี
สัดส่วน ร้อยละ 45 เป็น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2570 เนื่องจากส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีการปรับค านิยามตามกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 โดยสถานการณใ์น พ.ศ. 2565 มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 35.2 (ตามค านิยามใหม่) ซึ่งจากข้อมูล
สถิติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตของสัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล

ท่ีมา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 

 

 

 

Y2 
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แผนแม่่บท08 ผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อมยุ่คใหม่



 
 

รวมในประเทศเฉลี่ย 0.5 เท่านั้น จึงสามารถสรุปสถานะในการบรรลุค่าเป้าหมายใน พ.ศ. 2570 อยู่ในระดับ
วิกฤติ 

 
 
 

 

ทั้งนี้ การด าเนินการที่ผ่านมา ยังคงมีประเด็นปัญหา อาทิ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ส าหรับประกอบกิจการตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  น าไปสู่
ประเด็นความท้าทายที่ต้องด าเนินการในระยะต่อไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จะมีสถานการณ์อยู่ในระดับดี อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บท
ระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงเป็นประเด็นท้าทายที่มีความจ าเป็นต้องมีมาตรการดูแลและแก้ไขเพื่อรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส าคัญ อาทิ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะจิตวิญญาณใน
การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจ  การเข้าถึง
เครื่องมือทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ การออกกฎหมาย 
กฎระเบียบ และมีนโยบายที่เอ้ืออ านวยให้กับการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงการด าเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและโลก 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ประกอบด้วย 8 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

080101 

 Y2 
080001 

เป้าประเด็น 

080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401  Y1 เปา้แผนย่อย 

 65 สแีดง 
080001 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

หมายเหตุ : สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 
*เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 
 

 
 

รวมในประเทศเฉลี่ย 0.5 เท่านั้น จึงสามารถสรุปสถานะในการบรรลุค่าเป้าหมายใน พ.ศ. 2570 อยู่ในระดับ
วิกฤติ 

 
 
 

 

ทั้งนี้ การด าเนินการที่ผ่านมา ยังคงมีประเด็นปัญหา อาทิ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ส าหรับประกอบกิจการตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  น าไปสู่
ประเด็นความท้าทายที่ต้องด าเนินการในระยะต่อไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จะมีสถานการณ์อยู่ในระดับดี อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บท
ระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงเป็นประเด็นท้าทายที่มีความจ าเป็นต้องมีมาตรการดูแลและแก้ไขเพื่อรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส าคัญ อาทิ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะจิตวิญญาณใน
การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจ  การเข้าถึง
เคร่ืองมือทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ การออกกฎหมาย 
กฎระเบียบ และมีนโยบายที่เอ้ืออ านวยให้กับการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงการด าเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและโลก 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ประกอบด้วย 8 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

080101 

 Y2 
080001 

เป้าประเด็น 

080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401  Y1 เปา้แผนย่อย 

 65 สแีดง 
080001 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

หมายเหตุ : สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 
*เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 
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แผนแม่่บท08ผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อมยุ่คใหม่



 
 

 

 

 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10  
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น พิจารณา
จากการขยายตัวของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ ที่มีอายุของธุรกิจ 0 - 3 ปี (ตามนิยามของ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยใน พ.ศ. 2561 - 2563 มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 4.8 4.4 
2.9 ตามล าดับ ในขณะที่ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยมีทิศทางชะลอตัว อยู่ที่ร้อยละ 2.1 
ส่งผลให้ยังไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายในห้วงแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่ก าหนดให้ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 10 ต่อปี ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
 
 
 
 

 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น  ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุใน พ.ศ. 2565 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีขององค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ใน 36 อันดับแรก 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยค่อนข้างคงที่ พิจารณาจากอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 ลดลงจากอันดับที่ 38 ใน พ.ศ. 2564 เป็น
ผลจากอันดับขององค์ประกอบย่อย อาทิ ด้านความรู้ ลดลง 3 ล าดับมาอยู่อันดับที่ 45 ด้านความพร้อมในอนาคต ลดลง 
5 ล าดับอยู่ในอันดับที่ 49 สะท้อนสะท้อนเทียบเคียงจากความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ยังมีจุดอ่อนที่ส าคัญส่งผลให้ประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ใน 36 อันดับแรกใน พ.ศ. 2565 
ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
 

 

 

 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น  ก าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวร้อยละ 10 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่
ขยายตัวลดลง พิจารณาจากข้อมูลยอดสินเชื่อคงค้างของลูกหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในช่วง 9 เดือน
แรกของ พ.ศ. 2565 (มกราคม - กันยายน 2565) มีมูลค่ารวม จ านวน 11,648 ล้านบาท ลดลงจาก พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 25.6 ท าให้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของยอดสินเชื่อคงค้างของลูกหนี้ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายใหม ่ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2565 (9 เดือนแรก) อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี ในระหว่าง พ.ศ. 
2561 - 2564  ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับขั้นวิกฤต 
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 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10  
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น พิจารณา
จากการขยายตัวของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ ที่มีอายุของธุรกิจ 0 - 3 ปี (ตามนิยามของ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยใน พ.ศ. 2561 - 2563 มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 4.8 4.4 
2.9 ตามล าดับ ในขณะที่ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยมีทิศทางชะลอตัว อยู่ที่ร้อยละ 2.1 
ส่งผลให้ยังไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายในห้วงแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่ก าหนดให้ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 10 ต่อปี ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
 
 
 
 

 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น  ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุใน พ.ศ. 2565 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีขององค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ใน 36 อันดับแรก 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยค่อนข้างคงที่ พิจารณาจากอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 ลดลงจากอันดับที่ 38 ใน พ.ศ. 2564 เป็น
ผลจากอันดับขององค์ประกอบย่อย อาทิ ด้านความรู้ ลดลง 3 ล าดับมาอยู่อันดับที่ 45 ด้านความพร้อมในอนาคต ลดลง 
5 ล าดับอยู่ในอันดับที่ 49 สะท้อนสะท้อนเทียบเคียงจากความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ยังมีจุดอ่อนที่ส าคัญส่งผลให้ประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ใน 36 อันดับแรกใน พ.ศ. 2565 
ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
 

 

 

 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น  ก าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวร้อยละ 10 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่
ขยายตัวลดลง พิจารณาจากข้อมูลยอดสินเชื่อคงค้างของลูกหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในช่วง 9 เดือน
แรกของ พ.ศ. 2565 (มกราคม - กันยายน 2565) มีมูลค่ารวม จ านวน 11,648 ล้านบาท ลดลงจาก พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 25.6 ท าให้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของยอดสินเชื่อคงค้างของลูกหนี้ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2565 (9 เดือนแรก) อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี ในระหว่าง พ.ศ. 
2561 - 2564  ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับขั้นวิกฤต 
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 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 

 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมมูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของธุรกิจเริ่มต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น พิจารณาจากการจดทะเบียนระดมทุนบริษัทที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เริ่มตั้งต้น โดยใน พ.ศ. 2565 จดทะเบียนระดมทุนผ่านตลาดทุนรวม 262 ราย และมีมูลค่าของการ
ระดมทุนรวม จ านวน 7,444.87 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 117.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของ พ.ศ. 2564 สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีการขยายตัวร้อยละ 10 ต่อปี โดยจ าแนกตามรูปแบบของการระดมทุน ดังนี้ การระดมทุน
จากนักลงทุนในรูปแบบการระดมทุนผา่นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง จ านวน 3,267.94 ล้านบาท การระดมทุนจาก
บุคคลหรือผู้ลงทุนในวงจ ากัด จ านวน 0.5 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงกว้าง จ านวน 80 ล้านบาท ซึ่งน า
หุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองแล้ว มีมูลค่าการซื้อขายในตลาดกว่า จ านวน 480 ล้านบาท และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จ านวน 4,096.43 ล้านบาท ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 
 

 

 

 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 มูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (ไม่รวมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) โดยใน พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าในปีฐาน (พ.ศ. 2560) ที่มีมูลค่า จ านวน 453,903 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการส ารวจของโดยส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สะท้อนให้เห็นว่า มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดสูงถึง จ านวน 1,184,389 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2561 หรือเพิ่มขึ้นจากปีฐานถึง 1.61 เท่าตัว 
จึงบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้วนับตั้งแต่ พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นก็มีทิศทางเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลคุ่าเป้าหมาย 
 

 
 
 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุใน พ.ศ. 2565 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 5 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของไทยลดลง โดยพิจารณาจากอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยใน พ.ศ. 
2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 37 (จากจ านวน 64 ประเทศทั่วโลก) ลดลงต่อเนื่องมากถึง 16 อันดับ จากอันดับที่ 
21 ใน พ.ศ. 2564 ภายหลังจากได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 6 ใน พ.ศ. 2561 - 2562 และอันดับที่ 5 ใน พ.ศ. 
2563 เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

080202 
2562 สีเหลือง 2563 สีส้ม 2564 สีแดง 

080301 
2562 สีแดง 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

080302 
2562 สีเหลือง 2563 สีเขียว 2564 สีแดง 

2565 สีเขียว
แดง 

2565 สีเขียว 

2564 สีแดง 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
439

แผนแม่่บท08ผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อมยุ่คใหม่



 
 

ของประเทศทั้งการส่งออกสินค้าและบริการไปยังประเทศคู่ค้าส าคัญ ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยยังเป็นรองจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ (อันดับที่ 1) 
และมาเลเซีย (อันดับที่ 23) ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับขั้นวิกฤต 
 

 

 

 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ใน พ.ศ. 2565 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการส่งออก
เพิ่มขึ้น พิจารณาจากการขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใน พ.ศ. 2565 ภาพรวมการ
ส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่า 1 ,093,004 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 13.13 ของการส่งออกทั้งประเทศ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า  พ.ศ. 2564 ประมาณร้อยละ 1.1 สัดส่วน
การส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใน พ.ศ. 2563 สัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 11.69 ส่งผลให้สถานะการ
บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 
 
 

 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง  
ของนโยบายดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 15  
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมอันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายลดลง โดยสะท้อนเทียบเคียงจากความส าเร็จของ
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยนี้ใช้อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบาย โดยใช้เกณฑ์การวัดด้านการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและการอ านวยความสะดวก
ในการเริ่มต้นธุรกิจ ของรายงานสถานภาพระดับความเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทยจากโครงการศึกษาสังคม
ความเป็นผู้ประกอบการระดับโลกเป็นตัวชี้วัด ใน พ.ศ. 2561 - 2563 แต่ใน พ.ศ. 2564 รายงานดังกล่าว ไม่ได้
จัดเก็บข้อมูลและจัดอันดับของประเทศไทย ท าให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้อันดับความสามารถในการแข่งขันที่จัดโดย
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยย่อยจ านวน
วันที่ต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อจัดตั้งธุรกิจและจ านวนกระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจ ใน พ.ศ. 2564 
ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 24 ใน พ.ศ. 2565 ส าหรับจ านวนกระบวนการในการเริ่มต้นธุรกิจ ใน พ.ศ. 2564 
ปรับตัวขึ้น 1 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 24 ใน พ.ศ. 2565 สะท้อนทิศทางการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างทรงตัวของทั้งสอง
ปัจจัย ในช่วง พ.ศ. 2565 ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับขั้นวิกฤต 
 

080303 
2562 สีเขียว 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

080401 
2562 สีส้ม 2563 สีแดง 2564 สีส้ม 

2564 สีเขียว 

2563 สีแดง 

 
 

 

 

 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 

 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมมูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของธุรกิจเริ่มต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น พิจารณาจากการจดทะเบียนระดมทุนบริษัทที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เริ่มตั้งต้น โดยใน พ.ศ. 2565 จดทะเบียนระดมทุนผ่านตลาดทุนรวม 262 ราย และมีมูลค่าของการ
ระดมทุนรวม จ านวน 7,444.87 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 117.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของ พ.ศ. 2564 สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีการขยายตัวร้อยละ 10 ต่อปี โดยจ าแนกตามรูปแบบของการระดมทุน ดังนี้ การระดมทุน
จากนักลงทุนในรูปแบบการระดมทุนผา่นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง จ านวน 3,267.94 ล้านบาท การระดมทุนจาก
บุคคลหรือผู้ลงทุนในวงจ ากัด จ านวน 0.5 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงกว้าง จ านวน 80 ล้านบาท ซึ่งน า
หุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองแล้ว มีมูลค่าการซื้อขายในตลาดกว่า จ านวน 480 ล้านบาท และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จ านวน 4,096.43 ล้านบาท ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลคุ่าเป้าหมาย 
 

 

 

 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 มูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (ไม่รวมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) โดยใน พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าในปีฐาน (พ.ศ. 2560) ที่มีมูลค่า จ านวน 453,903 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการส ารวจของโดยส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สะท้อนให้เห็นว่า มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดสูงถึง จ านวน 1,184,389 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2561 หรือเพิ่มขึ้นจากปีฐานถึง 1.61 เท่าตัว 
จึงบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้วนับตั้งแต่ พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นก็มีทิศทางเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุใน พ.ศ. 2565 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 5 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของไทยลดลง โดยพิจารณาจากอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยใน พ.ศ. 
2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 37 (จากจ านวน 64 ประเทศทั่วโลก) ลดลงต่อเนื่องมากถึง 16 อันดับ จากอันดับที่ 
21 ใน พ.ศ. 2564 ภายหลังจากได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 6 ใน พ.ศ. 2561 - 2562 และอันดับที่ 5 ใน พ.ศ. 
2563 เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

080202 
2562 สีเหลือง 2563 สีส้ม 2564 สีแดง 

080301 
2562 สีแดง 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

080302 
2562 สีเหลือง 2563 สีเขียว 2564 สีแดง 

2565 สีเขียว
แดง 

2565 สีเขียว 

2564 สีแดง 
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แผนแม่่บท08 ผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อมยุ่คใหม่



 
 

ของประเทศทั้งการส่งออกสินค้าและบริการไปยังประเทศคู่ค้าส าคัญ ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยยังเป็นรองจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ (อันดับที่ 1) 
และมาเลเซีย (อันดับที่ 23) ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับขั้นวิกฤต 
 

 

 

 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ใน พ.ศ. 2565 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการส่งออก
เพิ่มขึ้น พิจารณาจากการขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใน พ.ศ. 2565 ภาพรวมการ
ส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่า 1 ,093,004 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 13.13 ของการส่งออกทั้งประเทศ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า  พ.ศ. 2564 ประมาณร้อยละ 1.1 สัดส่วน
การส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใน พ.ศ. 2563 สัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 11.69 ส่งผลให้สถานะการ
บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 
 
 

 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง  
ของนโยบายดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 15  
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมอันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายลดลง โดยสะท้อนเทียบเคียงจากความส าเร็จของ
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยนี้ใช้อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบาย โดยใช้เกณฑ์การวัดด้านการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและการอ านวยความสะดวก
ในการเริ่มต้นธุรกิจ ของรายงานสถานภาพระดับความเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทยจากโครงการศึกษาสังคม
ความเป็นผู้ประกอบการระดับโลกเป็นตัวชี้วัด ใน พ.ศ. 2561 - 2563 แต่ใน พ.ศ. 2564 รายงานดังกล่าว ไม่ได้
จัดเก็บข้อมูลและจัดอันดับของประเทศไทย ท าให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้อันดับความสามารถในการแข่งขันที่จัดโดย
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยย่อยจ านวน
วันที่ต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อจัดตั้งธุรกิจและจ านวนกระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจ ใน พ.ศ. 2564 
ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 24 ใน พ.ศ. 2565 ส าหรับจ านวนกระบวนการในการเริ่มต้นธุรกิจ ใน พ.ศ. 2564 
ปรับตัวขึ้น 1 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 24 ใน พ.ศ. 2565 สะท้อนทิศทางการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างทรงตัวของทั้งสอง
ปัจจัย ในช่วง พ.ศ. 2565 ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับขั้นวิกฤต 
 

080303 
2562 สีเขียว 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

080401 
2562 สีส้ม 2563 สีแดง 2564 สีส้ม 

2564 สีเขียว 

2563 สีแดง 
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แผนแม่่บท08ผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อมยุ่คใหม่



080101

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การสร้างค่วามเข้้มแข้็งผ้้ป้ระกอบการอัจฉริยะ

อัต้ราการข้ยายต้ัวจำานวนการก่อต้ั�งวิสาหกิจเริ�มต้้น 
ข้ยายต้ัวเฉลุ่�ยร้อยลุะ 10

การข้ยายต้ัวข้องวิสาหกิจเริ�มต้้นในป้ระเทศไทยเพิิ่�มข้้�น

	 ผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม	ถืือเป็นฟัันเฟัืองสำคััญในการขับเคัลื�อน
เศรษฐกิจ	 ก่อให�เกิดการสร�างงานและกระจาย่ราย่ได� 
ส้่คันจำนวินมาก	การส่งเสริมให�เกิดการขย่าย่ตััวิใน
การจัดตัั�งวิิสาหกิจเริ�มตั�นที่่�ม่คัวิามเข�มแข็งจึงเป็น
แนวิที่างสำคััญที่่�จะช่่วิย่สร�างม้ลคั่าที่างเศรษฐกิจและ
เพิ่ิ�มคัวิามสามารถืในการแข่งขันของประเที่ศ	 โดย่
ม่ปัจจัย่สำคััญที่่�สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย่	อาทิี่	 

การพิ่ัฒนาผู้้�ประกอบการให�ม่จิตัวิิญญาณและทัี่กษะ
การดำเนินธุุรกิจ	รวิมถืึงม่เคัรือข่าย่ธุุรกิจ	การย่กระดับ
สินคั�าและบริการให�ตัอบโจที่ย่์ตัลาดและม่นวิัตักรรม 
การสนับสนุนให�ผู้้�ประกอบการเข�าถึืงสินเช่ื�อและ
แหล่งเงินทีุ่นที่างเลือก	 รวิมที่ั�งการพิ่ัฒนาสภาพิ่
แวิดล�อมให� เอื� ออำนวิย่	 ที่ั� งข�อม้ลที่่� จำเป็นตั่อ 
การดำเนินธุุรกิจ	 กฎระเบ่ย่บสนับสนุน	 รวิมถืึง
นโย่บาย่และการให�สิที่ธุิประโย่ช่น์ของภาคัรัฐ	

	 สะที่�อนเท่ี่ย่บคั่ย่งได�จากอัตัราการขย่าย่ตััวิ 
ของจำนวินผู้้�ประกอบการนิตับุิคัคัลท่ี่�เป็นผู้้�ประกอบการ 
ใหม่	ที่่�ม่อายุ่ของธุุรกิจ	0-3	ปี	(ตัามนิย่ามของสำนักงาน
ส่งเสริมวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม)	 ในห�วิง	 
5	 ปีแรก	ม่สถืานะการพัิ่ฒนาท่ี่�ตั�ำกว่ิาคั่าเป้าหมาย่
อย่่างตั่อเนื�อง	 โดยอััตราการขยายตัวขอังจำนวน 

ผู้้�ประกอับการฯ เฉลี่่�ยต่อัปีมี่อััตราทรงตัวนับตั�งแต่ปี 
2562 แลี่ะลี่่าสุุดในปี 2564 อััตราการขยายตัวเฉลี่่�ย
มี่ทิศทางชะลี่อัตัวร�อัยลี่ะ 2.1 ส่งผู้ลให�ย่ังไม่สามารถื
บรรลุคั่าเป้าหมาย่ในห�วิง	5	ปีแรก	ของแผู้นแม่บที่ 
ภาย่ใตั�ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิที่่�กำหนดให�ขย่าย่ตััวิเฉล่�ย่ 
ร�อย่ละ	10	ตั่อปี	

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย

ป้ี
2565

จ.3
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	 หน่ วิย่งานที่่� เ ก่� ย่วิข� อง ร่วิมดำ เ นินการ 
ขับเคัลื�อนผู่้านโครงการเพื่่�อัขับเคลี่่�อันการบรรลี่ ุ
เป้าหมีายตามียุทธศาสุตร์ชาติ ประจำปีงบประมีาณ  
พื่.ศ. 2565 โดย่ให�คัวิามสำคััญกับส่งเสริมการเริ�ม
ตั�นธุุรกิจที่่�ม่คัวิามเข�มแข็งและย่ั�งย่ืน	อาที่ิ โครงการ
เพื่่�อัเสุริมีสุร�างศักยภาพื่ความีเป็นผู้้�ประกอับการ
แลี่ะพื่ัฒนาสุภาพื่แวดลี่�อัมีให�เอั่�อัต่อัการเริ�มีต�น

080101

จำานวนผู้้�ประกอับการนิติบุคคลี่ท่�มี่อัายุขอังธุรกิจ 0-3 ปี 
แลี่ะอััตราการขยายตัวเฉลี่่�ยปี 2561 - 2564 

ที่่�มา:	สำานักงานส่งเสริมวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

ธุรกิจ โดย่มุ่งเน�นบ่มเพิ่าะผู้้�ประกอบการยุ่คัใหม่ที่่�ม ่
จิตัวิิญญาณผู้้�ประกอบการและที่ักษะในการดำเนิน
ธุุรกิจ	ปรับปรุงกฎระเบ่ย่บที่่�ไม่จำเป็น	ขย่าย่โอกาส 
การเข�าถืึงแหล่งเงินทีุ่นและโอกาสที่างธุุรกิจ	รวิมถืึง
เช่ื�อมโย่งเคัรือข่าย่ที่างธุรุกิจระหว่ิางกลุม่อุตัสาหกรรม
ต่ัางๆ	 โดย่เฉพิ่าะกลุ่มกิจการท่ี่�ไที่ย่ม่ศักย่ภาพิ่ใน 
ตัลาดโลก	อาที่ิ	การเกษตัร	การที่่องเที่่�ย่วิ	

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 คัวิามที่�าที่าย่จากการแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อโคัวิิด-19	 ที่่�ม่คัวิามตั่อเนื�องย่าวินานได�ฉุดรั�งการเตัิบโตั 
ที่างเศรษฐกิจของไที่ย่	ส่งผู้ลตั่อการตััดสินใจในการเข�าส้่การที่ำธุุรกิจของวิิสาหกิจเริ�มตั�นโดย่เฉพิ่าะวิิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อมท่ี่�ม่คัวิามเปราะบางได�รับผู้ลกระที่บส้ง	ภาย่หลังการฟืั�นฟั้เศรษฐกิจจากการแพิ่ร่
ระบาดของเช่ื�อโคัวิิด-19	เศรษฐกิจของประเที่ศและโลกม่การช่ะลอตััวิ	จำเป็นตั�องม่การเร่งตััวิของอัตัราเงินเฟั้อ
และตั�นทีุ่นในการดำเนินธุุรกิจที่่�จะม่การแข่งขันรุนแรง	 เพืิ่�อรองรับบริบที่	การเปล่�ย่นแปลงที่างเที่คัโนโลย่่และ
นวัิตักรรมที่่�ม่คัวิามรวิดเร็วิ	ล�วินเป็นคัวิามที่�าที่าย่สำคััญที่่�ส่งผู้ลต่ัอการการบรรลุเป้าหมาย่ของการขย่าย่ตััวิ 
ของวิิสาหกิจเริ�มตั�นในประเที่ศไที่ย่เฉล่�ย่เพิ่ิ�มขึ�น
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แผนแม่บท08ผ้�ประกอบการและวิิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อม่ยุ่คใหม่่



ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 เพิ่ื�อส่งเสริมให�เกิดการขย่าย่ตััวิของการวิิสาหกิจเริ�มตั�น	 ภาคัรัฐจำเป็นตั�องเร่งพิ่ัฒนาจิตัวิิญญาณ
คัวิามเป็นผู้้�ประกอบการและที่ักษะที่่�จำเป็นเพิ่ื�อให�ม่คัวิามพิ่ร�อมในการปรับโมเดลธุุรกิจได�เที่่าที่ันและ
สามารถืแสวิงหาโอกาสจากคัวิามที่�าที่าย่ใหม่ที่่�จะเกิดขึ�นได�ในอนาคัตั	 พิ่ัฒนาองคั์คัวิามร้�และเผู้ย่แพิ่ร่
ข�อม้ลข่าวิสารที่่�จำเป็นตั่อการดำเนินธุุรกิจอย่่างที่ั�วิถืึงผู้่านที่ั�งระบบออนไลน์และออฟัไลน์	 และผู้ลิตัภัณฑ์์	 
การบริการ	 และนวัิตักรรมท่ี่�ตัอบโจที่ย์่ท่ี่�ตัลาด	 รวิมถึืงส่งเสริมให�ผู้้�ประกอบการเข�าส้่ระบบโดย่สนับสนุน 
ให�เข�าร่วิมมาตัรการ/โคัรงการ	และระบบสิที่ธุิประโย่ช่น์ตั่างๆ	ของภาคัรัฐ	 รวิมถืึงเร่งรัดการเช่ื�อมโย่งระบบ 
การอนุมัตัิอนุญาตัของภาคัรัฐให�เป็นแบบคัรบวิงจรสิ�นสุด	ณ	จุดเด่ย่วิ

080101
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	 แผู้นแม่บที่ประเด็น	 (08)	 ผู้้�ประกอบการ
และวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมยุ่คัใหม่	 
(ฉบับแก�ไขเพิ่ิ�มเตัิม)	 ม่การปรับเปล่�ย่นเป้าหมาย่	 
จาก	 เดิม	 การขยายตัวขอังวิสุาหกิจเริ�มีต�นใน
ประเทศไทยเพื่ิ�มีข้�น เป็น วิสุาหกิจขนาดกลี่าง
แลี่ะขนาดย่อัมีรายใหมี่ในประเทศไทยเพื่ิ�มีข้�น  
ม่การปรับเปล่�ย่นตััวิช่่�วิัดและค่ัาเป้าหมาย่	จาก	 เดิม	
อััตราการขยายตัวจำนวนการก่อัตั�งวิสุาหกิจเริ�มีต�น  
ขยายตัวเฉล่ี่�ยร�อัยลี่ะ 10 เป็น อััตราการขยายตัว
จำนวนวิสุาหกิจขนาดกลี่างแลี่ะขนาดย่อัมีรายใหม่ี  
ที่่�กำหนดให�ม่ค่ัาเป้าหมาย่	 เฉลี่่�ยไมี่น�อัยกว่าร�อัยลี่ะ 
15	ภาย่ในปี	2570	จากข�อม้ลในขณะที่่�	ปี	2564	พิ่บวิ่า 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

ประเที่ศไที่ย่มอ่ตััราการขย่าย่ตััวิของจำนวินการก่อตัั�ง
วิิสาหกิจเริ�มตั�นเฉล่�ย่	(ระหวิ่างปี	2561-2564)	ช่ะลอ
ลงอย่้่ที่่�ร�อย่ละ	2.1	 ส่งผู้ลให�สถืานะบรรลุเป้าหมาย่
ในห�วิง	5	ปีถืัดไป	อย่้่ในระดับต�ำกว่าค่าเป้าหมีาย
ขั�นวิกฤติ	ที่ั�งน่�	หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�อง	จำเป็นตั�องเร่ง
การพัิ่ฒนาผู้้�ประกอบการและทัี่กษะที่่�จำเป็นเพิ่ื�อให�
ม่คัวิามพิ่ร�อมต่ัอวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
ราย่ใหม่ในประเที่ศไที่ย่เพิิ่�มขึ�น	 โดย่ให�ม่การพิ่ัฒนา
องคั์คัวิามร้�และเผู้ย่แพิ่ร่ข�อม้ลข่าวิสารที่่�จำเป็นตั่อ
การดำเนินธุุรกิจผู่้านที่ั�งระบบออนไลน์และออฟัไลน์
อย่่างต่ัอเนื�อง	เพิ่ื�อให�เป็นไปตัามเป้าหมาย่ที่่�กำหนดไวิ�
ในห�วิงเวิลาตั่อไปได�		

080101
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080102

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การสร้างค่วามเข้้มแข้็งผ้้ป้ระกอบการอัจฉริยะ

อันดัับค่วามสามารถในการแข้่งข้ันด้ัานการใช้้เค่ร่�องม่อ
แลุะเทค่โนโลุย่ข้ององค่์กรระหว่างป้ระเทศเพ่ิ่� อการพัิ่ฒนาการบริหาร
จัดัการ อย้่ ใน 36 อันดัับแรก

ค่วามสามารถในการแข่้งข้ันดั้านการใช้้เค่ร่�องม่อแลุะเทค่โนโลุย่ดัิจิทัลุดั่ข้้�น

	 การเปล่�ย่นแปลงของเที่คัโนโลย่่ที่่�ม่คัวิาม
รุนแรงและซัับซั�อนมากขึ�น	ส่งผู้ลกระที่บตั่อวิิถื่ช่่วิิตั
ของประช่าช่น	ร้ปแบบการดำเนินธุุรกิจ	 จึงเป็นที่ั�ง
โอกาสของผู้้�ประกอบการที่่�จะตั�องม่คัวิามพิ่ร�อมใน
การปรับตััวิให�เที่่าที่ันสถืานการณ์ที่่�จะเกิดขึ�นโดย่ 
ผู้้�ประกอบการจะตั�องม่คัวิามตัระหนักถืึงคัวิาม
สำคััญของการใช่�เที่คัโนโลย่่ในการดำเนินธุุรกิจเพิ่ื�อ
เพิ่ิ�มประสิที่ธิุภาพิ่การผู้ลิตัและการบริหารจัดการ	 
ลดตั�นทีุ่น	 และสร�างราย่ได�จากการเข�าถืึงตัลาด
ออนไลน์ซัึ�งเป็นช่่องที่างการตัลาดร้ปแบบใหม่ท่ี่�
เตัิบโตัอย่่างรวิดเร็วิสอดคัล�องกับพิ่ฤตัิกรรมของ 

ผู้้�บรโิภคั	แสวิงหาคัวิามร้�และพิ่ฒันาที่กัษะด�านเที่คัโนโลย่่	 
ลงทีุ่นและใช่�เที่คัโนโลย่่ที่่� เหมาะสมตัามประเภที่
และขนาดของธุุรกิจ	รวิมถึืงการรวิบรวิมและคัวิรใช่�
ประโย่ช่น์ข�อม้ลในการวิิเคัราะห์ตัลาดและโอกาสที่าง
ธุุรกิจ	ขณะเด่ย่วิกันภาคัรัฐตั�องที่ำหน�าที่่�อำนวิย่คัวิาม
สะดวิก	โดย่ปรับปรุงกฎระเบ่ย่บให�ที่ันสมัย่สอดรับกับ
การเปล่�ย่นแปลงของเที่คัโนโลย่่อย่่างรวิดเร็วิและม่
พิ่ลวิัตัส้ง	รวิมถืึงจัดที่ำมาตัรการสนับสนุนผู้้�ประกอบ
การให�สามารถืเข�าถึืง	และใช่�เที่คัโนโลย่่ด�วิย่ตั�นทุี่น
ตั�ำเพิ่ื�อเพิ่ิ�มข่ดคัวิามสามารถืแข่งขันในการประกอบ
ธุุรกิจ	

ป้ี
2565

จ.3
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	 พิ่ิจารณาจากผู้ลการจัดอันดับคัวิามสามารถื
ในการแข่งขันด�านการใช่�เคัรื�องมือและเที่คัโนโลย่่
ดิจิทัี่ลของประเที่ศไที่ย่ขององคั์กรระหวิ่างประเที่ศ
เพิ่ื�อการพิ่ัฒนาการบริหารจัดการ	 ในห�วิง	5	ปีแรก 
ของการดำเนนิการตัามย่ทุี่ธุศาสตัร์ช่าตั	ิ (พิ่.ศ.	2561	 -	
2565)	ม่สถืานะการพิ่ัฒนาที่่�ตั�ำกวิ่าคั่าเป้าหมาย่ระดับ
เส่�ย่งอย่่างต่ัอเนื�อง	 นับวิ่าย่ังอย่้่ในลำดับตั�ำ โดย
ประเทศไทยได�รับการจัดอัันดับจากอังค์กรระหว่าง
ประเทศเพื่่�อัการพัื่ฒนาการบริหารจัดการให�อัย้่ใน
อัันดับท่� 39 ในปี 2561 ก่อันจะลี่ดลี่ง 1 ลี่ำดับอัย้่
ในอัันดับท่� 40 ในปี 2562 หลี่ังจากนั�นปรับตัวด่
ข้�นปีลี่ะ 1 ลี่ำดับ มีาอัย้่อัันดับท่� 39 แลี่ะอัันดับท่�  
38 ในปี 2563 แลี่ะ 2564 ตามีลี่ำดับ โดยลี่่าสุุด
ในปี 2565 ได�รับการจัดอัันดับให�อัย้่ในอัันดับท่� 40  
ซัึ�งเป็นผู้ลจากอันดับขององคั์ประกอบย่่อย่	 ได�แก่	
คัวิามสามารถืด�านคัวิามร้�	และคัวิามพิ่ร�อมในอนาคัตั
ที่่�อย่้ใ่นลำดับตั�ำ	จัดอย่้่ในอันดับที่่�	42	-	45	และอันดับ
ที่่�	 44	 -	50	ตัามลำดับ	 ในระหวิ่างปี	2561	 -	2565	 
แม�อันดับด�านเที่คัโนโลย่่จะอย่้่ในเกณฑ์์ด่ระหวิ่าง
อันดับที่่�	 20-28	 	 สำหรับปี	 2565	องค์ักรระหว่ิาง

080102

ประเที่ศเพิ่ื�อการพัิ่ฒนาการบรหิารจัดการได�จัดอนัดบั
คัวิามสามารถืในการแข่งขันด�านการใช่�เคัรื�องมือและ
เที่คัโนโลย่่ดิจิที่ัลของประเที่ศไที่ย่อย่้่ในอันดับที่่�	40	 (
จากจำนวิน	63	ประเที่ศ)	ลดลงจากอันดับที่่�	38	ในปี	 
2564	โดย่อันดับย่่อย่	ด�านคัวิามร้�	ลดลง	3	ลำดับมา
อย่้่อันดับที่่�	45	และด�านคัวิามพิ่ร�อมในอนาคัตั	ลดลง	 
5	ลำดับอย่้่ในอันดับที่่�	 49	แม�อันดับด�านเที่คัโนโลย่่	 
จะปรับตััวิด่ขึ�น	2	ลำดับอย่้่อันดับที่่�	 20	หากเปร่ย่บ
เที่่ย่บกับหลาย่ประเที่ศในภ้มิภาคัเอเช่่ย่	 ได�แก่	 
สิงคัโปร์	ฮ่่องกง	มาเลเซ่ัย่	 ซึั�งได�รับการจัดอันดับให�
อย่้่ในอันดับท่ี่�	 4	อันดับท่ี่�	 9	และอันดับท่ี่�	 31	ตัาม
ลำดับ	สะที่�อนให�เห็นวิ่าคัวิามสามารถืในการแข่งขัน 
ด�านการใช่�เคัรื�องมือและเที่คัโนโลย่่ย่ังม่จุดอ่อนที่่�
สำคััญส่งผู้ลให�ประเที่ศไที่ย่ยั่งไม่สามารถืบรรลุ 
เป้าหมาย่ที่่�กำหนดไวิ�อย่้่ใน	 36	 อันดับแรกในปี	 
2565	 และเป็นประเด็นที่�าที่าย่ที่่�จะตั�องเร่งสร�าง
คัวิามตัระหนักให�ผู้้�ประกอบการเร่ย่นร้�	 ลงทุี่น	และ
ใช่�เที่คัโนโลย่่ที่่�เหมาะสมเพิ่ื�อเพิิ่�มผู้ลิตัภาพิ่ของธุุรกิจ
อย่่างที่ั�วิถืงึโดย่เฉพิ่าะในกลุม่ผู้้�ประกอบการขนาดย่่อม
และผู้้�ประกอบการราย่ย่่อย่

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย
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การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�องร่วิมดำเนนิการขบัเคัลื�อน
ผู่้านโครงการเพื่่�อัขับเคลี่่�อันการบรรลุี่เป้าหมีายตามี
ยุทธศาสุตร์ชาติ ประจำปีงบประมีาณ พื่.ศ. 2565 
เพิ่ื� อสนับสนุนให�ผู้้� ประกอบการและวิิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่่อม	ตัระหนักถึืงคัวิามสำคััญ
ของการใช่�เที่คัโนโลย่่ในการดำเนินธุุรกิจเพิ่ื�อเพิ่ิ�ม
ประสิที่ธุิภาพิ่การผู้ลิตัและการบริหารจัดการ	 
ลดตั�นทุี่น	และสร�างราย่ได�	 รวิมที่ั�งพิ่ัฒนาที่ักษะและ
สนับสนุนให�ม่การลงทีุ่นและใช่�เที่คัโนโลย่่ที่่�เหมาะสม 
ตัามประเภที่และขนาดของธุุรกิจ	 อาที่ิ	 โครงการ
เพื่ิ�มีข่ดความีสุามีารถในการแข่งขันขอังวิสุาหกิจ
ไทยด�วยดิจิทัลี่ (Digital for SME)	 เพิ่ื�อพิ่ัฒนา
ที่ักษะการเป็นผู้้�ประกอบการสมัย่ใหม่	 และมุ่ง
ส่งเสริมให�ผู้้�ประกอบการม่คัวิามเข�มแข็ง	 เร่ย่นร้�	 
และพัิ่ฒนาทัี่กษะในการบริหารธุุรกิจแนวิใหม่และ 
การวิางแผู้นธุุรกิจ	 คัวิบคั้่กับการการใช่�ระบบ
เที่คัโนโลย่่สารสนเที่ศและดิจิที่ัล	 ซัึ�งม่คัวิามสำคััญ
อย่่างย่ิ�งตั่อผู้้�ประกอบการ	 เพิ่ื�อให� เป็นกลไกใน 

	 การดำเนินการเพิ่ื�อส่งเสริมให�ประเที่ศไที่ย่มค่ัวิามสามารถืในการแข่งขนัด�านการใช่�เคัรื�องมือและเที่คัโนโลย่่
ดิจิที่ัลด่ขึ�น	ได�รับการจัดอันให�อย่้่ใน	36	อันดับแรกได�ภาย่ในห�วิงถืัดไปของยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าติั	ย่ังคังม่คัวิามที่�าที่าย่
เนื�องจากวิสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่่อม	ส่วินใหญ่ขาดคัวิามพิ่ร�อมในการใช่�เคัรื�องมอืและเที่คัโนโลย่โ่ดย่เหน็ว่ิา 
เป็นภาระตั�นทุี่นของธุุรกิจ	การส่งเสริมวิสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	ให�สามารถืเข�าถึืงและใช่�เคัรื�องมือและ
เที่คัโนโลย่ข่องภาคัรฐัย่งัไม่ที่ั�วิถืงึและขาดคัวิามต่ัอเนื�องคัวิามร่วิมมอืระหว่ิางภาคัรฐั	ภาคัเอกช่น	และมหาวิทิี่ย่าลยั่ 
ในการพัิ่ฒนาเที่คัโนโลย่่ที่่�เหมาะสมกับธุุรกิจกระจุกตััวิอย่้่เฉพิ่าะในบางพืิ่�นท่ี่�	หน่วิย่งานขาดข�อม้ลคัวิามตั�องการ 
ของผู้้�ประกอบการที่่�จะนำไปส้่การออกแบบและพิ่ัฒนาเที่คัโนโลย่่ท่ี่�เหมาะสมกับธุุรกิจ	อย่่างไรก็ตัามเพืิ่�อให�การ 
ดำเนินการเกิดผู้ลสัมฤที่ธุิ�ตัามเป้าหมาย่	คัวิรมุ่งเน�นการให�คัวิามสำคััญเพิ่ื�อช่่วิย่เหลือให�ผู้้�ประกอบการเข�าถึืงและ 
ใช่�เคัรื�องมอืและเที่คัโนโลย่ท่ี่่�เหมาะสมกบัประเภที่และขนาดของธุรุกจิและมร่าคัาถืก้

การขับเคัลื�อนเศรษฐกิจที่่� สำคััญของประเที่ศ	 
นอกจากน่�	ภาคัรัฐย่ังได�ดำเนินโคัรงการอื�น	ๆ	อาที่ิ	 
โคัรงการพิ่ัฒนาและเสริมสร�างคัวิามเข�มแข็งแก ่
ผู้้�ประกอบการอัจฉริย่ะรุ่นใหม่	 และผู้้�วิ่างงานจาก
วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 ซัึ�งปัจจุบัน
กลุ่มผู้้�ประกอบการยุ่คัใหม่ที่่�เป็นเจ�าของธุุรกิจหรือ
เป็นที่าย่าที่ของเจ�าธุุรกิจ	 โดย่กลุ่มผู้้�ประกอบการ
เหล่าน่�จะเป็นแรงผู้ลักดันที่่�สำคััญที่่�จะก่อให�เกิด
การพัิ่ฒนาและผู้สมผู้สานการใช่�ระบบเที่คัโนโลย่่
สารสนเที่ศและดิจิที่ัลเพิ่ื�อการดำเนินธุุรกิจ	และเป็น 
กลุ่มที่่�ตั�องการพัิ่ฒนาที่ักษะการใช่�ระบบเที่คัโนโลย่่
สารสนเที่ศและดิจิที่ัลเพิิ่�มเติัม	 เพิ่ื�อวิิเคัราะห์ข�อม้ล
ของและการดำเนินธุุรกิจ	ที่ั�งข�อม้ลจริงและสมมุตัิฐาน
แล�วินำข�อม้ลที่่�ได�เข�าส้่ระบบหรือกระบวินการแก�ไข
ปัญหาเช่ิงธุุรกิจได�ในอนาคัตั	 ตัลอดจนส่งเสริม
การใช่�ระบบประกันคัวิามเส่�ย่งภัย่ของสินคั�าและ
บริการเพิ่ื�อสร�างคัวิามเช่ื�อมั�นและลดคัวิามเส่�ย่งใน 
การดำเนินธุุรกิจ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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	 ภาคัรฐัคัวิรให�คัวิามสำคัญักบัการขย่าย่ผู้ลการดำเนนิงานที่่�สำคัญั	ได�แก่	การสร�างที่ศันคัตัแิละคัวิามตัระหนกั
ให�ผู้้�ประกอบการวิสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่่อม	โดย่เฉพิ่าะวิสิาหกจิขนาดย่่อมและผู้้�ประกอบการราย่ย่่อย่เหน็ถืงึ
คัวิามสำคัญัของการใช่�เคัรื�องมอืและเที่คัโนโลย่เ่พิ่ื�อเสรมิสร�างคัวิามสามารถืในการแข่งขนัของธุรุกจิ	รวิมที่ั�งเพิ่ิ�มโอกาส
ในการเข�าถืงึและใช่�เที่คัโนโลย่ใ่นการประกอบธุรุกจิให�แก่วิสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่่อมอย่่างที่ั�วิถืงึ	อาที่กิารเสรมิ
สร�างที่กัษะที่่�สำคัญั	โดย่เฉพิ่าะที่กัษะด�านดจิทิี่ลั	การตัลาดและการคั�าออนไลน์	การวิเิคัราะห์ข�อมล้เพิ่ื�อวิางแผู้นธุรุกจิ
และตัลาด	การร่วิมจ่าย่บางส่วินหรือให�สินเช่ื�อดอกเบ่�ย่ตั�ำสำหรับการลงทุี่นด�านเที่คัโนโลย่แ่ละดิจทัิี่ล	เพิ่ื�อลดภาระตั�นทุี่น	 
ตัลอดจนการสร�างคัวิามร่วิมมือระหว่ิางภาคัรัฐ	ภาคัเอกช่น	และสถืาบันวิจัิย่/มหาวิทิี่ย่าลัย่ในการพัิ่ฒนาเคัรื�องมือ 
และเที่คัโนโลย่ท่ี่่�เหมาะสมกบัประเภที่	ขนาด	และศกัย่ภาพิ่ของธุรุกจิ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 แผู้นแม่บที่ประเด็น	 (08)	 ผู้้�ประกอบการ
และวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมยุ่คัใหม่	 
(ฉบับแก�ไขเพิ่ิ�มเตัิม)	 ย่ังคังเป้าหมาย่คัวิามสามารถื
ในการแข่งขันด�านการใช่�เคัรื�องมือและเที่คัโนโลย่่
ดิจิทัี่ลด่ขึ�น	ม่การปรับเปล่�ย่นตััวิช่่�วิัดและคั่าเป้าหมาย่	 
จาก	 เดิม	อัันดับความีสุามีารถในการแข่งขันด�าน
การใช�เคร่�อังมี่อัแลี่ะเทคโนโลี่ย่ขอังประเทศไทย  
อัย้่ใน 36 อัันดับแรก	 เป็น	 ความีสุามีารถใน 
การแข่งขันด�านการใช�เคร่�อังมี่อัแลี่ะเทคโนโลี่ย่
ดิจิทัลี่ (อัันดับ ภายในปี 2570/2575/2580)  
ที่่�กำหนดให�ม่คั่าเป้าหมาย่ ไมี่เกินอัันดับท่� 30 ภาย่ใน
ปี	 2570	จากข�อม้ล	พิ่บว่ิา	อันดับคัวิามสามารถืใน 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

การแข่งขันด�านการใช่�เคัรื�องมือและเที่คัโนโลย่่ดิจิที่ัล
ของประเที่ศไที่ย่	 ในปี	2565	ซัึ�งอย่้่อันดับที่่�	 40	กับ 
คั่าเป้าหมาย่ในปี	2570	ที่่�กำหนดให�ไม่เกินอันดับที่่�	 
30	 ส่งผู้ลให�สถืานะการบรรลุเป้าหมาย่ในห�วิง	5	ปี
ถืัดไป	อย่้่ในระดับต�ำกว่าเป้าหมีายขั�นวิกฤต	ที่ั�งน่�	 
หน่วิย่งานภาคัรัฐท่ี่�เก่�ย่วิข�อง	 จำเป็นตั�องการสร�าง
ทัี่ศนคัตัิและคัวิามตัระหนักให�ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม	 เพิ่ิ�มโอกาสในการเข�าถืึง
และใช่�เที่คัโนโลย่่ในการประกอบธุุรกิจให�แก่วิิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อมอย่่างที่ั�วิถืึง	 เพิ่ื�อให�เป็นไป
ตัามเป้าหมาย่ที่่�กำหนดไวิ�ในห�วิงเวิลาตั่อไปได�		
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080201

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การสร้างโอกาสเข้้าถง้บริการทางการเงิน

อัต้ราการข้ยายต้ัวสินเช้่�อธุุรกิจรายใหม่ท่� ไม่ ใช้่รายใหญ่่ 
ข้ยายต้ัวร้อยลุะ 10

สินเช้่�อธุุรกิจรายใหม่ท่�ไม่ใช้่รายใหญ่่เฉลุ่�ยต้่อปี้เพิิ่�มข้้�น

	 การเข�าถึืงแหล่งเงินทีุ่นเป็นปัจจัย่สำคััญท่ี่�
จะช่่วิย่เสริมสภาพิ่คัล่องและขย่าย่การลงทีุ่นเพิ่ื�อ 
ย่กระดับธุุรกิจ	โดย่ที่่�ผู้่านมาภาคัรัฐได�จัดที่ำมาตัรการ
สินเช่ื�อดอกเบ่�ย่ตั�ำ	 เพิ่ื�อสนับสนุนให�วิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อมเข�าถึืงแหล่งเงินทุี่นผู้่านธุนาคัาร
พิ่าณิช่ย่์และสถืาบันการเงินเฉพิ่าะกิจ	 แตั่วิิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อมจำนวินมากและผู้้�ประกอบการ
ราย่ย่่อย่ยั่งไม่สามารถืเข�าถึืงมาตัรการได�อย่่างที่ั�วิถึืง 
ส่งผู้ลให�ผู้้�ประกอบการบางส่วินตั�องพิ่ึ�งพิ่าเงินทีุ่น 
นอกระบบที่่�ม่อัตัราดอกเบ่�ย่ส้งที่ำให�เป็นภาระตั�นทีุ่น
ของธุุรกิจ	 จึงจำเป็นตั�องส่งเสริมให�ผู้้�ประกอบการ
สามารถืเข�าถืึงแหล่งเงินทีุ่นในระบบได�มากขึ�น	 โดย่ม่
ปัจจัย่สำคััญที่่�จะสนับสนุนให�บรรลุเป้าหมาย่ดังกล่าวิ	 
อาที่ิ	 การเสริมสร�างให�ผู้้�ประกอบการม่คัวิามร้�และ

ที่ักษะด�านการเงินและกระบวินการพิิ่จารณาสินเช่ื�อ	
การพัิ่ฒนาเคัรื�องมือที่างการเงินเพิ่ื�อให�ผู้้�ประกอบการ
เข�าถึืงสินเช่ื�อได�ง่าย่ขึ�น	ด�วิย่การออกแบบผู้ลิตัภัณฑ์์
ที่างการเงินใหม่ที่่�ม่คัวิามหลากหลาย่	การคั�ำประกัน
สินเช่ื�อธุุรกิจ	 การพิ่ัฒนาระบบข�อม้ลเพืิ่�อสนับสนุน 
สินเช่ื�อแก่วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	รวิมถืึง 
ระบบการประเมินคัวิามน่าเช่ื�อถืือที่างการเงินและ
ระบบประเมินม้ลคั่าสินที่รัพิ่ย่์	 ตัลอดจนการเสริม
สร�างสภาพิ่แวิดล�อมที่่�เอื�อตั่อสินเช่ื�อธุุรกิจราย่ใหม่	 
โดย่การกำกับด้แลการออกผู้ลิตัภัณฑ์์ที่างการเงิน
ใหม่	 ๆ	 การบังคัับใช่�กฎหมาย่หลักประกันที่างธุรุกิจ	 
การให�บริการที่่�ปรึกษาที่างการเงิน	 รวิมที่ั�งพัิ่ฒนา 
สิ�งอำนวิย่คัวิามสะดวิกในการประกอบธุุรกิจ

ปี้
2565

จ.3
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	 พิ่ิจารณาจากอัตัราการขย่าย่ตััวิสินเช่ื�อธุุรกิจราย่ใหม่ที่่�ไม่ใช่่ราย่ใหญ่	ซัึ�งม่ข�อม้ลย่อดสินเช่ื�อคังคั�าง 
ของล้กหน่�ของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมราย่ใหม่	 ในห�วิง	 5	ปีแรก	 ม่สถืานะการพัิ่ฒนาที่่�ตั�ำกว่ิา 
คั่าเป้าหมาย่อย่่างตั่อเนื�องของการดำเนินการตัามยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิ	 (พิ่.ศ.	2561	 -	2565)	 โดย่อัตัราการขย่าย่ 
ตััวิสินเช่ื�อธุุรกิจราย่ใหม่ท่ี่�ไม่ใช่่ราย่ใหญ่	พิ่บวิ่า	ข�อม้ลย่อดสินเช่ื�อคังคั�างของล้กหน่�ของวิิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อมราย่ใหม่ท่ี่�ไม่ม่ประวิัตัิการก้�ย่ืมกับสถืาบันการเงินธุนาคัารพิ่าณิช่ย่์และสถืาบันการเงินเฉพิ่าะกิจของ
ธุนาคัารแห่งประเที่ศไที่ย่	ม่ย่อดสินเช่ื�อคังคั�างของล้กหน่�วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	ในช่วง 9 เด่อันแรก 
ขอังปี 2565 (มีกราคมี - กันยายน 2565) ม่ีมี้ลี่ค่ารวมี จำนวน 11,648 ลี่�านบาท ลี่ดลี่งจากปี 2564  
ร�อัยลี่ะ 25.6 ทำให�อััตราการขยายตัวเฉลี่่�ยขอังยอัดสุินเช่�อัคงค�างขอังลี่้กหน่� ขอังวิสุาหกิจขนาดกลี่างแลี่ะ
ขนาดย่อัมีรายใหมี่ ระหว่างปี 2561 - 2565 (9 เด่อันแรก) อัย้่ท่�ร�อัยลี่ะ 0.9 ต่อัปี	ซัึ�งตั�ำกวิ่าร�อย่ละ	7.5	ตั่อป ี
ในระหว่ิางปี	2561	-	2564		ที่ั�งน่�	การขย่าย่ตััวิเฉล่�ย่ของย่อดสินเช่ื�อคังคั�างของล้กหน่�วิิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อมราย่ใหม่	ระหวิ่างปี	2561	-	2565	 (9	 เดือนแรก)	 ในอัตัราร�อย่ละ	0.9	ตั�ำกวิ่าคั่าเป้าหมาย่ที่่�กำหนด
ไวิ�อัตัราเฉล่�ย่ร�อย่ละ	10	ตั่อปี	ส่งผู้ลให�ย่ังไม่สามารถืบรรลุคั่าเป้าหมาย่ในห�วิง	5	ปีแรก	ของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�
ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิที่่�กำหนด	แม�จำนวินล้กหน่�วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมราย่ใหม่	ระหวิ่างปี	2561	-	2565	
(9	เดือนแรก)	จะเตัิบโตัเฉล่�ย่ส้งถืึงร�อย่ละ	27.2

080201

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย

อััตราการขยายตัวยอัดสุินเช่�อัคงค�างขอังลี่้กหน่�วสิุาหกิจขนาดกลี่าง
แลี่ะขนาดย่อัมีรายใหมี่ เฉลี่่�ยต่อัปี ปี 2561-2565

ที่่�มา:	ธุนาคัารแห่งประเที่ศไที่ย่	(ข�อม้ล	ณ	วิันที่่�	23	พิ่ฤศจิกาย่น	2565)
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การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�องร่วิมดำเนนิการขบัเคัลื�อน
ผู่้านโครงการเพื่่�อัขับเคลี่่�อันการบรรลุี่เป้าหมีายตามี
ยุทธศาสุตร์ชาติ ประจำปีงบประมีาณ พื่.ศ. 2565 
โดย่ภาคัรัฐได�ออกมาตัรการสนับสนุนให�ผู้้�ประกอบ
การโดย่เฉพิ่าะวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
สามารถืเข�าถึืงแหล่งเงินทีุ่นได�ง่าย่ขึ�น	 เพิ่ื�อเสริมสร�าง
คัวิามร้�ที่างบัญช่่และการเงินการสนับสนุนสินเช่ื�อ
ดอกเบ่�ย่ตั�ำ	อาที่ิ	สินเช่ื�อเพิ่ื�อสนับสนุนผู้้�ประกอบการ
ที่่�ตั�องการซัื�อหรือปรับปรุงเคัรื�องจักรและอุปกรณ์	
ก่อสร�างอาคัารโรงงาน	หรือม่การลงทุี่นใหม่	 เพิ่ื�อเพิ่ิ�ม
ประสิที่ธุิภาพิ่	 เพิ่ื�อช่่วิย่เหลือผู้้�ประกอบการที่่�ปรับตััวิ
หลังจากได�รับผู้ลกระที่บจากการแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อ
โคัวิิด-19และเพิ่ื�อรองรับและสินเช่ื�อวิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม	เช่ื�อมไที่ย่	เช่ื�อมโลก	ด�วิย่การคั�า 
การลงที่นุระหว่ิางประเที่ศ	ของธุนาคัารเพิ่ื�อการส่งออก
และนำเข�า	 สินเช่ื�อฟัื�นฟั้ท่ี่องเที่่�ย่วิไที่ย่และสินเช่ื�อ	 
ส้�ภัย่โคัวิิด-19	ของธุนาคัารออมสิน	สนับสนุนการคั�ำ
ประกันสินเช่ื�อใหม่ให�แก่ล้กหน่�วิิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อม	อาที่ิ	โครงการค�ำประกันสุินเช่�อั แลี่ะ
สุินเช่�อัคงค�างตามีพื่ระราชกำหนดการให�ความีช่วย
เหลี่่อัทางการเงินแก่ผู้้�ประกอับวิสุาหกิจท่�ได�รับผู้ลี่ก
ระทบจากการระบาดขอังโรคติดเช่�อัไวรัสุโคโรนา  
2019 พื่.ศ. 2563 ระยะท่� 10 แลี่ะโครงการค�ำ
ประกันสุินเช่�อัเพื่่�อัผู้้�ประกอับการรายย่อัย ระยะ
ท่� 5	 ของบรรษัที่ประกันสินเช่ื�ออุตัสาหกรรมขนาด
ย่่อม	 ตัลอดจนออกมาตัรการปรับโคัรงสร�างหน่�
ระย่ะย่าวิที่่� เหมาะสมกับศักย่ภาพิ่	 สภาพิ่ปัญหา
และคัวิามสามารถืในการช่ำระหน่�	 โดย่ธุนาคัาร 
แห่งประเที่ศไที่ย่ได�ผู้่อนคัลาย่หลักเกณฑ์์การจัดช่ั�น
และการกันสำรองให�กับสถืาบันการเงินเพิ่ื�อให�การ
ช่่วิย่เหลือล้กหน่�ได�อย่่างเตั็มที่่�	 นอกจากน่�	 ย่ังม่การ
จัดที่ำโคัรงการเพิ่ื�อพิ่ัฒนาระบบนิเวิศที่างการเงิน	 
เพิ่ื�อเพิิ่�มโอกาสให�วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่่อมเข�าถืึงแหล่งทีุ่น	อาทิี่	 โคัรงการจัดอันดับคัวิาม

น่าเช่ื�อถืือของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 
ของสำนักงานส่งเสริมวิิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่่อม	 เพิ่ื�อประเมินและอำนวิย่คัวิามสะดวิกใน
การจัดหาเงินทีุ่นสำหรับวิิสาหกิจราย่ย่่อย่	 โคัรงการ
ย่กระดับศักย่ภาพิ่การดำเนินธุุรกิจของวิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม	ของธุนาคัารแห่งประเที่ศไที่ย่
เพิ่ื�อพิ่ัฒนาระบบนิเวิศสำหรับการให�บริการสิน
เช่ื�อดิจิที่ัลสนับสนุนให�วิิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่่อม	 ที่่�เป็นผู้้�ขาย่สินคั�าหรือบริการสามารถื
ใช่�ใบแจ�งหน่�ดิจิที่ัลและราย่รับที่่�เกิดจากใบแจ�งหน่�
เป็นหลักประกันสินเช่ื�อ	และโคัรงการเพิ่ิ�มศักย่ภาพิ่
วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมของไที่ย่	ด�วิย่หลัก
ประกันที่างธุุรกิจตัามพิ่ระราช่บัญญัตัิหลักประกัน
ที่างธุุรกิจ	พิ่.ศ.	2558	ของกรมพัิ่ฒนาธุุรกิจการคั�า	 
กระที่รวิงพิ่าณิช่ย่์	 เป็นตั�น	 สำหรับการช่่วิย่เหลือ
ด�านการเงินเพิ่ื�อลดผู้ลกระที่บจากการแพิ่ร่ระบาด
ของเช่ื�อโคัวิิด-19	ระหวิ่างปี	2563	 -	2564	ภาคัรัฐ 
ได�ออกมาตัรการสนับสนุนสินเช่ื�อดอกเบ่�ย่ตั�ำเพิ่ื�อ
เพิ่ิ�มสภาพิ่คัล่องที่างการเงินให�แก่ผู้้�ประกอบการ
วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมที่่�สำคััญ	 อาที่ิ	 
พิ่ระราช่กำหนดการให�คัวิามช่่วิย่เหลือที่างการเงินแก่
ผู้้�ประกอบวิิสาหกิจที่่�ได�รับผู้ลกระที่บจากการระบาด
ของโรคัตัิดเช่ื�อไวิรัสโคัโรนา	2019	พิ่.ศ.	2563	วิงเงิน
สินเช่ื�อรวิม	จำนวิน	500,000	ล�านบาที่	กำหนดระย่ะ
เวิลาการให�ก้�ย่ืม	2	ปี	 โดย่ธุนาคัารแห่งประเที่ศไที่ย่	 
ได�ม่การจัดสรรเงินทุี่นดอกเบ่�ย่อัตัราร�อย่ละ	0.01	ตั่อปี
ให�แก่ธุนาคัารพิ่าณิช่ย่์เพืิ่�อให�นำไปให�สินเช่ื�อแก่ธุุรกิจ
ของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 โดย่ปิดรับ 
คัำขอเมื�อเดือนเมษาย่น	2564	ม่วิิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อมได�รับสินเช่ื�อ	 จำนวิน	 77,787	 ราย่	
วิงเงินรวิม	จำนวิน	138,200	ล�านบาที่	และ	โคัรงการ
สินเช่ื�อเพิ่ื�อย่กระดับเศรษฐกิจชุ่มช่น	ระย่ะที่่�	4	วิงเงิน	
จำนวิน	9,500	ล�านบาที่	ของธุนาคัารพิ่ัฒนาวิิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่งประเที่ศไที่ย่
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	 หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�อง	คัวิรมุง่เน�นการสนบัสนนุ 
ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม 
ราย่ใหม่โดย่เฉพิ่าะวิิสาหกิจขนาดย่่อมและผู้้�ประกอบ
การราย่ย่่อย่	ให�สามารถืเข�าถืงึแหล่งเงนิที่นุที่่�มต่ั�นที่นุตั�ำ 
โดย่เสริมสร�างคัวิามร้�ที่างการเงินและสร�างคัวิาม
ตัระหนักให�ผู้้�ประกอบการเห็นถืึงคัวิามสำคััญของ 
การที่ำบัญช่่ธุุรกิจ	 ตัลอดจนพิ่ัฒนากลไกและเคัรื�อง
มือที่่�ช่่วิย่ลดข�อจำกัดและสนับสนุนให�วิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม	เข�าถืงึแหล่งเงนิได�ง่าย่ขึ�น	อาที่	ิเร่ง
พิ่ฒันาระบบการจดัอนัดบัคัวิามน่าเช่ื�อถือืของวิสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม	สนบัสนนุให�ภาคัเอกช่นที่่�ม่
คัวิามเช่่�ย่วิช่าญเป็นผู้้�ให�บรกิารที่่�ปรกึษาที่างการเงนิแก่
ของวิสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่่อม	กำหนดบที่บาที่
ของสถืาบนัการเงนิเฉพิ่าะกจิให�มม่าตัรการสนิเช่ื�อและ
การคั�ำประกันสินเช่ื�อท่ี่�ช่ัดเจนสำหรับแต่ัละประเภที่
ของ	 ของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 อ่กที่ั�ง 
ส่งเสรมิให�สถืาบนัการเงนิหรอืธุนาคัารและผู้้�ให�บรกิาร

ที่่�ไม่ใช่่สถืาบันการเงินใช่�ข�อม้ลและการใช่�งานต่ัางๆ	 
ของผู้้�คันบนโลกอินเที่อร์เน็ตัท่ี่�ถื้กบันทึี่กไวิ�ในการ
พิ่จิารณาปล่อย่สนิเช่ื�อแก่ผู้้�ประกอบการ	โดย่ไม่จำกดัเพิ่ย่่ง
การให�บริการที่างการเงินร้ปแบบเดิม	 แต่ัอาจรวิมถึืง 
การพัิ่ฒนาธุนาคัารพิ่าณชิ่ย์่ที่่�ไร�สาขาและให�บรกิารผู่้าน
ช่่องที่างดิจิที่ัลตัลอดกระบวินการของการให�บริการที่่�
ดำเนินธุุรกิจธุนาคัารพิ่าณิช่ย์่แบบไร�สาขา	และการให�
บริการผู่้านช่่องที่างดจิิที่ลัตัลอดกระบวินการของการให�
บริการ	ซัึ�งจะช่่วิย่ปิดช่่องว่ิางด�านการเข�าถืงึสนิเช่ื�อของ
วิสิาหกจิขนาดกลาง	ขนาดย่่อมและราย่ย่่อย่ได�	โดย่ผู่้าน
การใช่�ประโย่ช่น์จากข�อมล้ดิจทิี่ลั	ขณะเดย่่วิกันจำเป็น
ตั�องเร่งบงัคับัใช่�กฎหมาย่หลักประกนัที่างธุรุกจิโดย่เร่ง
พิ่ัฒนาระบบประเมินม้ลค่ัาที่รัพิ่ย์่สิน	 สร�างเคัรือข่าย่
ผู้้�รบัหลักประกัน	รวิมถึืงส่งเสริมผู้้�ประกอบการ	สถืาบัน 
การเงิน	และผู้้�รับหลักประกันให�ม่คัวิามร้�เก่�ย่วิกับการ 
เข�าถืงึแหล่งเงินที่นุด�วิย่กฎหมาย่หลกัประกนัที่างธุรุกจิ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การดำเนินการเพิ่ื�อสนับสนุนให�สินเช่ื�อธุุรกิจราย่ใหม่ท่ี่�ไม่ใช่่ราย่ใหญ่ขย่าย่ตััวิเฉล่�ย่ต่ัอปีเพิ่ิ�มขึ�น	 
ย่งัคังม่คัวิามที่�าที่าย่จากสถืานการณ์คัวิามไม่แนน่อนที่างเศรษฐกิจของไที่ย่และต่ัางประเที่ศซัึ�งจะส่งผู้ลให�สถืาบัน 
การเงินม่คัวิามระมัดระวิังในการปล่อย่สินเช่ื�อมากขึ�น	ประกอบกับการปรับขึ�นอัตัราดอกเบ่�ย่	นโย่บาย่ของภาคัรัฐ 
ตัลอดจนสถืาบันการเงินที่ย่อย่ปรับขึ�นอัตัราดอกเบ่�ย่ก้�ย่ืมอันเป็นการเพิิ่�มตั�นทุี่นที่างธุุรกิจของวิิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่่อม	 จึงคัวิรมุ่งเน�นให�คัวิามสำคััญกับประเด็นการส่งเสริมให�ผู้้�ประกอบการโดย่เฉพิ่าะ
วิิสาหกิจขนาดย่่อมและราย่ย่่อย่	เพิ่ื�อให�สามารถืเข�าถืึงแหล่งเงินทีุ่นในระบบได�อย่่างที่ั�วิถืึง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
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	 แผู้นแม่บที่ประเด็น	 (08)	 ผู้้�ประกอบการ
และวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมยุ่คัใหม่	 
(ฉบับแก�ไขเพิ่ิ�มเติัม)	 ม่การปรับเปล่�ย่นเป้าหมาย่	 
จาก	 เดิม	 สิุนเช่�อัธุรกิจรายใหมี่ท่�ไมี่ใช่รายใหญ่่
เฉลี่่�ยต่อัปีเพื่ิ�มีข้�น	 เป็น	สุินเช่�อัธุรกิจรายใหมี่ท่�ไมี่ใช่
รายใหญ่่เพื่ิ�มีข้�น	ม่การปรับเปล่�ย่นตััวิช่่�วิัดเดิมและ
คั่าเป้าหมาย่	จาก	 เดิม	อััตราการขยายตัวสิุนเช่�อั 
ธุรกิจรายใหม่ีท่�ไมี่ใช่รายใหญ่่ขยายตัวร�อัยลี่ะ  
10 เป็น อััตราการขยายตัวสุินเช่�อัธุรกิจรายใหมี่
ท่�ไมี่ใช่รายใหญ่่	 ที่่�กำหนดให�ม่ค่ัาเป้าหมาย่ เฉลี่่�ย
ไมี่น�อัยกว่าร�อัยลี่ะ 10	ภาย่ในปี	2570	จากข�อม้ล	 
ณ	 ปี	 2565	 เมื�อเปร่ย่บเที่่ย่บอัตัราการขย่าย่ตััวิ 
ของย่อดสินเช่ื�อคังคั�างของล้กหน่�วิิสาหกิจขนาดกลาง

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

และขนาดย่่อมราย่ใหม่	 ระหว่ิางปี	 2561	 -	 2565	 
(9	 เดือนแรก)	 เฉล่�ย่อย่้่ที่่�ร�อย่ละ	 0.9	 ตั่อปี	 กับ 
คั่าเป้าหมาย่ของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิ
ในปี	 2570	 ที่่�กำหนดไวิ�เฉล่�ย่ร�อย่ละ	 10	 ในช่่วิงปี 
2566	 -	 2570	 พิ่บว่ิา	 อาจไม่สามารถืบรรลุคั่า 
เป้าหมาย่ดังกล่าวิได�	ส่งผู้ลให�สถืานะบรรลุเป้าหมาย่
ในห�วิง	5	ปีถัืดไป	อย่้่ในระดับต�ำกว่าค่าเป้าหมีาย
ขั�นวิกฤติ	 ที่ั�งน่�	 หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�อง	 คัวิรมุ่งเน�น
การสนับสนุนผู้้�ประกอบการวิิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อมราย่ใหม่	และเคัรื�องมือที่่�ช่่วิย่ลดข�อจำกัด 
การเข�าถืึงสินเช่ื�อของวิิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่่อม	 เข�าถึืงแหล่งเงินทุี่นได�ง่าย่ขึ�น	 เพืิ่�อให�เป็น
ไปตัามเป้าหมาย่ที่่�กำหนดไวิ�ในห�วิงเวิลาตั่อไปได�		

080201

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
454

แผนแม่บท08 ผ้�ประกอบการและวิิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อม่ยุ่คใหม่่



080202

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

การสร้างโอกาสเข้้าถ้งบริการทางการเงิน

อัต้ราม้ลุค่่าการระดัมทุนผ่านต้ลุาดัทุนข้องกิจการท่� เริ�มต้ั�งต้้น
แลุะวิสาหกิจข้นาดักลุางแลุะข้นาดัย่อม ข้ยายต้ัวร้อยลุะ 10

ม้ลุค่่าการระดัมทุนผ่านต้ลุาดัทุนข้องกิจการท่�เริ�มต้ั�งต้้นแลุะ
วิสาหกิจข้นาดักลุางแลุะข้นาดัย่อมเพิิ่�มข้้�น

	 ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อมที่่�เริ�มตัั�งตั�น	เป็นกลไกที่่�สำคััญในการพิ่ัฒนา
เศรษฐกิจของประเที่ศ	แตั่ผู้้�ประกอบการเหล่าน่�โดย่
เฉพิ่าะกลุ่มที่่�ม่ศักย่ภาพิ่ในการเติับโตัและสามารถื
สร�างม้ลคั่าเพิ่ิ�มส้ง	ย่ังคังเผู้ช่ิญปัญหาการขาดแคัลน
เงินทุี่นสำหรับการพัิ่ฒนาและขย่าย่ธุุรกิจ	ด�วิย่เหตุัน่� 
ภาคัรัฐจงึได�พิ่ฒันากลไกตัลาดที่นุเพิ่ื�อให�เป็นที่างเลอืก 
สำหรับการระดมทุี่นจากนักลงทุี่นในรป้แบบที่่�หลากหลาย่		

อาที่ิ	การระดมทีุ่นผู้่านผู้้�ให�บริการระบบคัราวิด์ฟัันดิง 
การระดมทีุ่นจากบุคัคัลหรือผู้้�ลงทีุ่นในวิงจำกัด	 
สำหรับวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมที่่�เริ�มตัั�งตั�น 
ที่่�มข่นาดเลก็และการเสนอขาย่หุ�นท่ี่�ออกใหม่ในวิงกวิ�าง	 
เพิ่ื�อการเป็นบริษัที่จดที่ะเบ่ย่นในตัลาดหลักที่รัพิ่ย์่	 
ซึั�งอาจตั่อย่อดไปเป็นบริษัที่จดที่ะเบ่ย่นในตัลาด 
หลักที่รัพิ่ย่์	เอ็ม	เอ	ไอ	ได�ในอนาคัตั

ป้ี
2565

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย

	 พิ่ิจารณาจากอัตัราม้ลค่ัาการระดมทุี่นผู่้าน
ตัลาดทุี่นของกิจการท่ี่�เริ�มตัั�งตั�นและวิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม	 โดย่ในช่่วิง	10	 เดือนแรกของ
ปี	2565	 (มกราคัม	 -	 ตุัลาคัม	2565)	ม่บริษัที่ที่่�เป็น
วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมที่่� เริ�มตัั� งตั�น	 
ได�จดทะเบ่ยนระดมีทุนผู้่านตลี่าดทุนรวมี 262 ราย 
มี้ลี่ค่าการระดมีทุนรวมี จำนวน 7,444.87 ลี่�านบาท 
ขยายตัวสุ้งถ้งร�อัยลี่ะ 117.5 สุะท�อันได�จากช่วง
เวลี่าเด่ยวกันขอังปี 2564 ซึ่้�งสุ้งกว่าค่าเป้าหมีาย 
ท่�กำหนดให�มี่การขยายตัวร�อัยลี่ะ 10 ต่อัปี  
โดย่จำแนกตัามร้ปแบบของการระดมทีุ่นได�ดังน่�	 
การระดมทุี่นจากนักลงทุี่นในร้ปแบบการระดมทุี่น
ผู้่านผู้้�ให�บริการระบบคัราวิด์ฟัันดิง	จำนวิน	3,267.94	
ล�านบาที่	 การระดมทุี่นจากบุคัคัลหรือผู้้�ลงทุี่นใน
วิงจำกัด	 จำนวิน	 0.5	 ล�านบาที่	 การเสนอขาย่หุ�น 
ที่่�ออกใหม่ในวิงกวิ�าง	จำนวิน	80	ล�านบาที่	ซัึ�งนำหุ�น 
เข�าจดที่ะเบ่ย่นซัื�อขาย่ในตัลาดรองแล�วิ	 ม่ม้ลคั่า 
การซัื�อขาย่ในตัลาดกวิ่า	จำนวิน	480	ล�านบาที่	และ
ตัลาดหลักที่รัพิ่ย่์	เอ็ม	เอ	ไอ	จำนวิน	4,096.43	ล�านบาที่ 

เนื�องจากผู้้�ประกอบการม่คัวิามร้�คัวิามเข�าใจเก่�ย่วิ
กับตัลาดทีุ่นและร้ปแบบของการระดมทีุ่นมากขึ�น	 
สะที่�อนถืึงศักย่ภาพิ่ของตัลาดทีุ่นไที่ย่ในการระดมทีุ่น
ให�กับผู้้�ประกอบการ	ประกอบกับคัวิามรุนแรงของ
การแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อโคัวิิด-19	 เริ�มคัล่�คัลาย่ลง 
เมื�อเปร่ย่บเที่่ย่บการขย่าย่ตััวิของม้ลค่ัาการระดมทุี่น
ผู้่านตัลาดทุี่นของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
ที่่�เริ�มตัั�งตั�น	ระหวิ่างปี	2562	-	2565	(มกราคัม	-	ตัุลาคัม	 
2565)	พิ่บวิ่า	สามารถืบรรลุคั่าเป้าหมาย่ในห�วิง	5	ปี
แรก	ของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิที่่�กำหนด
ไวิ�เฉพิ่าะในปี	2565	สำหรับปี	2562	-	2564	ม้ลค่ัา
การระดมทีุ่นผู่้านตัลาดทุี่นลดลงอย่่างตั่อเนื�อง	 ซัึ�ง
เป็นผู้ลกระที่บจากการแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อโคัวิิด-19 
ที่่�ส่งผู้ลให�นักลงทีุ่นและผู้้�ประกอบการขาดคัวิามเช่ื�อ
มั�นและช่ะลอการตััดสินใจลงทีุ่นในช่่วิงเวิลาดังกล่าวิ	 
โดย่ในปี	2562	ลดลงร�อย่ละ	4.27	ปี	 2563	ลดลง
ร�อย่ละ	21.4	และปี	2564	ลดลงต่ัอเนื�องร�อย่ละ	12.8	
ตัามลำดับ	

มี้ลี่ค่าการระดมีทุนผู้่านตลี่าดทุนขอังกิจการท่�เริ�มีตั�งต�นแลี่ะวิสุาหกิจขนาดกลี่างแลี่ะขนาดย่อัมี
ผู้่านตลี่าดทุน แลี่ะอััตราการขยายตัวปี 2561 - 2565

ที่่�มา:	สำานักงานคัณะกรรมการกำากับหลักที่รพัิ่ย่์และตัลาดหลักที่รัพิ่ย่์		และ	ตัลาดหลักที่รัพิ่ย่์แห่งประเที่ศไที่ย่
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	 หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�อง	 ได�ม่มาตัรการส่งเสริม
วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมที่่�เริ�มตัั�งตั�นให�
สามารถืเข�าถืึงแหล่งเงินทุี่นผู้่านตัลาดทีุ่นมาอย่่าง 
ตั่อเนื�อง	ซัึ�งสำนักงานคัณะกรรมการกำกับหลักที่รัพิ่ย่์
และตัลาดหลักที่รัพิ่ย่์	 ได�ดำเนินการโครงการเพื่่�อั
สุนับสุนุนผู้้�ประกอับการตามีศักยภาพื่แลี่ะระดับ
การเติบโตขอังธุรกิจ แบ่งเป็น (1) โครงการสุำหรับ
วิสุาหกิจขนาดกลี่างแลี่ะขนาดย่อัมี	 ระดับเริ�มตั�น	
อาทิี่	การระดมทีุ่นผู้่านคัราวิด์ฟัันดิง	ที่ั�งแบบหุ�นและ
หุ�นก้�	 และการระดมทีุ่นจากบุคัคัลหรือผู้้�ลงทีุ่นใน 
วิงจำกัด	และ	 (2) โครงการสุำหรับวิสุาหกิจขนาด
กลี่างแลี่ะขนาดย่อัมี ขนาดกลี่างข้�นไป	 อาที่ิ	 
การเสนอขาย่หุ�นท่ี่�ออกใหม่ในวิงกวิ�าง	 สำหรับ
วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 ที่่�เป็นบริษัที่
มหาช่นจำกัด	ซัึ�งม่ที่ิศที่างการประกอบธุุรกิจที่่�ม่คัวิาม
ช่ัดเจนและม่คัวิามตั�องการเงินทีุ่นเพิ่ื�อขย่าย่กิจการ
ให�เตัิบโตัแตั่ผู้ลการดำเนินงานย่ังม่คัวิามไม่แน่นอน	 
สามารถืระดมทีุ่นแบบหุ�นที่่�ออกใหม่ในวิงกวิ�าง	 โดย่

	 ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมท่ี่�เริ�มตัั�งตั�น	 ส่วินใหญ่ดำเนินธุุรกิจในลักษณะ 
ที่่�เป็นกิจการคัรอบคัรัวิ	ซัึ�งย่ังคังม่ข�อกังวิลเก่�ย่วิกับการส้ญเส่ย่การเป็นผู้้�บริหารกิจการและการเปิดเผู้ย่ข�อม้ล
ที่างธุุรกิจ	 ส่งผู้ลให�การเข�าไประดมทุี่นในตัลาดทุี่นของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 ม่จำนวินน�อย่	 
โดย่เฉพิ่าะการระดมทุี่นร้ปแบบการระดมทุี่นจากบุคัคัลหรือผู้้�ลงทุี่นในวิงจำกัด	และระดมทุี่นแบบหุ�นที่่�ออกใหม่
ในวิงกวิ�าง	ซัึ�งม่คัวิามจำเป็นตั่อการสร�างคัวิามร้�	คัวิามเข�าใจ	และคัวิามเช่ื�อมั�นให�แก่ผู้้�ประกอบการ	นอกจากน่� 
สถืานการณ์คัวิามผู้ันผู้วินที่างเศรษฐกิจของประเที่ศและเศรษฐกิจโลกที่่�ย่ังม่คัวิามไม่แน่นอน	 ส่งผู้ลให� 
ผู้้�ประกอบการบางส่วินช่ะลอการลงทีุ่นในระย่ะย่าวิ	

ไม่ตั�องขออนุญาตัจากสำนักงานคัณะกรรมการกำกับ
หลักที่รัพิ่ย่์และตัลาดหลักที่รัพิ่ย่์	 และผู้่อนปรนกฎ
เกณฑ์์บางประการ	 แตั่จะตั�องเปิดเผู้ย่ข�อม้ลสำคััญ
อย่่างเพ่ิ่ย่งพิ่อ	 เมื�อระดมทุี่นสำเร็จแล�วิสามารถื 
นำหุ�นเข�าจดที่ะเบ่ย่นเพิ่ื�อซัื�อขาย่ในตัลาดรอง	 
ท่ี่� เ ร่ย่กวิ่ า 	 ตัลาดหลักที่รัพิ่ย่์ ไลฟั์ เอ็กซั์ เช่�นจน์	 
และสามารถืตั่อย่อดส้่การเป็นบริษัที่จดที่ะเบ่ย่น
ในตัลาดหลักที่รัพิ่ย่์	 หรือเอ็ม	 เอ	 ไอ	 ได�ในอนาคัตั	
นอกจากน่�	สำนักงานคัณะกรรมการกำกับหลักที่รัพิ่ย่์
และตัลาดหลักที่รัพิ่ย์่	 ย่ังม่โคัรงการเพิ่ื�อสนับสนุน
การเข�าถืึงแหล่งเงินทีุ่นสำหรับวิิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อมที่่�เริ�มตัั�งตั�น	 ผู่้านการแก�ไขพิ่ระราช่
บัญญัติัหลักที่รัพิ่ย่์และตัลาดหลักที่รัพิ่ย่์	พิ่.ศ.	2535	
ให�รองรับการซัื�อขาย่สินที่รัพิ่ย่์ดิจิที่ัล	 โดย่ผู้่อนคัลาย่
กฎเกณฑ์์ที่่� เป็นอุปสรรคัต่ัอการเข�าถืึงเคัรื�องมือ 
การระดมทีุ่น	 และการจัดตัั� งที่รัสตั์ เพิ่ื�อกิจการ 
เงินร่วิมลงทีุ่น	 ให�เป็นที่างเลือกในการระดมทีุ่น 
เพิ่ิ�มเตัิมต่ัอไป

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�อง	คัวิรผู้่อนปรนมาตัรการ	การกำกับด้แลให�วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม 
ที่่�เริ�มตัั�งตั�น	 สามารถืเข�าถืึงแหล่งทีุ่นผู้่านตัลาดทีุ่นได�มากขึ�น	 อาทิี่	 การผู้่อนปรนหลักเกณฑ์์การอนุญาตั 
การระดมทีุ่นแบบระดมทุี่นแบบหุ�นที่่�ออกใหม่ในวิงกวิ�าง	โดย่กำหนดให�วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมระดม
ทุี่นผู่้านการระดมทุี่นจากบุคัคัลหรือผู้้�ลงทุี่นในวิงจำกัดเพิิ่�มขึ�น	ตัลอดจนเพิิ่�มช่่องที่างการให�คัวิามร้�เก่�ย่วิกับการ
ระดมทีุ่นผู้่านตัลาดทีุ่นให�แก่ผู้้�ประกอบการเพิ่ื�อเตัร่ย่มคัวิามพิ่ร�อมสำหรับการลงทีุ่นร้ปแบบใหม่ในอนาคัตั

	 แผู้นแม่บที่ประเด็น	 (08)	 ผู้้�ประกอบการ
และวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมยุ่คัใหม่	 
(ฉบับแก�ไขเพิ่ิ�มเตัิม)	ย่ังคังเป้าหมาย่ม้ลคั่าการระดม
ทีุ่นผู้่านตัลาดทุี่นของกิจการที่่�เริ�มตัั�งตั�นและวิิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อมเพิิ่�มขึ�น	ม่การปรับเปล่�ย่น
ตััวิช่่�วิัดและคั่าเป้าหมาย่	 จาก	 เดิม	 อััตรามี้ลี่ค่า 
การระดมีทุนผู่้านตลี่าดทุนขอังกิจการท่�เริ�มีตั�งต�น
แลี่ะวิสุาหกิจขนาดกลี่างแลี่ะขนาดย่อัมี ขยายตัว
ร�อัยลี่ะ 10	 เป็น	มี้ลี่ค่าการระดมีทุนผู้่านตลี่าดทุน
ขอังกิจการท่�เริ�มีตั�งต�นแลี่ะวิสุาหกิจขนาดกลี่างแลี่ะ
ขนาดย่อัมีเพื่ิ�มีข้�น ท่�กำหนดให�มี่ค่าเป้าหมีาย เฉลี่่�ย
ไมี่น�อัยกว่าร�อัยลี่ะ 12	ภาย่ในปี	2570	จากข�อม้ล	 
ในช่่วิงปี	 2566	 -	 2570	 แม�ว่ิาผู้ลการดำเนินการ 
ที่่�ผู้่านมาในช่่วิง	10	เดือนแรกของปี	2565	(มกราคัม	 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

-	 ตุัลาคัม	2565)	ม่อัตัราการขย่าย่ตััวิเฉล่�ย่ร�อย่ละ	
27.7	ตั่อปี	 เนื�องด�วิย่สถืานการณ์ที่างเศรษฐกิจโลกม่
คัวิามไม่แน่นอนส้ง	 ซึั�งม่ผู้ลตั่อการตััดสินใจระดมทีุ่น 
ของผู้้�ประกอบการและการตััดสินใจลงทีุ่นของ 
นักลงทุี่น	ม้ลคั่าการระดมทีุ่นของวิิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่่อมและวิิสาหกิจเริ�มตั�น	ผู้่านตัลาดทุี่นอาจ
ม่คัวิามเส่�ย่งและม่สถืานะบรรลุเป้าหมาย่ในห�วิง	5	 ปี
ถืัดไป	อย่้่ในระดับต�ำกว่าค่าเป้าหมีาย	 ในปี	 2570	
ที่ั�งน่� 	 หน่วิย่งานที่่� เก่�ย่วิข�อง	 คัวิรม่การผู่้อนปรน 
หลักเกณฑ์์การอนุญาตัการระดมทีุ่นแบบระดมทีุ่น
แบบหุ�นที่่�ออกใหม่ในวิงกวิ�าง	 ให�แก่วิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อมเพิิ่�มขึ�น	 สำหรับการลงทุี่น 
ร้ปแบบใหม่ในอนาคัตั	 เพิ่ื�อให�เป็นไปตัามเป้าหมาย่ 
ที่่�กำหนดไวิ�ในห�วิงเวิลาต่ัอไปได�		
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080301

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

การสร้างโอกาสเข้้าถง้ต้ลุาดั

ม้ลุค่่าพิ่าณิิช้ย์อิเลุ็กทรอนิกส์ข้องวิสาหกิจข้นาดักลุาง
แลุะข้นาดัย่อม เพิิ่� มข้้�น 1 เท่าตั้ว

ม้ลุค่่าพิ่าณิิช้ย์อิเลุ็กทรอนิกส์ข้องป้ระเทศเพิิ่�มข้้�น

	 ปัจจุบันพิ่ฤติักรรมการใช่�อินเที่อร์เน็ตัของ
ประเที่ศไที่ย่เตัิบโตัขึ�นอย่่างรวิดเร็วิ	ซัึ�งเป็นผู้ลด่ตั่อ
การเตัิบโตัด�านพิ่าณิช่ย่์อิเล็กที่รอนิกส์ของประเที่ศ	 
สืบเนื�องจากพิ่ฤตัิกรรมการดำเนินช่่วิิตัที่่�เปล่�ย่นไป 
นับตัั� งแตั่ เกิดการแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อโคัวิิด-19	 
ที่่�ที่ำให�ร้ปแบบการบริโภคัและการที่ำงานในยุ่คัน่� 
ปรับเข�าส้่พิ่ื�นที่่�ดิจิที่ัลมากย่ิ�งขึ�น	อาที่ิ	ดิจิทัี่ลโนแมด 
หรอืกลุม่คันที่่�ที่ำงานระย่ะไกลผู่้านระบบคัอมพิิ่วิเตัอร์	 
ที่ำให� วิิ ถื่ ช่่ วิิ ตั ในประจำ วัินรวิมถึืงการ อุปโภคั
บริโภคัของคันกลุ่มน่�ย่�าย่ไปส้่พิ่ื�นที่่�ออนไลน์เช่่นกัน	 
โดย่สำนักงานพัิ่ฒนาธุุรกรรมที่างอิเล็กที่รอนิกส์	 
ได�ที่ำการสำรวิจพิ่ฤตัิกรรมของผู้้�ใช่�อินเที่อร์เน็ตัใน
ประเที่ศไที่ย่	ปี	2565	พิ่บวิ่าหนึ�งในกิจกรรมที่่�ผู้้�ใช่�งาน
อินเที่อร์เน็ตัใช่�เวิลามากที่่�สุด	คัือ	การถื่าย่ที่อดสดเพิ่ื�อ

ซัื�อ-ขาย่สินคั�าและบริการ	การที่ำธุุรกรรมที่างการเงิน 
และการซัื�อสินคั�าผู่้านแพิ่ลตัฟัอร์มออนไลน์ตั่าง	 ๆ 
นอกจากน่�	 เมื�อสำรวิจช่่องที่างช่ำระเงินท่ี่�ได�รับคัวิาม
นิย่มพิ่บว่ิากว่ิาร�อย่ละ	 60	 ของกลุ่มตััวิอย่่างนิย่ม
ช่ำระเงินผู่้านเว็ิบไซัต์ัหรือแอปพิ่ลิเคัช่ันธุนาคัาร	 
จะเห็นได�วิ่าปัจจัย่สำคััญที่่�ส่งผู้ลตั่อคัวิามสำเร็จ 
ดังกล่าวิเกิดจากคัวิามร้�	 ที่ักษะและคัวิามสามารถื
ในการบริหารจัดการของผู้้�ประกอบการ	คัวิามหลาก
หลาย่ของระบบแพิ่ลตัฟัอร์มการซืั�อขาย่	พิ่ร�อมด�วิย่
ระบบการช่ำระเงินที่างอิเล็กที่รอนิกส์ที่่�น่าเชื่�อถืือ	 
ตัลอดจนสภาพิ่แวิดล�อมที่่� เอื�อตั่อการเพิ่ิ�มม้ลค่ัา 
พิ่าณิช่ย่์อิเล็กที่รอนิกส์	 ที่ั�งโคัรงสร�างพิ่ื�นฐานด�าน 
ดิจิที่ัลโลจิสตัิกส์	และการคั�า

ป้ี
2565

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย

	 พิ่ิจารณาจากการเติับโตัของม้ลค่ัาพิ่าณิช่ย์่
อิเล็กที่รอนิกส์ของวิสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 
ในห�วิง	5	ปีแรก	ของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�ยุ่ที่ธุศาสตัร์
ช่าตัิ	 (ปี	2561	 -	2565)	ม่สถืานะการพิ่ัฒนาที่่�บรรลุ 
ค่ัาเป้าหมาย่อย่่างตั่อเนื�อง	 (ไม่รวิมการจัดซัื�อจัดจ�าง
ของภาคัรัฐ)	เพิิ่�มขึ�น	1	เที่่าตัวัิเปร่ย่บเที่่ย่บกับม้ลคั่าใน
ปีฐาน	(ปี	2560)ที่่�ม่ม้ลค่ัา	จำนวิน	453,903	ล�านบาที่	 
ที่ั�งน่�	ผู้ลการสำรวิจของโดย่สำนักงานพิ่ัฒนาธุุรกรรม
ที่างอิเล็กที่รอนิกส์	สะที่�อนให�เห็นวิ่า	มี้ลี่ค่าพื่าณิชย์
อัิเล็ี่กทรอันิกสุ์ขอังวิสุาหกิจขนาดกลี่างแลี่ะขนาด
ย่อัมีเติบโตข้�นแบบก�าวกระโดดสุ้งถ้ง จำนวน 
1,184,389 ลี่�านบาท ในปี 2561 หร่อัเพื่ิ�มีข้�นจากปี
ฐานถ้ง 1.61 เท่าตัว จง้บรรลีุ่เป้าหมีายท่�กำหนดไว�
แลี่�วนับตั�งแต่ปี 2561 หลี่ังจากนั�นก็มี่ทิศทางเติบโต
ข้�นอัย่างต่อัเน่�อัง โดยมี้ลี่ค่าพื่าณิชย์อัิเลี่็กทรอันิกสุ์ฯ  
ในปี 2562 มี่มี้ลี่ค่า จำนวน 1,391,932 ลี่�านบาท 
แลี่ะปี 2563 มี่มี้ลี่ค่า จำนวน 1,585,956 ลี่�านบาท 
เพื่ิ�มีจากปีฐาน 2.07 เท่าตัว แลี่ะ 2.09 เท่าตัว ตามี
ลี่ำดับ สุำหรับมี้ลี่ค่าพื่าณิชย์อัิเล็ี่กทรอันิกสุ์ ปี 2564 
ซึ่้�งเป็นข�อัมี้ลี่ประมีาณการม่ีมี้ลี่ค่ารวมี จำนวน 
1,906,109 ลี่�านบาท หร่อัเพื่ิ�มีข้�น 3.2 เท่าตัวจากปี 
2560	อย่่างไรก็ด่	 โดย่สำนักงานพิ่ัฒนาธุุรกรรมที่าง
อิเล็กที่รอนิกส์	อย่้่ระหวิ่างการสำรวิจม้ลคั่าที่่�เกิดขึ�น

จริงสำหรับปี	2564	โดย่คัาดว่ิาจะม่ม้ลค่ัาส้งกว่ิาที่่�ได�
ประมาณการดังกล่าวิข�างตั�น	เนื�องจากการเริ�มตั�นเปิด
ประเที่ศภาย่หลังสถืานการณ์การแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อ
โคัวิิด-19	ที่ำให�ภาคัการที่่องเที่่�ย่วิปรับตััวิด่ขึ�นส่งผู้ล 
ในที่ิศที่างบวิกตั่อธุุรกิจให�บริการด�านการจองท่ี่�พิ่ัก
และบริการด�านการที่่องเที่่�ย่วิแบบออนไลน์ปัจจุบัน
ขนาดเศรษฐกิจบนอินเที่อร์เน็ตัของประเที่ศไที่ย่
นั�นใหญ่เป็นอันดับ	 2	 ในภ้มิภาคัอาเซ่ัย่น	 รองจาก
อินโดน่เซั่ย่	 โดย่ม่ม้ลคั่าราวิ	 35	 ล�านล�านเหร่ย่ญ
สหรัฐอเมริกา	หรือ	จำนวิน	1,216.25	ล�านล�านบาที่ 
อย่่างไรก็ตัาม	จากราย่งานผู้ลการสำรวิจพิ่ฤติักรรม
ผู้้�ใช่�อินเที่อร์เน็ตัในประเที่ศไที่ย่	 ปี	 2565	 ของ
สำนักงานพัิ่ฒนาธุุรกรรมที่างอิเล็กที่รอนิกส์	 ระบุวิ่า 
ผู้้� ใ ช่� อิ น เที่อร์ เน็ ตั ในประ เที่ศไที่ย่จำนวินมาก 
ประสบปัญหาคัวิามล่าช่�าในการเช่ื�อมตั่ออินเที่อร์เน็ตั	 
รวิมถืึงพืิ่�นท่ี่�ให�บริการและคัวิามเสถื่ย่รของสัญญาณ	 
การตั่อย่อดคัวิามสำเร็จในห�วิง	 5	 ปีแรก	 ผู้่านการ
ขย่าย่พิ่ื�นที่่�บริการให�คัรอบคัลุมย่ิ�งขึ�นจะช่่วิย่ให� 
ผู้้�ประกอบการและผู้้�บริโภคัเข�าถืึงตัลาดได�อย่่างที่ั�วิถืึง	 
ซัึ�งไม่เพิ่่ย่งแต่ัจะเพิิ่�มม้ลค่ัาเศรษฐกิจบนอินเที่อร์เน็ตั	 
หากย่ังม่ส่วินเสริมสร�างคัวิามเท่ี่าเที่่ย่มที่างดิจิที่ัล	 
ย่กระดบัการมส่่วินร่วิมของคันในสงัคัมได�ในระย่ะย่าวิ	

มี้ลี่ค่าพื่าณิชย์อัิเลี่็กทรอันิกสุ์ในประเทศไทย ระหว่างปี 2559-2565 
(ไมี่รวมีการจัดซึ่่�อัจัดจ�างขอังภาครัฐ)

ที่่�มา:	สำานักงานพิ่ัฒนาธุุรกรรมที่างอิเล็กที่รอนิกส์
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	 หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�องร่วิมดำเนนิการขบัเคัลื�อน
ผู้่านโครงการเพื่่�อัขับเคลี่่�อันการบรรลีุ่เป้าหมีายตามี
ยุทธศาสุตร์ชาติ ประจำปีงบประมีาณ พื่.ศ. 2565 
โดย่การสร�างโอกาสการเข�าถืึงตัลาดที่ั� งในและ 
ตั่างประเที่ศ	 และม่คัวิามพิ่ย่าย่ามผู้ลักดันให� 
ผู้้�ประกอบการม่ที่ักษะที่่�จำเป็นตั่อการพิ่ัฒนาธุุรกิจ
บนแพิ่ลตัฟัอร์มพิ่าณิช่ย์่อิเล็กที่รอนิกส์มาตัลอด	อาทิี่	
โครงการปรับตัวสุ้�วิกฤตด�วยพื่าณิชย์อัิเลี่็กทรอันิกสุ์
ชุมีชนอััจฉริยะอัอันไลี่น์	 ที่่�ม่วัิตัถุืประสงค์ัเพิ่ื�อเพิิ่�ม 
ม้ลคั่าการตัลาดออนไลน์ของชุ่มช่นอัจฉริย่ะออนไลน์
เป้าหมาย่ทัี่�วิประเที่ศ	 ซัึ�งโคัรงการเหล่าน่�เป็นส่วิน 
สนับสนุนให�ผู้้� ประกอบการสามารถื รับมือกับ 
การแข่งขนัที่่�ที่วิค่ัวิามรนุแรงขึ�นในย่คุัปัจจบุนัการพิ่ฒันา
แพิ่ลตัฟัอร์มแห่งช่าตัิจะช่่วิย่ลดภาระตั�นทีุ่นคั่าใช่�จ่าย่	 
อาที่ิ	 อัตัรากำไรขั�นตั�นได�	ขณะเด่ย่วิกันข�อม้ลดิจิที่ัล
ที่่�เกิดขึ�นบนแพิ่ลตัฟัอร์มดังกล่าวิจะเป็นประโย่ช่น์ 

อััตราการเพื่ิ�มีข้�นขอังมี้ลี่ค่าพื่าณิชย์อัิเล็ี่กทรอันิกสุ์ในประเทศไทย 
(ไมี่รวมีการจัดซึ่่�อัจัดจ�างขอังภาครัฐ) ปี 2560-2564

ที่่�มา:	สำานักงานพิ่ัฒนาธุุรกรรมที่างอิเล็กที่รอนิกส์

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

ตั่อระบบฐานข�อม้ลขนาดใหญ่ของประเที่ศ	 เพิ่ื�อให� 
ภาคัเอกช่นสามารถืนำข�อม้ลมาประกอบการ
วิิเคัราะห์ด�านการตัลาด	 และภาคัรัฐสามารถืนำไป
ออกแบบมาตัรการ/โคัรงการท่ี่�เหมาะสมและตัรงกับ 
คัวิามตั�องการของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่่อมต่ัอไปได�อย่่างม่ประสิที่ธุิภาพิ่นอกจากน่�	 ย่ังม่ 
การดำเนินโคัรงการต่ัาง	ๆ	อาทิี่	 โคัรงการพิ่าณิช่ย์่
ดิจิที่ัลเพิ่ื�อพัิ่ฒนาและส่งเสริมวิิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อมส้่สากล	 โคัรงการเพิิ่�มศักย่ภาพิ่ 
ผู้้�ประกอบการออนไลน์ด�วิย่การตัลาดดิจิที่ัลที่่�ให�
คัวิามร้�เก่�ย่วิกับการที่ำธุุรกิจออนไลน์	 รวิมถืึงที่ักษะ
ด�านการตัลาดออนไลน์ที่่�จำเป็น	 ซัึ�งม่ส่วินสำคััญ 
ในการเพิ่ิ�มจำนวินผู้้�ประกอบการราย่ใหม่บนแพิ่ลตัฟัอร์ม
อิเล็กที่รอนิกส์เพิ่ิ�มขึ�น	 ประเด็นที่�าที่าย่ที่่�ส่งผู้ลตั่อ 
การบรรลุเป้าหมาย่
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 แม�วิ่าการแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อโคัวิิด-19	 จะเป็นหนึ�งในปัจจัย่เร่งให�เกิดการขย่าย่ตััวิของพิ่าณิช่ย่์
อิเล็กที่รอนิกส์ในประเที่ศไที่ย่	อย่่างไรก็ตัาม	ย่ังม่การดำเนินโคัรงการ	อาที่ิ	 โคัรงการประเภที่ฝึึกอบรมและ 
เสริมสร�างทัี่กษะให�แก่ผู้้�ประกอบการ	หรือโคัรงการท่ี่�ม่กิจกรรมการจับคั้่เจรจาธุุรกิจ	มักเผู้ช่ิญอุปสรรคัจากการ
ตั�องปรับเปล่�ย่นร้ปแบบกิจกรรม	 เป็นผู้ลให�ตั�องเลื�อนการดำเนินโคัรงการออกไป	นอกจากน่�	การเพิ่ิ�มขึ�นอย่่าง
ก�าวิกระโดดของม้ลค่ัาพิ่าณิช่ย่์อิเล็กที่รอนิกส์ของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 ในปี	 2561	ที่ำให�เกิด
คัวิามที่�าที่าย่ในห�วิงถืัดไปอย่่างมาก	เนื�องจากอัตัราการเพิ่ิ�มขึ�นของม้ลคั่าอาจไม่สง้เท่ี่าก่อนหน�าเมื�อเปร่ย่บเที่่ย่บ
ฐานที่่�เพิ่ิ�มขึ�นอย่่างไม่ปกตัิในห�วิงแรก	ดังนั�น	การดำเนินการในระย่ะถืัดไปจึงคัวิรมุ่งเน�นการสร�างสภาพิ่แวิดล�อม
ที่่�เอื�อตั่อการเพิิ่�มม้ลคั่าพิ่าณิช่ย่์อิเล็กที่รอนิกส์	อาทิี่	กฎหมาย่	กฎระเบ่ย่บที่่�สนับสนุนให�เกิดการคั�าที่่�เป็นธุรรม	
ลดการผู้้กขาดจากผู้้�คั�าราย่ใหญ่	การคัุ�มคัรองผู้้�ประกอบการและผู้้�บริโภคั	ระบบโคัรงสร�างพิ่ื�นฐาน	ด�านดิจิที่ัล	โล
จิสตัิกส์	และการคั�า	ตัลอดจนระบบการซัื�อขาย่ที่่�ปลอดภัย่จากภัย่ไซัเบอร์ของระบบสารสนเที่ศ	และเคัรือข่าย่ 
คัอมพิิ่วิเตัอร์	ตัลอดจนระบบเศรษฐกิจและคัวิามมั�นคังของประเที่ศ	 ซึั�งปัจจัย่เหล่าน่�จะเสริมสร�างให�ผู้้�บริโภคั
เกิดคัวิามเช่ื�อมั�นในการบริโภคัสินคั�าและบริการผู่้านที่างออนไลน์ที่่�ได�รับคัวิามนิย่มเพิิ่�มขึ�นอย่่างต่ัอเนื�อง	 
หากแต่ัปัญหาการฉ�อโกงผู่้านที่างช่่องที่างดังกล่าวิอาจที่ำให�การเพิิ่�มขึ�นของม้ลค่ัาพิ่าณิช่ย์่อิเล็กที่รอนิกส์ไม่
เตัิบโตัเที่่าที่่�คัวิร	

	 เพิ่ื�อให�ม้ลคั่าพิ่าณิช่ย่์อิเล็กที่รอนิกส์ของ
วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	สามารถืเพิ่ิ�มขึ�นได�	 
1	เที่่าตััวิ	ในห�วิง	5	ปีถืัดไปได�นั�นคัวิรม่การขับเคัลื�อน
ประเด็นการพิ่ัฒนาสินคั�าและบริการให�ม่ม้ลคั่า 
เพิ่ิ� มมากขึ�น 	 อาที่ิ 	 การสร� างสรรคั์นวิัตักรรม	 
การสนับสนุนให�นำเที่คัโนโลย่่มาเพิ่ิ�มมาตัรฐานสินคั�า	 
และบริการให�ทัี่ดเท่ี่ย่มมาตัรฐานระดับสากล	 รวิม
ถืึงการสนับสนุนระบบโลจิสตัิกส์ที่่�ม่คัุณภาพิ่และ 
การกำหนดราคัาไม่ส้งเกินไปให�แก่วิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม	อย่่างไรก็ตัาม	โคัรงการส่วินมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ในห�วิง	5	ปีที่่�ผู่้านมา	 ให�คัวิามสำคััญกับการพิ่ัฒนา
คัวิามร้�และที่ักษะของผู้้�ประกอบการ	หรือโคัรงการ
พิ่ัฒนาแพิ่ลตัฟัอร์มซืั�อขาย่	อ่กที่ั�งย่ังม่คัวิามซั�ำซั�อน
กันในหลาย่โคัรงการ	หากแตั่ย่ังขาดประเด็นดังกล่าวิ 
ซัึ� งจะเป็นคัุณสมบัตัิที่่� จำ เ ป็นอย่่างมากต่ัอการ 
เพิ่ิ�มข่ดคัวิามสามารถืในการแข่งขันระย่ะถืัดไปที่ั�งน่�	 
ด�านสภาพิ่แวิดล�อมที่่�เอื�อตั่อการเพิ่ิ�มม้ลคั่าพิ่าณิช่ย่์
อิ เล็กที่รอนิกส์ 	 คัวิรเร่ งผู้ลักดันด�านกฎหมาย่ 
กฎ ร ะ เ บ่ ย่ บ ที่่� คัุ� ม คั ร อ ง ผู้้� บ ริ โ ภ คั ม า ก ย่ิ� ง ขึ� น	 
เพิ่ื�อลดปัญหาที่่�เกิดจากการซัื�อขาย่ออนไลน์

080301

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
462

แผนแม่บท08 ผ้�ประกอบการและวิิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อม่ยุ่คใหม่่



	 แผู้นแม่บที่ประเด็น	 (08)	 ผู้้�ประกอบการ
และวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมยุ่คัใหม่	 
(ฉบับแก�ไขเพิ่ิ�มเตัิม)	 ม่การปรับเปล่�ย่นเป้าหมาย่	 
จาก	 เดิม	 มี้ลี่ค่าพื่าณิชย์อัิ เ ล็ี่กทรอันิกสุ์ขอัง
ประเทศเพื่ิ�มีข้�น เป็น มี้ลี่ค่าพื่าณิชย์อัิเลี่็กทรอันิกส์ุ
ขอังวิสุาหกิจขนาดกลี่างแลี่ะขนาดย่อัมีเพื่ิ�มีข้�น  
ม่การปรับเปล่�ย่นตััวิช่่�วิัดจาก	 เดิม	มี้ลี่ค่าพื่าณิชย์
อัเิล็ี่กทรอันกิส์ุขอังวสิุาหกจิขนาดกลี่างแลี่ะขนาดย่อัมี  
เพื่ิ�มีข้�น 1 เท่าตัว เป็น	 การขยายตัวขอังมี้ลี่ค่า
พื่าณิชย์อัิเล็ี่กทรอันิกส์ุขอังวิสุาหกิจขนาดกลี่าง
แลี่ะขนาดย่อัมี เพื่ิ�มีข้�น 1 เท่า ต่อัป	ีและค่ัาเป้าหมาย่ 
ย่ังคังเดิมท่ี่�กำหนดให�ม่คั่าเป้าหมาย่เพิื่�มีข้�น 1 เท่า  
ภาย่ในปี	2570	จากข�อม้ล	ณ	 ปี	2565	 ซึั�งสามารถื
บรรลุเป้าหมาย่ม้ลค่ัาพิ่าณิช่ย่์อิเล็กที่รอนิกส์ของ
วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	เพิ่ิ�มขึ�น	1	เท่ี่าตััวิ 
ได�แล�วินั�น	ส่วินหนึ�งเป็นผู้ลจากการแพิ่ร่ระบาดของ
เช่ื�อโคัวิิด-19	ที่่�ที่ำให�พิ่ฤตัิกรรมการใช่�ช่่วิิตัของผู้้�คัน

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

เปล่�ย่นไปส้่แพิ่ลตัฟัอร์มดิจิที่ัลมากขึ�น	ซัึ�งกลาย่เป็น 
วิถิืช่่ว่ิติัใหม่จึงเป็นผู้ลดต่่ัอสถืานะส้ก่ารบรรลเุป้าหมาย่
ในปี	2570	อย่่างไรก็ด่	 ผู้้�ประกอบการยั่งตั�องเผู้ชิ่ญ
คัวิามที่�าที่าย่จากการแข่งขนัและส่วินแบ่งที่างการตัลาด
ของผู้้�ประกอบการวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่่อมที่่�ม่คัวิามรุนแรงมากขึ�น	ส่งผู้ลให�สถืานะการบรรลุ
เป้าหมาย่ต�ำกว่าค่าเป้าหมีายระดับเสุ่�ยง	ในปี	2570 
เนื�องจากผู้้�ประกอบการขนาดใหญ่ได� เ พิิ่�มการ 
ม่ส่วินร่วิมในตัลาดออนไลน์ด�วิย่เช่่นกัน	 เป็นผู้ลให� 
ผู้้� ประกอบการและวิิ สาห กิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่่อม	 เส่ย่เปร่ย่บในการแข่งขันด�านราคัา	ที่ั�งน่�	 
หน่วิย่งานท่ี่�เก่�ย่วิข�อง	จำเป็นตั�องย่กระดับมาตัรฐาน
สินคั�าและบริการเพืิ่�อเพิ่ิ�มคัวิามเช่ื�อมั�นให�แก่ผู้้�บริโภคั	 
และสร�างจุดเด่นให�แก่ธุุรกิจ	 เช่่น	 การถ่ืาย่ที่อดสด
เพิ่ื�อซัื�อ-ขาย่สินคั�าและบริการ	ที่่�ที่ำให�ผู้้�บริโภคัเข�าถึืง 
ผู้้�ประกอบการได�สะดวิกขึ�นผู้่านการโตั�ตัอบแบบเร่ย่ล
ไที่ม์ของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การสร้างโอกาสเข้้าถง้ต้ลุาดั

อันดัับค่วามสามารถในการแข้่งข้ันด้ัานการค้่าระหว่างป้ระเทศข้องไทย
อย้่ ในอันดัับท่�  1 ใน 5

ค่วามสามารถในการแข่้งข้ันดั้านการค่้าระหว่างป้ระเทศข้องไทยดั่ข้้�น

	 สถืานการณ์การแข่งขันที่างการคั�าที่่�เข�มข�น
และรุนแรงมากขึ�นในช่่วิงการแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อ 
โคัวิิด-19	แม�จะตั�องเผู้ช่ิญสถืานการณ์คัวิามผู้ันผู้วิน
ที่างเศรษฐกิจภาย่ในประเที่ศและเศรษฐกิจโลก	 
การแบ่งขั�วิอำนาจการคั�าและการเมืองของโลก	รวิมถึืง 
การแข่งขันเพิ่ื�อช่่วิงช่ิงการลงทีุ่นจากตั่างประเที่ศ	 
ส่งผู้ลให�ประเที่ศตั่าง	ๆ	รวิมถืึงไที่ย่ได�ให�คัวิามสำคััญ 
กับการพิ่ัฒนาข่ดคัวิามสามารถืในการแข่งขัน 
ที่างเศรษฐกจิและการคั�าระหว่ิางประเที่ศเพิ่ื�อย่กระดบั
การพิ่ัฒนาประเที่ศให�เตัิบโตัได�อย่่างย่ั�งย่ืนและ 
ม่คัวิามต่ัอเนื�อง	 ตัลอดจนเพิ่ิ�มราย่ได�ให�กับกับ
วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 จากการขย่าย่

ตัลาดส่้ตั่างประเที่ศได�	 ที่ั� งน่� 	 การพิ่ัฒนาคัวิาม
สามารถืในการแข่งขันด�านการคั�าระหว่ิางประเที่ศ	 
ม่ปัจจัย่สำคััญท่ี่�จะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย่	 
อาที่ิ	 คัวิามร้�และคัวิามสามารถืในการผู้ลิตัและ 
การบริหารจัดการของผู้้�ประกอบการ	คัวิามแตักตั่าง 
และคัุณภาพิ่มาตัรฐานของสินคั�าและบริการที่่� 
ตัรงกับคัวิามตั�องการของตัลาด	คัวิามสามารถืในการ
เข�าถืึงตัลาดและห่วิงโซั่อุปที่านในระดับโลก	รวิมถืึง
สภาพิ่แวิดล�อมท่ี่�เอื�ออำนวิย่	 โดย่เฉพิ่าะกฎระเบ่ย่บ	 
การอำนวิย่คัวิามสะดวิกและลดอุปสรรคัที่างการคั�า	 
ตัลอดจนการพิ่ัฒนาโคัรงข่าย่โคัรงสร�างพิ่ื�นฐานและ
ระบบโลจิสตัิกส์ของประเที่ศ
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	 พิ่ิ จารณาจากอันดับคัวิามสามารถืใน 
การแข่งขันด�านการคั�าระหว่ิางประเที่ศของไที่ย่โดย่
องค์ักรระหวิ่างประเที่ศเพิ่ื�อการพิ่ัฒนาการบริหาร
จัดการ	 ได�จัดอันดับคัวิามสามารถืที่างการแข่งขัน 
ด�านการคั�าระหวิ่างประเที่ศ	ในห�วิง	5	ปีแรก	ของแผู้น
แม่บที่ภาย่ใตั�ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าติั	 ม่สถืานะการพัิ่ฒนา 
ที่่�ตั�ำกว่ิาคั่าเป้าหมาย่อย่่างต่ัอเนื�อง	 โดยประเทศไทย
อัย้่ในอัันดับท่� 37 (จากจำนวน 64 ประเทศทั�วโลี่ก) 
ลี่ดลี่งต่อัเน่�อังมีากถ้ง 16 อัันดับ จากอัันดับท่� 21 
ในปี 2564 ภายหลัี่งจากได�รับการจัดอัันดับให�อัย้่
ในอัันดับท่� 6 ในปี 2561 - 2562 แลี่ะอัันดับท่�  
5 ในปี 2563	 เป็นผู้ลจากการแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อ
โคัวิิด-19	 ได�ส่งผู้ลกระที่บให�เกิดการช่ะลอตััวิที่าง
เศรษฐกิจของประเที่ศทัี่�งการส่งออกสินคั�าและ
บริการไปยั่งประเที่ศคั้่คั�าสำคััญ	 โดย่ม่ข่ดคัวิาม
สามารถืในการแข่งขันด�านการคั�าระหว่ิางประเที่ศ

	 หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�องร่วิมดำเนนิการขบัเคัลื�อน
ผู้่านโครงการเพ่ื่�อัขับเคล่ี่�อันการบรรลุี่เป้าหมีาย
ตามียุทธศาสุตร์ชาติ ประจำปีงบประมีาณ พื่.ศ. 
2565	 ยั่งคังมุ่งเน�นการส่งเสริมการพัิ่ฒนาทัี่กษะ
คัวิามเป็นผู้้�ประกอบการ	 และการปรับปรุงสภาพิ่
แวิดล�อมในการดำเนินธุุรกิจให�ม่ประสิที่ธุิภาพิ่อย่่าง
รอบด�าน	 โดย่	ด�านการพัิ่ฒนาผู้้�ประกอบการม่การ
ดำเนินการท่ี่�เน�นการย่กระดับข่ดคัวิามสามารถืผู้้�
ประกอบการให�เข�าถึืงโอกาสที่างการคั�าใหม่	ๆ	อาที่ิ	
โครงการสุ่งเสุริมีแลี่ะพัื่ฒนาช่อังทางการตลี่าดแลี่ะ
การทำธุรกิจระหว่างประเทศ โครงการสุร�างแบรนด์
ประเทศไทยในด�านการค�าแลี่ะบริการ	 โดย่กรม 
ส่งเสริมการคั�าระหวิ่างประเที่ศ	ซัึ�งม่ผู้้�ประกอบการ 
และวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมที่่� ได�รับ 
การส่งเสริมการพัิ่ฒนาที่ักษะที่ั�งด�านการตัลาด	และ 
การพิ่ัฒนานวิัตักรรม	รวิมกันมากกวิ่า	จำนวิน	1,000	
ราย่	และด�านการขย่าย่โอกาสการคั�า	โดย่ม่การมุ่งเน�น 

ของไที่ย่ย่ังเป็นรองจากหลาย่ประเที่ศในภ้มิภาคั
อาเซั่ย่น	อาที่ิ	สิงคัโปร์	(อันดับ	1)	และมาเลเซั่ย่	(อันดับ	 
23)	 ส่งผู้ลให�ยั่งไม่สามารถืบรรลุคั่าเป้าหมาย่ในห�วิง	 
5	 ปีแรก	 ของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตั ิ
ที่่�กำหนดให�อย่้่ในอันดับที่่�	1	ใน	15
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สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย การจัดอัันดับความีสุามีารถในการแข่งขัน
ด�านการค�าระหว่างประเทศ ปี2561 - 2565

ที่่�มา:	ราย่งาน	World	Competitiveness	report 

องคั์กรระหวิ่างประเที่ศเพิ่ื�อการพิ่ัฒนาการบริหารจัดการ	ป	ี2022	

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

การเผู้ย่แพิ่ร่องคั์คัวิามร้� เก่�ย่วิกับสิที่ธุิประโย่ช่น์
ที่างการคั�าให�แก่ผู้้�ประกอบการอย่่างต่ัอเนื�อง	รวิมกับ 
การเร่งรัดการปรับปรุงสภาพิ่แวิดล�อมการดำเนิน
ธุุรกิจของไที่ย่ให�ม่ประสิที่ธุิภาพิ่และเอื�อต่ัอการขย่าย่
การเติับโตัของผู้้�ประกอบการนำโดย่กรมเจรจา 
การคั�าระหว่ิางประเที่ศ	 และกรมส่งเสริมการคั�า
ระหวิ่างประเที่ศ	อาที่ิ	 โคัรงการประช่าสัมพิ่ันธุ์เช่ิง
รุกเพืิ่�อสร�างคัวิามร้�คัวิามเข�าใจเก่�ย่วิกับการคั�าเสร่กับ
ประเที่ศคั้่คั�าตั่าง	ๆ	ผู้่านสื�อสังคัมออนไลน์	การเตัร่ย่ม 
คัวิามพิ่ร�อมและส่งเสริมการใช่�ประโย่ช่น์จากข�อ
ตักลงที่างการคั�าใหม่	ๆ	อาที่ิ	คัวิามตักลงหุ�นส่วินที่าง
เศรษฐกิจระดับภ้มิภาคั	 โดย่ม่กลุ่มเป้าหมาย่สำคััญ
ประกอบด�วิย่ภาคัธุุรกิจกลุ่มเกษตัรกร	 หน่วิย่งาน 
ภาคัรัฐ	 รัฐวิิสาหกิจ	ภาคัประช่าสังคัม	สถืาบันการ
ศึกษาและประช่าช่นที่่�สนใจ	ซัึ�งม่การเผู้ย่แพิ่ร่ข�อม้ล
สิที่ธุิประโย่ช่น์ที่างการคั�าใหม่	ๆ	ให�แก่ผู้้�ประกอบการ
และนักลงทีุ่น	 ในการนำคัวิามร้�ไปตั่อย่อดเพิ่ื�อพิ่ัฒนา
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ผู้ลิตัภัณฑ์์ของตันเองให�ได�มาตัรฐาน	ม่คุัณภาพิ่	ตัลอดจนสามารถืแข่งขันได�อย่่างย่ั�งย่ืน	และม่ประสิที่ธุิภาพิ่ 
ในตัลาดต่ัางประเที่ศ	นอกจากน่�	ภาคัรัฐยั่งได�ดำเนินโคัรงการอื�น	ๆ	อาทิี่	 โคัรงการกำกับด้แลมาตัรฐานส่งออก
สินคั�าเกษตัร	 โดย่กรมการคั�าตั่างประเที่ศ	 โคัรงการขย่าย่การคั�าการลงทีุ่นส้่สากลที่่�มุ่งส่งเสริมผู้้�ประกอบการ 
และธุุรกิจสร�างสรรคั์ยุ่คัใหม่ของไที่ย่ส้่สากล	 เพืิ่�อย่กระดับข่ดคัวิามสามารถืผู้้�ประกอบการให�เข�าถืึงโอกาส 
การเข�าถืึงตัลาดที่ั�งในและตั่างประเที่ศให�เตัิบโตัได�อย่่างย่ั�งย่ืนและม่คัวิามต่ัอเนื�อง

	 คัวิามไม่แน่นอนจากปัจจัย่ตั่าง	ๆ	อาที่ิ	 การแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อโคัวิิด-19	ภาย่หลังจากการฟัื�นตััวิ 
ของการที่่องเที่่�ย่วิและบริการ	สถืานการณ์คัวิามขัดแย่�งที่างเศรษฐกิจและการเมืองระหวิ่างประเที่ศ	กฎ	กตัิกา
การแข่งขันระหว่ิางประเที่ศที่่�เปล่�ย่นแปลงอย่่างรวิดเร็วิและย่ากที่่�จะคัาดการณ์ที่ิศที่าง	คัวิามกดดันที่่�จะตั�อง
ดำเนินการให�สอดรับกับกฎ	 กตัิการะหวิ่างประเที่ศในการแก�ปัญหาการเปล่�ย่นแปลงที่างสภาพิ่ภ้มิอากาศ	 
จึงจำเป็นตั�องเตัร่ย่มคัวิามพิ่ร�อมของผู้้�ประกอบการให�สามารถืรับมือกับคัวิามเส่�ย่งต่ัาง	 ๆ	 ที่่�จะเกิดขึ�นได� 
ในอนาคัตั

	 หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�อง	คัวิรเร่งส่งเสริมและ
พัิ่ฒนาผู้้�ประกอบการให�ม่คัวิามพิ่ร�อม	 สามารถื
แข่งขันและเข�าส้่ตัลาดต่ัางประเที่ศได� 	 โดย่ให�
คัวิามสำคััญกับการพัิ่ฒนาคัวิามร้�และทัี่กษะด�าน
การคั�าระหวิ่างประเที่ศตั่างประเที่ศ	 การสื�อสาร
ภาษาตั่างประเที่ศ	 การวิิเคัราะห์ข�อม้ลสำหรับ 
การวิางแผู้นธุุรกิจและการวิางแผู้นคัวิามเส่�ย่ง 
ที่่�จะเกิดขึ�น	นอกจากน่�	 คัวิรส่งเสริมผู้้�ประกอบการ
ไที่ย่	ให�ม่การพิ่ัฒนาสินคั�าและบริการได�ตัรงกับคัวิาม
ตั�องการของตัลาดตั่างประเที่ศ	 ด�วิย่การให�บริการ
ตัรวิจสอบรับรองคัุณภาพิ่และมาตัรฐานอย่่าง 
เพิ่่ย่งพิ่อและที่ั�วิถึืง	 สนับสนุนสินเช่ื�อดอกเบ่�ย่ตั�ำ	 
เพิ่ื�อเสริมสภาพิ่คัล่องและลงทุี่นเที่คัโนโลย่่พิ่ลังงาน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

สะอาดและนวิัตักรรมส่เข่ย่วิเพิ่ื�อลดผู้ลกระที่บจาก 
สิ� ง แวิดล� อมที่่� เ กิ ดจากกระบวินการผู้ลิ ตัและ 
การบริการ	ตัลอดจนเสริมสร�างโอกาสที่างการตัลาด
ด�วิย่การพิ่ัฒนาฐานข�อม้ลผู้้�ซัื�อผู้้�ขาย่	 การเช่ื�อมโย่ง 
ผู้้�ประกอบการเข�าส้่ห่วิงโซ่ัอุปที่าน	 เร่งรัดการเจรจา
คัวิามตักลงการคั�าเสร่ที่่�สำคััญ	ตัลอดจนเสริมสร�าง
สภาพิ่แวิดล�อมที่่�เอื�อตั่อคัวิามสามารถืในการแข่งขัน
ด�านการคั�าระหว่ิางประเที่ศ	 ด�วิย่การเร่งรัดการ
ให�บริการแบบรัฐบาลดิจที่ัล	 อย่่างเป็นระบบใน 
ทีุ่กขั�นตัอนการอนุมัติัอนุญาตัของภาคัรัฐ	รวิมถืึงเพิ่ิ�ม
ประสิที่ธิุภาพิ่ระบบโลจิสติัส์เพิ่ื�อลดตั�นทุี่นและเพิิ่�มข่ด
คัวิามสามารถืการแข่งขันด�านราคัาสินคั�าและบริการ	
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	 แผู้นแม่บที่ประเด็น	 (08)	 ผู้้�ประกอบการ
และวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมยุ่คัใหม่	 
(ฉบับแก�ไขเพิ่ิ�มเตัิม)	 ม่การปรับเปล่�ย่นเป้าหมาย่	 
จาก	 เดิม	ความีสุามีารถในการแข่งขันด�านการค�า
ระหว่างประเทศขอังไทยด่ข้�น เป็น ความีสุามีารถ
ในการแข่งขันด�านการค�าระหว่างประเทศด่ข้�น  
ม่การปรับเปล่�ย่นตััวิช่่�วิัดและค่ัาเป้าหมาย่	จาก	 เดิม 
อัันดับความีสุามีารถในการแข่งขันด�านการค�า
ระหว่างประเทศขอังไทย อัย้่ในอัันดับท่� 1 ใน 5 
เป็น	 ความีสุามีารถในการแข่งขันด�านการค�า
ระหว่างประเทศด่ข้�น	 ท่ี่�กำหนดให�ม่ค่ัาเป้าหมาย่ไม่
เกินอันดับที่่�	5	ภาย่ในปี	2570	จากข�อม้ลในห�วิง	5	ปี	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

แรกของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิ	ได�กำหนด 
เป้าหมาย่อันดับคัวิามสามารถืในการแข่งขันด�าน 
การคั�าระหวิ่างประเที่ศของไที่ย่	อย่้่อันดับท่ี่�	 1	 ใน	 
5	 และในปี	 2565	 ประเที่ศไที่ย่อย่้่ในอันดับท่ี่�	 37	 
เมื�อเที่่ย่บกับปี	 2570	 โดย่กำหนดคั่าเป้าหมาย่ไวิ�	 
ไม่เกินอันดับที่่�	 5	 ส่งผู้ลให�สถืานะบรรลุเป้าหมาย่
ในห�วิง	5	ปีถืัดไป	อย่้่ในระดับต�ำกว่าค่าเป้าหมีาย 
ขั�นวิกฤติ ที่ั�งน่�	หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�องคัวิรเร่งย่กระดับ
การพิ่ัฒนาผู้้�ประกอบการให�แข่งขันได�ในระดับสากล	
พิ่ร�อมในการรับมือกับคัวิามเส่�ย่งตั่าง	ๆ	ที่่�อาจเกิดขึ�น
ได�ในอนาคัตั	เพิ่ื�อให�เป็นไปตัามเป้าหมาย่ที่่�กำหนดไวิ�
ในห�วิงถืัดไปของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิได�		
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080303

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การสร้างโอกาสเข้้าถง้ต้ลุาดั

สัดัส่วนการส่งออกข้องวิสาหกิจข้นาดักลุางแลุะข้นาดัย่อม
ต้่อการส่งออกรวมข้องป้ระเทศเพิิ่� มข้้�น ไม่ต้ำ�ากว่าร้อยลุะ 25

การข้ยายต้ัวการส่งออกข้องวิสาหกิจข้นาดักลุางแลุะข้นาดัย่อมเพิิ่�มข้้�น

	 คัวิามก�าวิหน�าที่างเที่คัโนโลย่ท่ี่ำให�การซัื�อขาย่
สินคั�าและบริการระหว่ิางประเที่ศสามารถืเข�าถึืง 
ได�ง่าย่ขึ�นโดย่เฉพิ่าะสำหรับประช่าช่นที่ั�วิไปเห็นได�
ชั่ดจากการเตัิบโตัของการคั�าระหวิ่างผู้้�คั�าโดย่ตัรงถืึง
ลก้คั�าหรือผู้้�บริโภคั	ผู่้านเวิ็บไซัตั์หรือแอปพิ่ลิเคัช่ันตั่าง
ประเที่ศ	เช่่น	Amazon	Taobao	Shopee	เป็นตั�น	 
ในที่างกลับกัน	ผู้้�ประกอบการระดับวิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อมสามารถืนำสินคั�าและบริการ
ของตันส่งออกไปจำหน่าย่ย่ังตั่างประเที่ศได�สะดวิก
ขึ�นเช่่นกัน	 ด�วิย่เหตัุน่� 	 ภาคัรัฐได�เล็งเห็นแล�วิวิ่า 
ตัลาดระหวิ่างประเที่ศกลาย่เป็นหนึ�งในโอกาส
สำคััญสำหรับการสร�างราย่ได�และเพิ่ิ�มศักย่ภาพิ่
ในการแข่งขันระดับสากลของวิิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อม	จึงได�ให�การสนับสนุนที่ั�งคัวิามร้�และ
ที่ักษะที่่�จำเป็น	ตัลอดจนโคัรงสร�างพิ่ื�นฐานที่่�เอื�อต่ัอ
การประกอบธุุรกิจให�แก่วิิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่่อมมาโดย่ตัลอด	 รวิมถึืงคัวิามพิ่ย่าย่ามใน 
การพิ่ัฒนาแพิ่ลตัฟัอร์มการคั�าดิจิที่ัลระหวิ่างประเที่ศ	
เพืิ่�ออำนวิย่คัวิามสะดวิกในการส่งออกและนำเข�าของ
ประเที่ศ	อย่่างไรก็ตัาม	กฎ	ระเบ่ย่บ	และคัวิามแตักตั่าง 
ของมาตัรฐานสินคั�า/บริการในแตั่ละประเที่ศนั�น 
เป็นปั จจั ย่ที่� าที่าย่สำคััญที่่� ตั� อ ง ให� คัวิามสนใจ	 
โดย่เฉพิ่าะเมื�อประเด็นด�านสังคัมและสิ�งแวิดล�อม 
ถื้กนำมาประกอบการกำหนดมาตัรฐานสินคั�าในยุ่คัน่� 
อาที่ิ	 โมเดลเศรษฐกิจส่้การพิ่ัฒนาท่ี่�ย่ั�งย่ืน	ปัจจัย่ท่ี่� 
ส่งผู้ลตั่อคัวิามสำเร็จในการเพิิ่�มสัดส่วินการส่งออก
ของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 จึงรวิมถืึง
ระบบการพิ่ัฒนาและตัรวิจสอบคัุณภาพิ่สินคั�าและ
บริการ	และการส่งเสริมให�วิิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม	 ใช่�สิที่ธุิประโย่ช่น์จากกรอบคัวิามตักลง
ที่างการคั�าต่ัาง	ๆ	

ป้ี
2565

จ.3
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	 พิ่ิ จ ารณาจากสั ด ส่วินการ ส่งออกของ
วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมในห�วิง	 5	ปีแรก	 
ของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิ	 ม่สถืานะ
การพัิ่ฒนาท่ี่�บรรลุคั่าเป้าหมาย่มาโดย่ตัลอด	 ที่ั�งน่�	 
การเปล่�ย่นนิย่ามวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 
ตัามกฎกระที่รวิงกำหนดลักษณะของวิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม	 พิ่.ศ.	 2562	 และประกาศ
สำนักงานส่งเสริมวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 
เรื�องการกำหนดลักษณะของวิิสาหกิจราย่ย่่อย่	 
ส่งผู้ลให�การประเมินม้ลคั่าการส่งออกของวิิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม	ตัามนิย่ามใหม่ท่ี่�กำหนด
ขึ�นม่การเปล่�ย่นแปลงจากข�อม้ลตัามนิย่ามเดิม	 
โดย่ปี	 2563	 ซัึ�งเป็นปีสุดที่�าย่ที่่�ม่ข�อม้ลอ�างอิงตัาม
นิย่ามเดิมที่่�กำหนดในกฎกระที่รวิงกำหนดจำนวิน
การจ�างงานและม้ลคั่าสินที่รัพิ่ย่์ถืาวิรของวิิสาหกิจ
ขนาดย่่อม	 พิ่.ศ.	 2545	 สัดส่วินการส่งออกของ
วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	คัิดเป็นร�อย่ละ	 
32.3	ของการส่งออกรวิมของประเที่ศ	อย่่างไรก็ตัาม 

การปรับปรุงนยิ่ามดังกล่าวิส่งผู้ลให�สัดส่วินการส่งออก
ของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 ในปี	 2563	
ลดลงเหลือร�อย่ละ	 11.69	 เที่่านั�น	 การประเมิน
สถืานการณ์การบรรลุเป้าหมาย่ที่่�กำหนดในปี	2564	
และ	2565	 จึงจำเป็นตั�องนำค่ัาร�อย่ละของปี	2563	
มาประกอบการวิัดคัวิามก�าวิหน�าในการดำเนินการ	 
โดยในปี 2565 ภาพื่รวมีการสุ่งอัอักขอังวิสุาหกิจ
ขนาดกลี่างแลี่ะขนาดย่อัมี ยังคงขยายตัวอัย่าง 
ต่อัเน่�อัง มี่มี้ลี่ค่า 1,093,004 ลี่�านบาท คิดเป็น
สุัดสุ่วนร�อัยลี่ะ 13.13 ขอังการสุ่งอัอักทั�งประเทศ  
ซึ่้�งเป็นสุัดสุ่วนท่�สุ้งกว่าปี 2564 ประมีาณร�อัยลี่ะ 
1.1 ในการน่�	เพิ่ื�อตั่อย่อดคัวิามสำเร็จในห�วิง	5	ปีแรก 
ของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าติั	 ภาคัรัฐ 
คัวิรให�คัวิามสำคััญกับการช่่วิย่เหลือวิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม	 ย่กระดับมาตัรฐานสินคั�า
และบริการ	 โดย่เฉพิ่าะมาตัรฐานด�านสิ�งแวิดล�อม
และคัวิามย่ั� งย่ืนซึั�งกลาย่มาเป็นประเด็นสำคััญ 
ในระดับนานาช่าตัิ	

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย

สุัดสุ่วนการสุ่งอัอักขอังวสิุาหกิจขนาดกลี่าง
แลี่ะขนาดย่อัมีต่อัการสุ่งอัอักรวมีขอังประเทศระหว่างปี 2561-2565

ที่่�มา:	สำานักงานส่งเสริมวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	
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การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�องร่วิมดำเนนิการขบัเคัลื�อน
ผู่้านโครงการเพื่่�อัขับเคล่ี่�อันการบรรลีุ่เป้าหมีายตามี
ยุทธศาสุตร์ชาติ ประจำปีงบประมีาณ พื่.ศ. 2565  
ได�มก่ารผู้ลกัดนัการดำเนนิงานเพิ่ื�อบรรลเุป้าหมาย่	ได�แก่
การส่งเสริมและพิ่ัฒนาเพิ่ื�อย่กระดับการส่งออกของ
วิสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่่อม	เพิ่ื�อพิ่ฒันาศกัย่ภาพิ่
ผู้้�ประกอบการที่่�สามารถืต่ัอย่อดธุรุกจิส้ก่ารคั�าระหว่ิาง
ประเที่ศ	โดย่มุง่เน�นพิ่ฒันาที่กัษะผู่้านการฝึึกอบรมเช่งิ
ปฏิิบัตัิการคัวิามร้�พิ่ื�นฐานด�านการคั�าระหว่ิางประเที่ศ	 
อาทิี่	 โครงการสุ่งเสุริมีเกษตรกรผู้้�ประกอับการไทย 
เร่งต่อัยอัดใช�ประโยชน์ FTA เร่งต่อัยอัดใช�ประโยชน์
ข�อัตกลี่งหรอ่ัความีร่วมีมีอ่ัทางการค�าต่าง ๆ 	นอกจากน่�	 
ภาคัรฐัย่งัได�ดำเนนิโคัรงการอื�น	ๆ	อาที่	ิโคัรงการพัิ่ฒนา
และส่งเสริมธุรุกิจบรกิารศกัย่ภาพิ่ส้ส่ากล	พิ่ร�อมที่ั�งได�
สนับสนุนให�ผู้้�ประกอบการใช่�สิที่ธุิประโย่ช่น์จากคัวิาม
ตักลงการคั�าเสร่และเศรษฐกิจการคั�าระหว่ิางประเที่ศ	
ผู่้านโคัรงการส่งเสรมิการใช่�สทิี่ธุปิระโย่ช่น์ที่างการคั�าเพิ่ื�อ

	 การดำเนินการส่งเสริมและพัิ่ฒนาเพิ่ื�อ 
ย่กระดับการส่งออกของวิิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม	 เพิ่ื�อให�บรรลุเป้าหมาย่สัดส่วินการส่งออก 
ของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมตั่อการ
ส่งออกรวิมของประเที่ศเพิ่ิ�มขึ�นในห�วิงถืัดไปของ
ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิม่คัวิามที่�าที่าย่อย่่างมาก	 โดย่ผู้ลก
ระที่บที่่�เกิดขึ�นจากการแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อโคัวิิด-19	 
ย่ังคังหลงเหลืออย่้่	 อาที่ิ	จำนวินผู้้�ประกอบการที่่�ลด
ลงเนื�องจากแบกรับคั่าใช่�จ่าย่ไม่ไหวิและปิดกิจการ
ไประหว่ิางที่่�เกิดการช่ะงักงันของภาคัการส่งออก	 
อ่กที่ั�งในปัจจุบันยั่งเผู้ช่ิญกับปัญหาคัวิามผู้ันผู้วินที่าง
เศรษฐกิจและการเมืองโลกที่่�คัาดการณ์ได�ย่ากขึ�น 
ประกอบกับที่ิศที่างการที่วินกระแสโลกาภิวิัตัน์	 
ที่่�ม่ปรับตััวิมากขึ�นจากคัวิามพิ่ย่าย่ามในการพิ่ึ�งพิ่า
ตันเองให�ได�มากที่่� สุดของแต่ัละประเที่ศ	 ปัจจัย่ 

เพิ่ิ�มมล้ค่ัาส่งออกของวิสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
ไที่ย่	และ	ที่ั�งน่�	ในปี	2565	ในส่วินของภาคัการส่งออก 
ได�รับผู้ลกระที่บจากคัวิามผู้ันผู้วินของเศรษฐกิจโลก
เป็นอย่่างมากสืบเนื�องจากภาวิะเงินเฟ้ัอ	 การปรับ
อตััราดอกเบ่�ย่ของเฟัดของธุนาคัารกลางสหรัฐอเมริกา	 
ซึั�งจะส่งผู้ลลบต่ัอการลงที่นุที่ั�วิโลก	อตััราแลกเปล่�ย่นเงิน
บาที่ที่่�อ่อนค่ัาลงอย่่างต่ัอเนื�อง	ตัลอดจนคัวิามขัดแย่�ง 
ที่างภม้ริฐัศาสตัร์ซึั�งส่งผู้ลต่ัอราคัาพิ่ลงังานโลก	นำไปส่้
ปัญหาตั�นทุี่นการผู้ลิตัที่่�สง้ขึ�น	อย่่างไรก็ด	่คัวิามขัดแย่�ง
ระหว่ิางบางประเที่ศได�ก่อให�เกิดโอกาสใหม่สำหรับ 
ผู้้�ประกอบการไที่ย่	 เนื�องจากคัวิามตั�องการแสวิงหา
สนิคั�าที่ดแที่นการนำเข�าจากประเที่ศที่่�มค่ัวิามขัดแย่�งกัน 
ซัึ�งที่่�ผู่้านมาการส่งออกของวิิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม	 ประเที่ศไที่ย่ยั่งขย่าย่ตััวิได�ด่โดย่ม่ปัจจัย่
สนับสนนุด�านคัวิามตั�องการจากประเที่ศคั้ค่ั�าสำคัญั	เช่่น	 
สหรฐัอเมรกิา	จน่	เป็นตั�น

ดังกล่าวิจะส่งผู้ลกระที่บโดย่ตัรงต่ัอห่วิงโซ่ัอุปที่าน
โลก	 ท่ี่�ไม่เพิ่่ย่งจะกระที่บตั่อการส่งออกผู้ลิตัภัณฑ์์ 
ขั�นสุดที่�าย่	 แต่ัย่ังที่ำให�เกิดปัญหาการขาดแคัลน 
อุปที่านด�วิย่ดังนั�น	การขับเคัลื�อนในห�วิงถืัดไปจึงอาจ 
มุง่เน�นไปที่่�การใช่�ประโย่ช่น์จากกรอบการเจรจาต่ัาง	ๆ
ที่ั�งระดับภ้มิภาคัและนานาช่าติั	เพิ่ื�อให�วิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม	 สามารถืเข�าถืึงตัลาดระหวิ่าง
ประเที่ศได�มากขึ�น	ที่ั�งน่�	ภาคัรัฐคัวิรเพิ่ิ�มการให�คัวิามร้� 
เก่�ย่วิกับกฎ	ระเบ่ย่บ	และเงื�อนไขภาย่ใตั�คัวิามตักลง
ตั่าง	 ๆ	 อาทิี่	 การจัดที่ำระบบฐานข�อม้ลกลางหรือ
ศ้นย่์กลางการให�บริการแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	 จุดเด่ย่วิ	 
ที่่�ผู้้�ประกอบการสามารถืเข�าถืึงได�โดย่ง่าย่	 เนื�องจาก
ประเด็นดังกล่าวิม่คัวิามซัับซั�อนและเป็นอุปสรรคั 
ตั่อวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

080303

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
470

แผนแม่บท08 ผ้�ประกอบการและวิิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อม่ยุ่คใหม่่



	 ภาย่ใตั�รป้แบบคัวิามที่�าที่าย่ที่่�จะเปล่�ย่นแปลง
ไปในห�วิงที่่�	2	ของย่ทุี่ธุศาสตัร์ช่าตั	ิ(พิ่.ศ.	2566	-	2570)		เพิ่ื�อ
ให�สามารถืบรรลุเป้าหมาย่ท่ี่�กำหนดไวิ�ได�นั�น	หน่วิย่งาน 
ที่่�เก่�ย่วิข�องคัวิรเร่งดำเนนิการย่กระดบัคัณุภาพิ่มาตัรฐาน
ของสินคั�าและบรกิารส้ต่ัลาดสากล	ส่งเสรมิให�วิสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม	 เข�าถืึงสิที่ธุิประโย่ช่น์จาก 
คัวิามตักลงการคั�าระหว่ิางประเที่ศในกรอบต่ัาง	 ๆ	 
การสร�างภาพิ่ลักษณ์สินคั�าบนนวัิตักรรมส่เข่ย่วิ	 เพิ่ื�อ
สร�างสรรค์ันวิตัักรรมและคัวิามแตักต่ัาง	คัวิบคั้ไ่ปกบัการ
ส่งเสริมการจดที่ะเบ่ย่นที่รัพิ่ย์่สินที่างปัญญา	 รวิมถืึง 

การเข�าถึืงแหล่งเงินทุี่นเพิ่ื�อย่กระดับมาตัรฐาน	 หรือ 
อาจเป็นลกัษณะร่วิมจ่าย่	กบัหน่วิย่งานภาคัรฐั	ตัลอดจน 
อำนวิย่คัวิามสะดวิกด�านข�อม้ลการตัลาดเช่ิงลึกให�แก่
วิสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่่อม	 เพิ่ื�อการเปิดตัลาด
ต่ัางประเที่ศ	อ่กประการที่่�ขาดไม่ได�คัือการสนับสนุน 
การส่งออกผู่้านระบบการคั�าระหว่ิางประเที่ศผู่้าน 
ช่่องที่างการคั�าออนไลน์ข�ามพิ่รมแดน	ซัึ�งเป็นช่่องที่างท่ี่�
วิสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่่อม	เข�าถืงึตัลาดผู้้�ซัื�อใน
ต่ัางประเที่ศได�สะดวิกย่ิ�งขึ�น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 แผู้นแม่บที่ประเด็น	 (08)	 ผู้้�ประกอบการ
และวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมยุ่คัใหม่	 
(ฉบับแก�ไขเพิิ่�มเตัิม)	ย่ังคังเป้าหมาย่การขย่าย่ตััวิการ
ส่งออกของวิิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่่อมเพิ่ิ�มขึ�น	 
การปรับเปล่�ย่นตััวิช่่�วิัดและคั่าเป้าหมาย่	จาก	 เดิม	 
สุัดสุ่วนการสุ่งอัอักขอังวิสุาหกิจขนาดกลี่างแลี่ะ
ขนาดย่อัมีต่อัการสุ่งอัอักรวมีขอังประเทศเพื่ิ�มีข้�น  
ไมี่ต�ำกว่าร�อัยลี่ะ 25	 เป็น	สุัดสุ่วนการสุ่งอัอักขอัง
วิสุาหกิจขนาดกลี่างแลี่ะขนาดย่อัมีต่อัการสุ่งอัอัก
รวมีขอังประเทศ	 กำหนดให�ม่คั่าเป้าหมาย่	 เฉลี่่�ย 
ไมี่น�อัยกว่าร�อัยลี่ะ 20	ภาย่ในปี	2570	จากการปรับ 
นิย่ามวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	ซัึ�งกระที่บ
ตั่อจำนวินผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อมในระบบ	 เนื�องจากผู้้�ประกอบการ
ขนาดกลางจำนวินหนึ�งม่บที่บาที่สำคััญตั่อการส่งออก

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

สินคั�าและบริการของประเที่ศได�เปล่�ย่นสถืานะเป็น 
ผู้้�ประกอบการขนาดใหญ่ตัามนิย่ามใหม่	สัดส่วินการ
ส่งออกของวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมภาย่ใตั�
นิย่ามใหม่จึงลดลงอย่่างมาก	ที่ิศที่างคัวิามสำเร็จใน
การเพิิ่�มสัดส่วินการส่งออกของวิิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อมตั่อการส่งออกรวิมของประเที่ศห�วิง	 
5	ปี	ถืัดไป	ของการขับเคัลื�อนยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิ	จึงม่
สถืานะการบรรลุเป้าหมาย่อย่้่ในระดับต�ำกว่าค่า 
เป้าหมีายเสุ่�ยง 	 เมื�อเปร่ย่บเที่่ย่บสถืานการณ์
ปัจจุบันกับคั่าเป้าหมาย่ในปี	2570	ที่ั�งน่�	หน่วิย่งาน 
ท่ี่� เก่�ย่วิข�องคัวิรเร่งดำเนินการย่กระดับคัุณภาพิ่
มาตัรฐานของสินคั�าและบริการส้่ตัลาดสากล	 เพิ่ื�อ 
ส่งเสริมให�วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 
ให� เข�าถึืงสิที่ธุิประโย่ช่น์จากคัวิามตักลงการคั�า
ระหวิ่างประเที่ศในกรอบคัวิามร่วิมมือต่ัาง	ๆ
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การสร้างระบบนิเวศท่�เอ่�อต้่อการดัำาเนินธุุรกิจผ้้ป้ระกอบการ
แลุะวิสาหกิจข้นาดักลุางแลุะข้นาดัย่อมยุค่ใหม่

อันดัับนโยบายภาค่รัฐท่�ม่ต้่อวิสาหกิจแลุะผ้้ป้ระกอบการ
ดั้านการสนับสนุนแลุะค่วามสอดัค่ลุ้องข้องนโยบายดั่ข้้�น ได้ัอันดัับท่�  15

อันดัับนโยบายภาค่รัฐท่�ม่ต้่อวิสาหกิจแลุะผ้้ป้ระกอบการด้ัานการสนับสนุน
แลุะค่วามสอดัค่ลุ้องข้องนโยบายดั่ข้้�น

	 การสร�างระบบนเิวิศท่ี่�เอื�ออำนวิย่ต่ัอวิิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม	นบัได�ว่ิาเป็นภารกจิที่่�สำคัญั
ของภาคัรัฐในฐานะท่ี่�เป็นผู้้�อำนวิย่คัวิามสะดวิกให�เกิด
สภาพิ่แวิดล�อมที่่�เหมาะสมในการประกอบธุุรกิจและ
แข่งขนัได�ของผู้้�ประกอบการโดย่เฉพิ่าะวิสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่่อม	 ได�ม่การพิ่ัฒนาพิ่อร์ทัี่ลกลาง
เช่ื�อมโย่งข�อม้ลจากภาคัส่วินต่ัาง	ๆ	ทัี่�งข�อมล้การเข�าถืงึ
มาตัรการภาคัรฐั	และข�อมล้การประกอบธุรุกจิ	เพิ่ื�อใช่�เป็น
ข�อมล้ให�ผู้้�ประกอบการใช่�สำหรบัการวิางแผู้นธุรุกจิเข�าถืงึ
ได�	และภาคัรฐัสามารถืนำข�อมล้ดงักล่าวิมาใช่�ในการจดั
ที่ำมาตัรการมุง่เป้าให�สอดคัล�องกบัคัวิามตั�องการของผู้้�
ประกอบการแต่ัละกลุม่	ขนาด	และประเภที่ธุรุกิจ	เพิ่ื�อเพิ่ิ�ม
ประสิที่ธุิภาพิ่ระบบการส่งเสริมผู้้�ประกอบการยุ่คัใหม่
โดย่พิ่ฒันาระบบสทิี่ธุปิระโย่ช่น์ในการจง้ใจให�วิสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่่อมเข�าส้่ระบบ	 และเข�าถึืง 
มาตัรการต่ัาง	ๆ	ของภาคัรัฐได�โดย่สะดวิก	พิ่ฒันาระบบ
ประเมนิศกัย่ภาพิ่ที่างธุรุกจิ	และสนบัสนนุภาคัเอกช่น
ท่ี่�ม่คัวิามเช่่�ย่วิช่าญเฉพิ่าะเป็นผู้้�ให�บริการที่างธุุรกิจ	 
ตัลอดจนการพิ่ัฒนาระบบอำนวิย่คัวิามสะดวิกและ 
ลดตั�นที่นุที่างธุรุกจิ	โดย่การลดขั�นตัอนและการพิ่ฒันา
คัุณภาพิ่การให�บริการ	 รวิมถืึงลดกฎ	 ระเบ่ย่บต่ัาง	ๆ	 
ที่่�เป็นอุปสรรคัต่ัอการดำเนินการที่างธุุรกิจและเสริม
สร�างบรรย่ากาศการแข่งขนัท่ี่�เสรแ่ละมค่ัวิามเป็นธุรรม	 
ซึั�งม่คัวิามที่�าที่าย่ต่ัอการบรรลุเป้าหมาย่ที่่�สำคััญคัือ	 
การเปล่�ย่นแปลงอย่่างรวิดเร็วิของเที่คัโนโลย่	่และบรบิที่
แวิดล�อมภาย่นอก	ที่่�ส่งผู้ลให�ภาคัรฐัตั�องเร่งปรบัตััวิให�ที่นั
ต่ัอคัวิามตั�องการของภาคัธุรุกจิมากขึ�น

ป้ี
2565

จ.3
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	 สะที่�อนเที่่ย่บเคั่ย่ง	 โดย่ใช่�เกณฑ์์การวิัด
ด�านการส่งเสริมคัวิามเป็นผู้้�ประกอบการและ 
การอำนวิย่คัวิามสะดวิกในการ เริ� มตั�นธุุ รกิ จ	 
ของราย่งานสถืานภาพิ่ระดับคัวิามเป็นผู้้�ประกอบการ 
ของประเที่ศไที่ย่จากโคัรงการศึกษาสังคัมคัวิามเป็นผู้้�
ประกอบการระดับโลกเป็นตััวิช่่�วิัด	 ในห�วิง	5	 ปีแรก 
ของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิ	ม่สถืานะการ
พิ่ัฒนาที่่�ตั�ำกว่ิาค่ัาเป้าหมาย่อย่่างต่ัอเนื�อง	 แต่ัในปี 
2564	 ราย่งานดังกล่าวิ	 ไม่ได�จัดเก็บข�อม้ลและ 
จัดอันดับของประเที่ศไที่ย่	ที่ำให�ม่การปรับเปล่�ย่นมา
ใช่�อันดับคัวิามสามารถืในการแข่งขันท่ี่�จัดโดย่องค์ักร
ระหว่ิางประเที่ศเพิ่ื�อการพัิ่ฒนาการบริหารจัดการ	 
ด�านประสทิี่ธุภิาพิ่ภาคัรฐั	โดย่พิ่จิารณาจากปัจจยั่ย่่อย่
จำนวินวัินที่่�ตั�องใช่�ติัดต่ัอกับหน่วิย่งานราช่การเพิ่ื�อ 
จดัตัั�งธุรุกจิ	และจำนวินกระบวินการในการจดัตัั�งธุรุกจิ	 
เมื�อพิ่จิารณาจากจำนวินวินัที่่�ตั�องใช่�ตัดิต่ัอกบัหน่วิย่งาน
ราช่การเพิ่ื�อจดัตัั�งธุรุกจิ	พิ่บว่ิา	มีก่ารปรับตวัด่ข้�นจาก
อัันดับท่� 55 ในปี 2560 มีาอัย้่ในอัันดับท่� 23 ในปี  

2561 หลี่ังจากนั�นลี่ดลี่งมีาปีลี่ะ 1 อัันดับ อัย้่ใน
อันัดับท่� 24 ในปี 2562 แลี่ะอันัดบัท่� 25 ในปี 2563 
แลี่ะปี 2564 ล่ี่าสุดุปรบัตวัดข้่�นมีาอัย้ใ่นอันัดบัท่� 24 
ในปี 2565	สำหรบัจำนวินกระบวินการในการเริ�มตั�น
ธุุรกิจ	อย่้่ในอันดับที่่�	25	 ในปี	2560	 ก่อนจะปรับตััวิ 
ดข่ึ�น	2	อนัดบั	อย่้ใ่นอนัดบัที่่�	23	ในปี	2561	หลงัจากนั�น 
ลดลงปีละ	1	อนัดบั	มาอย่้ใ่นอนัดบัที่่�	24	ในปี	2562	และ
อนัดบัท่ี่�	25	ในปี	2563	และ	2564	ล่าสดุปรบัตัวัิขึ�น 
1	อันดบั	มาอย่้อ่นัดับที่่�	24	ในปี	2565	สะที่�อนที่ศิที่าง
การเคัลื�อนไหวิท่ี่�ค่ัอนข�างที่รงตััวิของทัี่�งสองปัจจัย่ใน
ระหว่ิางปี	2561-2565

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย
อัันดับความีสุามีารถในการแข่งขันด�านจำานวนวัน 

แลี่ะจำานวนขั�นตอันในการเริ�มีต�นธ้รกิจ ปี 2560 - 2565

ที่่�มา:	องคั์กรระหวิ่างประเที่ศเพิ่ื�อการพิ่ัฒนาการบริหารจัดการ

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 หน่วิย่งานที่่�เก่�ย่วิข�องร่วิมดำเนนิการขบัเคัลื�อน
ผู่้านโครงการเพื่่�อัขับเคล่ี่�อันการบรรลีุ่เป้าหมีายตามี
ยุทธศาสุตร์ชาติ ประจำปีงบประมีาณ พื่.ศ. 2565 
โดย่ได�ม่การดำเนินโคัรงการภาย่หลังจากสถืานการณ์
การแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อโคัวิิด-19	ซัึ�งส่งผู้ลกระที่บต่ัอ 
ผู้้�ประกอบการ	และห่วิงโซ่ัอุปที่านในการดำเนินธุุรกิจ	 
ผู้้�ประกอบการจำนวินมาก	จงึมุง่เน�นการหามาตัรการที่่�
จะที่ำให�ธุรุกิจกลับมาเป็นปกติัโดย่เร็วิที่่�สุด	โดย่ภาคัรัฐ 
ได�มก่ารเร่งออกนโย่บาย่และมาตัรการเพิ่ื�อลดผู้ลกระที่บ 
จากสถืานการณ์ดังกล่าวิอย่่างต่ัอเนื�อง	 รวิมถืึงพัิ่ฒนา
ระบบนเิวิศและปรบัปรงุกฎและระเบย่่บให�เอื�ออำนวิย่
ต่ัอการประกอบธุรุกจิซัึ�งเป็นปัจจยั่สำคัญัต่ัอการส่งเสรมิ
และพัิ่ฒนาผู้้�ประกอบการในระย่ะต่ัอไป	อาทิี่	โครงการ  
SME Access เพื่่�อัสุ่งเสุรมิีวสิุาหกจิขนาดกลี่างแลี่ะ

ขนาดย่อัมี เข�าสุ้่การจัดซึ่่�อัจัดจ�างภาครัฐ มุ่งพิ่ัฒนา 
คัุณภาพิ่การให�บริการแก่วิิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่่อมอย่่างคัรบวิงจร	เพิ่ื�อให�เป็นศน้ย์่กลางให�บรกิาร
แก่ผู้้�ประกอบการในทุี่กระดับให�เข�าถืงึข�อมล้และบรกิาร
ที่่�ตัรงกับคัวิามตั�องการอย่่างเหมาะสม	ที่ันสมัย่	และ
สร�างการเข�าถึืงบรกิารต่ัาง	ๆ	ของภาคัรัฐ	และเช่ื�อมโย่ง
ฐานข�อม้ลคัวิามเช่่�ย่วิช่าญเฉพิ่าะด�านของผู้้�ให�บริการ 
ที่ั�งภาคัรัฐและเอกช่น	รวิมที่ั�งให�สิที่ธุปิระโย่ช่น์เพิ่ื�อสร�าง 
แรงจง้ใจให�ผู้้�ประกอบการและวิสิาหกจิขนาดกลางและ 
ขนาดย่่อมให�เข�าส้่ระบบเพิ่ื�อให�ม่ข�อม้ลสำหรับตัิดตัาม 
พิ่ัฒนาการเตัิบโตัของวิิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่่อม	อาที่	ิสร�างโอกาสให�เข�าถึืงตัลาดจัดซืั�อจัดจ�าง
ภาคัรฐั	พิ่ฒันาแพิ่ลตัฟัอร์มออนไลน์	และเช่ื�อมโย่งบรกิาร
ของหน่วิย่งานภาคัรฐัในรป้แบบสมยั่ใหม่	รวิมที่ั�งพิ่ฒันา
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	 จากสถืานการณ์การแพิ่ร่ระบาดของเช่ื�อโคัวิิด-19	 ที่ำให�การตัิดต่ัอกับหน่วิย่งานภาคัรัฐ	 เข�าถืึงได�ย่าก 
และไม่สะดวิกเท่ี่าที่่�คัวิร	เนื�องจากปกตัแิล�วิการตัดิต่ัอกบัหน่วิย่งานภาคัรฐัมกัตั�องดำเนนิการในสถืานที่่�ราช่การเป็นหลกั 
มาตัรการการที่ำงานที่่�บ�านในช่่วิงที่่�เกดิการแพิ่ร่ระบาดระย่ะแรก	ได�ส่งผู้ลกระที่บต่ัอการดำเนนิงานมาตัรการ/โคัรงการด�วิย่	 
อย่่างไรกด็	่ปัจจบุนัภาคัรฐัมร่ะบบศน้ย์่กลางบรกิารภาคัรฐัเพืิ่�อภาคัธุรุกจิที่่�ที่ำหน�าที่่�เป็นศน้ย์่กลางการขอใบอนญุาตั/
จดที่ะเบย่่นต่ัาง	ๆ	ที่่�เก่�ย่วิข�องกับการประกอบธุุรกิจอาจเป็นส่วินหนึ�งที่่�ช่่วิย่ลดขั�นตัอน	และจำนวินวัินในการเริ�มตั�น 
ธุรุกจิของวิสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	อก่ที่ั�งย่งัมค่ัวิามที่�าที่าย่ในห�วิง	5	ปี	ถืดัไปของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�ย่ทุี่ธุศาสตัร์
ช่าติั	จงึจำเป็นตั�องมก่ารมุง่พัิ่ฒนาระบบนิเวิศที่่�เอื�ออำนวิย่ต่ัอการเริ�มตั�นธุรุกิจของวิสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่่อม	อาทิี่	การขย่าย่ผู้ลการให�บริการภาคัรัฐเบ็ดเสร็จ	ณ	จดุเดย่่วิ	 ผู่้านที่ั�งช่่องที่างออฟัไลน์และออนไลน์	รวิมถึืง 
คัวิรเร่งปรบัปรงุกฎระเบ่ย่บท่ี่�เป็นอุปสรรคัต่ัอการดำเนนิธุรุกจิ	ตัลอดจนส่งเสรมิให�เกดิการแข่งขันที่างการคั�าที่่�เสร่ 
และมค่ัวิามเป็นธุรรม	

	 คัวิรม่การย่กระดับหน่วิย่งานที่่� เก่�ย่วิข�อง	 
ให�ที่ำหน�าที่่�กำกบัดแ้ลการขบัเคัลื�อนและตัดิตัามประเมนิ
ผู้ลการส่งเสริมและพัิ่ฒนาวิิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม	อย่่างเป็นระบบคัรบวิงจร	โดย่ประสานการ
ที่ำงานอย่่างบร้ณาการทัี่�งส่วินกลางและระดบัพิ่ื�นท่ี่�	เพิ่ิ�ม
ประสิที่ธุภิาพิ่การส่งเสริมและพิ่ฒันาวิสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่่อม	โดย่พัิ่ฒนาระบบสทิี่ธิุประโย่ช่น์จง้ใจให�
ผู้้�ประกอบการเข�าส้ร่ะบบ	รวิมถืงึจดัที่ำระบบประเมนิ
สมรรถืนะผู้้�ประกอบการและเร่งพิ่ฒันาพิ่อร์ที่ลัเช่ื�อมโย่ง
ข�อมล้ของผู้้�ประกอบการ	เพิ่ื�อให�มข่�อมล้สำหรบัการจดั
ที่ำมาตัรการ/โคัรงการมุง่เป้าตัามคัวิามตั�องการในแต่ัละ
ประเภที่	 ขนาด	 และศักย่ภาพิ่ของธุุรกิจ	 ตัลอดจน 
การส่งต่ัอคัวิามช่่วิย่เหลือผู้้�ประกอบการระหว่ิาง 
หน่วิย่งาน	นอกจากน่�	คัวิรให�คัวิามสำคัญักบัการพิ่ฒันา

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ที่ักษะของบุคัลากรภาคัรัฐให�สามารถืใช่�ใช่�นวิัตักรรม
เช่ิงนโย่บาย่ในการออบแบบมาตัรการ/โคัรงการ	 
มุง่เป้าที่่�สอดคัล�องกบัคัวิามตั�องการของผู้้�ประกอบการ	 
เพิ่ิ�มศักย่ภาพิ่ศ้นย์่บริการให�คัำปรึกษาที่างธุุรกิจแก่ 
ผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่่อม	 โดย่ขย่าย่ 
ร้ปแบบการให�บริการที่ั�งออนไลน์และออฟัไลน์	 เพิ่ื�อ
พิ่ฒันาฐานข�อมล้ผู้้�เช่่�ย่วิช่าญและที่่�ปรึกษาให�เป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน	 รวิมที่ั�งม่ร้ปแบบการบริการให� 
คัำแนะนำที่่�หลากหลาย่ตัามคัวิามตั�องการ	 รวิมที่ั�ง
ตัิดตัามและประเมินผู้ลการดำเนินงานของผู้้�ให�บริการ
ที่างธุรุกจิอย่่างเป็นระบบและมค่ัวิามต่ัอเนื�อง	เพิ่ื�อพิ่ฒันา
วิสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมตั�นแบบ	ซึั�งขย่าย่ผู้ล 
แพิ่ลตัฟัอร์มหลักส้ตัรออนไลน์	 เพืิ่�อพิ่ัฒนาวิิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่่อมและราย่ย่่อย่ไที่ย่	 ให�ม่คุัณภาพิ่

ช่่องที่างที่่�ผู้้�ประกอบการสามารถืเข�าถึืงข�อมล้ได�ง่าย่และสะดวิกรองรบัคัวิามตั�องการที่่�หลากหลาย่ของผู้้�ประกอบการ 
นอกจากน่�	ภาคัรฐัย่งัได�ดำเนนิโคัรงการอื�น	ๆ	อาที่	ิโคัรงการพิ่ฒันาวิสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่่อมพิ่อร์ที่ลักลาง	 
และระบบกลางในการให�บรกิารวิสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่่อม	ซัึ�งสามารถืนำเอาข�อมล้มาใช่�วิเิคัราะห์ถึืงระดบั
คัวิามพิ่ร�อมและศกัย่ภาพิ่ของวิสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่่อมแต่ัละราย่	รวิมถืงึพัิ่ฒนาระบบการใบรกิารภาคัรฐั
ผู่้านช่่องที่างอิเล็กที่รอนิกส์	และการบ้รณาการข�อม้ลของหน่วิย่งานส่งเสริมวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม	 
ที่ั�งภาคัรฐัและเอกช่น	เพิ่ื�อใช่�ในการจดัที่ำมาตัรการส่งเสริมและพิ่ฒันาผู้้�ประกอบการผู้้�ประกอบการแบบมุง่เป้าและ 
การส่งต่ัอคัวิามช่่วิย่เหลอืผู้้�ประกอบการระหว่ิางหน่วิย่งานอย่่างเป็นระบบ
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	 แผู้นแม่บที่ประเด็น	 (08)	 ผู้้�ประกอบการ
และวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อมยุ่คัใหม่	 
(ฉบับแก�ไขเพิ่ิ�มเตัิม)	ย่ังคังเป้าหมาย่อันดับนโย่บาย่
ของภาคัรัฐท่ี่�ม่ตั่อวิิสาหกิจและผู้้�ประกอบการด�าน
การสนับสนุนและคัวิามสอดคัล�องของนโย่บาย่ด่ขึ�น 
ม่การปรับเปล่�ย่นตััวิช่่�วิัดและค่ัาเป้าหมาย่	จาก	 เดิม 
อันัดับนโยบายภาครฐัท่�มีต่่อัวสิุาหกจิแลี่ะผู้้�ประกอับการ
ด�านการสุนับสุนุนแลี่ะความีสุอัดคลี่�อังขอังนโยบาย
ด่ข้�น ได�อัันดับท่� 15 เป็น ประสิุทธิภาพื่การดำเนิน
งานขอังธุรกิจ ได�แก่ (1) จำนวนวันท่�ต�อังใช�ติดต่อั
กับหน่วยงานราชการเพื่่�อัจัดตั�งธุรกิจ	 ที่่�กำหนด
ให�ม่คั่าเป้าหมาย่	 อัันดับท่� 17 ภายในปี 2570  
(2) กระบวนการในการจัดตั�งธุรกิจ	ที่่�กำหนดให�ม่คั่า
เป้าหมาย่	อัันดับท่� 20	ภาย่ในปี	2570	จากข�อม้ล 
ณ	ปี	 2565	ประเที่ศไที่ย่ได�รับการจัดอันดับคัวิาม
สามารถืในการแข่งขันด�านด�านประสิที่ธิุภาพิ่ภาคัรัฐ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

และคัรอบคัลุมคัวิามร้�ด�านกฎระเบ่ย่บ	ข�อบังคับั	และขั�นตัอนการขออนุญาตัและมาตัรฐานที่่�เก่�ย่วิข�องเฉพิ่าะสาขา	 
รวิมถึืงให�บริการข�อม้ล	 ข่าวิสาร	และมาตัรการ/โคัรงการช่่วิย่เหลือของภาคัรัฐเบ็ดเสร็จ	ณ	 จุดเด่ย่วิ	รวิมที่ั�งเร่ง 
การพัิ่ฒนาแพิ่ลตัฟัอร์มรวิบรวิมข�อม้ลการประกอบธุุรกิจของผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่่อม	 
โดย่พัิ่ฒนาให�เป็นข�อมล้เปิดภาคัรัฐให�ผู้้�ประกอบการสามารถืใช่�ในการวิางแผู้นธุรุกิจและการที่ำตัลาด	ตัลอดที่ั�งเร่ง 
การปฏิริป้กฎระเบย่่บที่่�เป็นอปุสรรคัในการดำเนนิธุรุกจิ

โดย่ม่ ปัจ จัย่ ย่่อย่จำนวินวิัน ท่ี่� ตั� อง ใช่� ติัดตั่อ กับ 
หน่วิย่งานราช่การเพิ่ื�อจัดตัั�งธุุรกิจ	อย่้่ในอันดับที่่�	 20 
และปัจจัย่ย่่อย่กระบวินการในการจัดตัั�งธุุรกิจอย่้่
อันดับที่่�	 24	 จึงม่คัวิามที่�าที่าย่ที่่�จะบรรลุเป้าหมาย่
ในปี	2570ซัึ�งกำหนดให�อย่้่	1	ใน	17	อันดับแรก	และ	
1	ใน	20	อันดับแรก	ตัามลำดับ	ส่งผู้ลให�สถืานะบรรลุ
เป้าหมาย่ในห�วิง	5	ปี	 ถืัดไปของแผู้นแม่บที่ภาย่ใตั�
ยุ่ที่ธุศาสตัร์ช่าตัิ	 อย่้่ในระดับต�ำกว่าค่าเป้าหมีาย 
ขั�นวิกฤติ	 ที่ั�งน่� 	 หน่วิย่งานที่่� เก่�ย่วิข�องคัวิรเพิ่ิ�ม
ประสิที่ธุิภาพิ่การส่งเสริมและพัิ่ฒนาวิิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม	 โดย่พิ่ัฒนาระบบสิที่ธุิประโย่ช่น์
จ้งใจให�ผู้้�ประกอบการเข�าส่้ระบบ	 เพืิ่�อให�ม่ข�อม้ล
สำหรับการจัดที่ำมาตัรการ/โคัรงการมุ่งเป้าตัาม
คัวิามตั�องการในแตั่ละประเภที่	ขนาด	และศักย่ภาพิ่
ของธุุรกิจ	 ตัลอดจนการส่งตั่อคัวิามช่่วิย่เหลือ 
ผู้้�ประกอบการระหวิ่างหน่วิย่งาน
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“เชื่่�อมโลก เชื่่�อมไทย เพ่ิ่�มการลงทุนจากในและต่่างประเทศ
เพ่ิ่�อยกระดัับขีดีัความสามารถในการแขี่งขีัน กระจายศูนย์กลางความเจร่ญ
ทางเศรษฐก่จและสังคม เพ่ิ่�อการเต่่บโต่ในม่ต่่เศรษฐก่จ 
สังคมและส่�งแวดัล้อมที�ยั�งย่น”

เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
แผนแม่่บท

09



 

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการพัฒนาและพลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าทางภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้า 
ให้เกิดการส่งเสริมการลงทุน การยกระดับการผลิตสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วยการต่อยอดการพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างโอกาสและขยายฐานการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก และการให้สิทธิพิเศษในการด าเนินกิจการ
ประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม และการบริการ เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ประชากรในพื้นที่ โดยประเด็น 
(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย เป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ประกอบด้วย(1) การเจริญเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น และ (2) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันโดยตรงเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึน้

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้หมด ขยายตวัเฉลี่ยอยา่งน้อยร้อยละ 5 

➢ สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ประกอบด้วย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ พบว่า อยู่ในระดับ
วิกฤตต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5 โดยใน พ.ศ. 
2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งใน พ.ศ.
2563 ซึ่งเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล่าสุด โดยมีมูลค่าการขยายตัวที่ 3,355,371 ล้านบาท หรือหดตัว
ลดลงร้อยละ 6.03 จากพ.ศ. 2562 ที่มูลค่า 3,736,631 ล้านบาท (ข้อมูลล่าสุด ณ พ.ศ. 2565) 

➢➢ สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดมีแนวโน้มที่ชะลอตัว โดยข้อมูลล่าสุด ณ พ.ศ.2563 พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 
2563 อัตราการเติบโตยังไม่สามารถขยายตัวได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
หดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงใน พ.ศ. 2563 เป็นผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 3 ปีแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2563) มี
การหดตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 0.55 หรือหากพิจารณาการขยายตัวของของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) พบมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.02 

2563 
090001
เหลือง 

2562 
090001

ส้ม เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ.  2565 

2564 
090001
เหลือง 

2565 
090001 

แดง 090001 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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แผนแม่่บท09เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ



ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึน้

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้หมด ขยายตัวเฉลี่ยอยา่งน้อยร้อยละ 5 

➢ สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ประกอบด้วย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ พบว่า อยู่ในระดับ
วิกฤตต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5 โดยใน พ.ศ. 
2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งใน พ.ศ.
2563 ซึ่งเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล่าสุด โดยมีมูลค่าการขยายตัวที่ 3,355,371 ล้านบาท หรือหดตัว
ลดลงร้อยละ 6.03 จากพ.ศ. 2562 ที่มูลค่า 3,736,631 ล้านบาท (ข้อมูลล่าสุด ณ พ.ศ. 2565) 

➢➢ สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดมีแนวโน้มที่ชะลอตัว โดยข้อมูลล่าสุด ณ พ.ศ.2563 พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 
2563 อัตราการเติบโตยังไม่สามารถขยายตัวได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
หดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงใน พ.ศ. 2563 เป็นผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 3 ปีแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2563) มี
การหดตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 0.55 หรือหากพิจารณาการขยายตัวของของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) พบมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.02 

2563 
090001
เหลือง 

2562 
090001

ส้ม เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ.  2565 

2564 
090001
เหลือง 

2565 
090001 

แดง 090001 

090001 
65 เทียบ 70 แดง 

➢➢ สถานการณ์ พ.ศ. 2565  เทียบค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 ในห้วงที่ 2 ของแผนแม่บทฯ ประเด็น 
(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคงเป้าหมาย การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ครอบคลุมบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีการปรับตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการพัฒนา จาก เดิม อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในพื้นที่ 
(1) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และ (3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เฉลี่ยร้อยละ 5 ในห้วง 5 ปีถัดไปของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็น อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย (1) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง 4 ภาค และ (3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน ขยายตัวเฉลี่ยในห้วง 5 ปีถัดไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดใน พ.ศ. 2565 (เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 4 ภาค และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) พ.ศ. 2563 ที่มูลค่า 5,954,751.40 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.25 จากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการขยายตัวในห้วง 5 ปีเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.27 (ตั้งแต่
พ.ศ. 2559 – 2563) แสดงถึงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในห้วง 5 ปถีัดไปที่อยู่ในระดับวิกฤต 

➢➢ 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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แผนแม่่บท09 เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ



090001 
65 เทียบ 70 แดง 

➢➢ สถานการณ์ พ.ศ. 2565  เทียบค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 ในห้วงที่ 2 ของแผนแม่บทฯ ประเด็น 
(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคงเป้าหมาย การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ครอบคลุมบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีการปรับตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการพัฒนา จาก เดิม อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในพื้นที่ 
(1) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และ (3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เฉลี่ยร้อยละ 5 ในห้วง 5 ปีถัดไปของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็น อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย (1) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง 4 ภาค และ (3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน ขยายตัวเฉลี่ยในห้วง 5 ปีถัดไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดใน พ.ศ. 2565 (เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 4 ภาค และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) พ.ศ. 2563 ที่มูลค่า 5,954,751.40 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.25 จากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการขยายตัวในห้วง 5 ปีเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.27 (ตั้งแต่
พ.ศ. 2559 – 2563) แสดงถึงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในห้วง 5 ปถีัดไปที่อยู่ในระดับวิกฤต 

➢➢ 

 

 
การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

 

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด มีมูลค่ารวมตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ 
600,000 ล้านบาท  

➢➢ สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิ เศษทั้งหมด โดยใน พ.ศ.2565 มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่  รวมทั้งสิ้น 
301,347.26 ล้านบาท จาก 510 โครงการ โดยคิดเป็นมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.93  พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ร้อยละ 2.24 และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.822 และมีมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ รวม  
256,578.54 ล้านบาท จาก 466 โครงการ ซึ่งเป็นมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ร้อยละ 96.57 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ร้อยละ 2.46 และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ร้อยละ 0.97 
โดยมูลค่าการลงทุนในปีที่ผ่านมาเป็นส่วนสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

➢ สถานการณ์ในช่วง พ.ศ.2561 – 2565 ภาพรวมของการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ได้รับการยกระดับ พิจารณาจากมูลค่าการขอรับและการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ

2562  
090002 

เขียว 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  090002 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ.  2565 

2563 
090002 

เขียว 

2564 
090002 

เขียว 

2565 
090002 

เขียว 
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แผนแม่่บท09เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ



 

 
การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

 

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด มีมูลค่ารวมตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ 
600,000 ล้านบาท  

➢➢ สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิ เศษทั้งหมด โดยใน พ.ศ.2565 มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่  รวมทั้งสิ้น 
301,347.26 ล้านบาท จาก 510 โครงการ โดยคิดเป็นมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.93  พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ร้อยละ 2.24 และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.822 และมีมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ รวม  
256,578.54 ล้านบาท จาก 466 โครงการ ซึ่งเป็นมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ร้อยละ 96.57 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ร้อยละ 2.46 และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ร้อยละ 0.97 
โดยมูลค่าการลงทุนในปีที่ผ่านมาเป็นส่วนสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

➢ สถานการณ์ในช่วง พ.ศ.2561 – 2565 ภาพรวมของการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ได้รับการยกระดับ พิจารณาจากมูลค่าการขอรับและการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ

2562  
090002 

เขียว 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  090002 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ.  2565 

2563 
090002 

เขียว 

2564 
090002 

เขียว 

2565 
090002 

เขียว 

090002 
65 เทียบ 70 แดง 

ส่งเสริมการลงทุน พบว่า ในห้วง 5 ปีแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2565) มีแนวโน้มของการขอรับและการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะสมรวมในห้วง 5 ปี 1,733,588 ล้านบาท 
จาก 2,784 โครงการ รวมถึงมีมูลค่าสะสมของการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม 
1,638,345 ล้านบาท จาก 2,657 โครงการ โดยมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด
ในช่วง 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้งหมด โดยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ คิดเป็นร้อยละ 3 
และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ร้อยละ 2  ทั้งนี้ พ.ศ. 2563 เป็นที่มีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษมากที่สุด โดยมูลค่าสะสมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ. 2561- 2565 เป็นผลให้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องด้วยการสนับสนุนของภาครัฐในการลงทุนด้านการพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการก าหนดนโยบายและมาตรการที่ดึงดูดการลงทุนทั้ง
จากในและต่างประเทศ และการบริหารจัดการ การอ านวยความสะดวกเพื่อการรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้น 

➢➢ สถานการณ์ พ.ศ. 2565  เทียบค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 ในห้วงที่ 2 ของแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคงเป้าหมายการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยได้มีการพัฒนาทั้งใน 4 
ระเบียงเศรษฐกิจ จึงมีการปรับตัวช้ีวัดจากเดิมที่เป็นการพิจารณามูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด ประกอบด้วย (1) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และ (3) 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่ห้วงถัดไปของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีมูลค่าสะสมรวม 
600,000 ล้านบาท ภายใน พ.ศ. 2570 เป็นมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 4 ภาค และ (3) เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่จะต้องมีมูลค่าสะสมรวมไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท ภายใน พ.ศ. 2570 โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ณ พ.ศ. 2565 พบว่า มีมูลค่า 
343,748 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในระดับวิกฤตต่อการบรรลุเป้าหมายในห้วง 5 ปถีัดไป 

 

 

 

ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ 
การลงทุนในพื้นที่เป้าหมายที่ยังไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เท่าที่ควร ประกอบกับการด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนาดใหญ่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง 
ๆ ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาในพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (y2) 
จะมีพัฒนาการที่ดี แต่เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (y1) บางเป้าหมายอาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (y2) 
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090002 
65 เทียบ 70 แดง 

ส่งเสริมการลงทุน พบว่า ในห้วง 5 ปีแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2565) มีแนวโน้มของการขอรับและการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะสมรวมในห้วง 5 ปี 1,733,588 ล้านบาท 
จาก 2,784 โครงการ รวมถึงมีมูลค่าสะสมของการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม 
1,638,345 ล้านบาท จาก 2,657 โครงการ โดยมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด
ในช่วง 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้งหมด โดยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ คิดเป็นร้อยละ 3 
และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ร้อยละ 2  ทั้งนี้ พ.ศ. 2563 เป็นที่มีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษมากที่สุด โดยมูลค่าสะสมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ. 2561- 2565 เป็นผลให้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องด้วยการสนับสนุนของภาครัฐในการลงทุนด้านการพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการก าหนดนโยบายและมาตรการที่ดึงดูดการลงทุนทั้ง
จากในและต่างประเทศ และการบริหารจัดการ การอ านวยความสะดวกเพื่อการรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้น 

➢➢ สถานการณ์ พ.ศ. 2565  เทียบค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 ในห้วงที่ 2 ของแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคงเป้าหมายการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยได้มีการพัฒนาทั้งใน 4 
ระเบียงเศรษฐกิจ จึงมีการปรับตัวช้ีวัดจากเดิมที่เป็นการพิจารณามูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด ประกอบด้วย (1) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และ (3) 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่ห้วงถัดไปของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีมูลค่าสะสมรวม 
600,000 ล้านบาท ภายใน พ.ศ. 2570 เป็นมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (2) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 4 ภาค และ (3) เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่จะต้องมีมูลค่าสะสมรวมไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท ภายใน พ.ศ. 2570 โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ณ พ.ศ. 2565 พบว่า มีมูลค่า 
343,748 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในระดับวิกฤตต่อการบรรลุเป้าหมายในห้วง 5 ปถีัดไป 

 

 

 

ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ 
การลงทุนในพื้นที่เป้าหมายที่ยังไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เท่าที่ควร ประกอบกับการด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนาดใหญ่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง 
ๆ ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาในพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (y2) 
จะมีพัฒนาการที่ดี แต่เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (y1) บางเป้าหมายอาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (y2) 
โดยตรง โดยการด าเนินการในระยะถัดไปจะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นท้าทาย ได้แก่ (1) การเร่งรัดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ส าคัญ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและประเด็นการพัฒนาในแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ตลอดจนสิ่งอ านวยความ
สะดวก ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ใหญ่ (2) การก าหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงมีความต่อเนื่องในการพัฒนา (3) การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวในการลงทุนและ
กิจการเป้าหมาย ตามศักยภาพและโอกาสของแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจ  (4) การก าหนดนโยบาย มาตรการ สิทธิ
พิเศษ ที่ดึงดูดและเอื้อให้เกิดการลงทุน โดยมีความสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ รวมถึงการ
พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน  (5) การยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงานได้มีคุณภาพและจ านวนที่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในแต่ละพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ (6) การบูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกันของภาคีการพัฒนาทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ และ 
(7) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ อุตสาหกรรมและกิจการ
เป้าหมาย รวมถึงประเด็นการพัฒนาในแต่ละพื้นทีเ่พื่อดึงดูดและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน 
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หมายเหตุ : สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ า พ.ศ. 2565 
*เป้าหมายแผนย่อยที่เพิ่มเติมในแผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดจะปรากฏในส่วนสุดท้ายของ ประเด็น 09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
**เป้าหมายแผนย่อยเป้าหมายแผนย่อยที่ถูกยกเลิกในแผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยถูกน าไปผนวกรวมกับ
เป้าหมายแผนย่อยที่เพิ่มเติม 090204 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
***เป้าหมายแผนย่อยเป้าหมายแผนย่อยที่ถูกยกเลิกในแผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยถูกน าไปผนวกรวม
กับเป้าหมายแผนย่อยที่เพิ่มเติม 090205 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น   
****เป้าหมายแผนย่อยที่ถูกยกเลิกในแผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยถูกน าไปผนวกกับ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป้าหมายแผนย่อย 060101 เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลด
ความเหล่ือมล้ าในทุกมิต ิ

*เป้าหมาย y1 อาจไม่ส่งผลต่อ เป้าหมาย y2 โดยตรง 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) กับเป้าประเดน็ (Y2) 

โดยตรง โดยการด าเนินการในระยะถัดไปจะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นท้าทาย ได้แก่ (1) การเร่งรัดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ส าคัญ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและประเด็นการพัฒนาในแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ตลอดจนสิ่งอ านวยความ
สะดวก ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ใหญ่ (2) การก าหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงมีความต่อเนื่องในการพัฒนา (3) การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวในการลงทุนและ
กิจการเป้าหมาย ตามศักยภาพและโอกาสของแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจ  (4) การก าหนดนโยบาย มาตรการ สิทธิ
พิเศษ ที่ดึงดูดและเอื้อให้เกิดการลงทุน โดยมีความสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ รวมถึงการ
พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน  (5) การยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงานได้มีคุณภาพและจ านวนที่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในแต่ละพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ (6) การบูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกันของภาคีการพัฒนาทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ และ 
(7) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ อุตสาหกรรมและกิจการ
เป้าหมาย รวมถึงประเด็นการพัฒนาในแต่ละพื้นทีเ่พื่อดึงดูดและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน 
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*เป้าหมาย y1 อาจไม่ส่งผลต่อ เป้าหมาย y2 โดยตรง 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย (Y1) กับเป้าประเดน็ (Y2) 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
481

แผนแม่่บท09เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ



 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นก าหนดให้อัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในช่วงพ.ศ. 2561-2565 ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 6.3 

สถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2561 – 2565 มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกมีแนวโน้มที่ชะลอตัว โดยในช่วง 3 ปีแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ต้ังแต่ พ.ศ. 2561 -
2563 (ข้อมูลล่าสุด) พบว่าอัตราการขยายตัวของพื้นที่ในห้วง 3 ปี มีอัตราที่หดตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.27 ซึ่งยังห่าง
จากค่าเป้าหมายในระดับวิกฤต ทั้งนี้ พ.ศ. 2565 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ 
พ.ศ. 2563 (ข้อมูลล่าสุด) มีมูลค่ารวม 1,293,774 ล้านบาท (CVMs) ซึ่งหดตัวจากปีก่อนที่ ณ พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 
1,391,097 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.99   

 

 
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ก าหนดให้มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ระหว่างพ.ศ. 2561-2565 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท 
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีแนวโน้ม

การลงทุนในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในห้วง 5 ปีแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีมูลค่าการอนุมัติ
การส่งเสริมลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,561,414 ล้านบาท จากจ านวนโครงการลงทุน 2,425 โครงการ โดยใน พ.ศ.2565 
มูลค่าเงินลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีโครงการที่
ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน มูลค่าเงินลงทุนรวม 247,771 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 ร้อยละ 51 เป็น
ผลจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายจึงเป็นผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  ก าหนดให้อัตราการ

ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีแนวโน้มที่ชะลอตัว โดยอัตราการขยายตัวของพื้นที่ในห้วง 3 ปีแรกของการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2563 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด) พบว่า มีอัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.41 โดยใน พ.ศ. 2565 
พิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP ณ ปีปัจจุบัน) ของจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. 2563 
มีมูลค่ารวม 512,991 ล้านบาท โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 5.54 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2562 สะท้อนถึงสถานการณ์
บรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ส่งผลให้การ
ส่งออกสินค้าและบริการ และการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง ตลอดจนจ านวนและรายได้จาก
นักท่องเที่ยวปรับตัวลดลงมา 

090101 
2562 สีเหลือง 2563 สีส้ม 2564 สีส้ม 2565 สีแดง 

090102 
2562 สีเขียว 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 2565 สีเขียว 

090201 
 2562 สีส้ม 2563 สีส้ม 2564 สีส้ม 2565 สีแดง 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
482

แผนแม่่บท09 เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ



 

  การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น  ก าหนดให้มีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาท  
  สถานการณ์ในช่วง พ.ศ.2561 – 2565 ภาพรวมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มีแนวโน้ม
ของการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 มีมูลค่า
เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 39,550 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.55 ของเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ส่งผลให้มี
สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤตที่ต้องการให้มูลค่าการลงทุนในช่วง 5 ปี (2561-2565) เพิ่มขึ้น 
100,000 ล้านบาท นอกจากนี้ใน พ.ศ. 2565 มีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มีมูลค่าการ
ส่งเสริมการลงทุน 6,309ล้านบาท ลดลงจาก พ.ศ. 2564 ที่มีเงินลงทุน 13,311 ล้านบาท  

 

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้รบัการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น โดยก าหนดใหเ้มอืง
ระนองและเมืองชุมพรได้รบัการพัฒนาให้เปน็เมืองน่าอยู่ ใน พ.ศ. 2565

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองระนองและเมือง
ชุมพรใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่ของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ระหว่างการพัฒนาในระยะเริ่มตน้ โดยในช่วงที่ผ่านมา
เทศบาลเมืองระนองได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีรางวัลที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมกบั JICA ศึกษาแนวคิด กระบวนการวางแผน และสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาเทศบาล
เมืองชุมพร และเทศบาลเมืองระนอง ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต รวมถึงได้มี
การด าเนินการส าคัญ อาท ิการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดระนองและชุมพรเพื่อก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค/สาธารณูปการให้ครอบคลุมและสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองสู่เมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของคนทุกกลุ่มในเมืองระนองและชุมพร และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนเมืองที่มีเอกลักษณ์ การยกระดับการบริการทางสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาบุคลากร
ทางสาธารณสุขเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเมือง 
ซึ่งยังคงมคีวามท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับเสี่ยง

090202 
 2565 สีแดง 2564 สีแดง 2563 สีแดง 2562 สีแดง 

090203 
 2563 สีส้ม 2562 สีส้ม 2563 สีส้ม 2564 สีส้ม 
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การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น ก าหนดให้มี

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนค่างข้างคงที่ พิจารณาจากการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่มีพื้นที่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เนื่องจากการจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในปัจจุบันมีเพียง 3 ระดับ คือ 
การผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) และระดับย่อยที่สุดคือผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) จึง
ไม่สามารถน ามาใช้ในการค านวณการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่ง
ก าหนดขอบเขตในระดับต าบลได้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา GPP ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 (พ.ศ. 
2558 – 2562) พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยใน พ.ศ. 2562 - 2563 การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด - 19 ส่งผลให้ GPP เติบโตลดลงเล็กน้อย ยังคงมีสถานะต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับเสี่ยง นอกจากนี้ 
ช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้มีโครงการลงทุนทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชนเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน พ.ศ. 2565 มีมูลค่าการลงทุนรวมของโครงการที่เริ่มด าเนินการ
ลงทุนแล้ว (สะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2565) กว่า 39,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน
รวมประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทการผลิตเครื่องมือแพทย์ 

 
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น  ก าหนดให้มีมูลค่าการลงทุนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท ภายใน พ.ศ. 2565
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มี

แนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง พ.ศ. 2561-2565 มีมูลค่าการลงทุนจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 
24,077 ล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. และเริ่มด าเนินการลงทุนแล้ว 
12,402 ล้านบาท (จากมูลค่าของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 20,549 ล้านบาท) โครงการลงทุน
ของภาคเอกชนในพื้นที่พัฒนาซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และนครพนม 2,105 ล้าน
บาท การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและสงขลา 1,960 ล้านบาท การจัดตั้ง
ธุรกิจใหม่ 7,111 ล้านบาท และการจัดตั้งเขตปลอดอากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หนองคาย และสงขลา 
และคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรในเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร สงขลา 
หนองคาย และเชียงราย ซึ่งขอรับสิทธิประโยชน์ของกรมศุลกากรรวม 510 ล้านบาท ทั้งนี้ พ.ศ. 2565 มีมูลค่าการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจากภาคเอกชน ทั้งสิ้น 7,967 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนในการสนับสนุนให้
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดใน พ.ศ. 2565 แล้ว

090301 
 2563 สีส้ม 2562 สีส้ม 2563 สีส้ม 2564 สีส้ม 

090302 
2562 สีส้ม 2562 สีเหลือง 2564 สีเขียว 2565 สีเขียว 
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เมืองในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 
ก าหนดให้เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจ านวน 1 เมือง ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
(สงขลา) 

สถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของการพัฒนาเมืองในพื้นที่สงขลาซึ่งเมืองในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่นั้น ได้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ พ.ศ. 
2561- 2565 มีการด าเนินการส าคัญในพื้นที่ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่  ประเภทโดด
เด่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองสะเดา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลเมือง ในการประเมินสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ประจ าปี 2562 และผ่านการประเมินระดับความเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจ าปี 2563 – 
2565 ระดับ 2 : ระดับทองแดง (Bronze Level) และ เทศบาลต าบลส านักขาม ได้ผ่านการประเมินระดับความ
เป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจ าปี 2564 และ 2565 ระดับ 3 : ระดับเงิน (Silver Level) นอกจากน้ี 
พ.ศ. 2565 มีการด าเนินการที่ส าคัญ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองค า ส าหรับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจ าปี 
2565 ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

090303 
2562 สีเขียว 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 2565 สีเขียว 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาเขต้พััฒนาพิัเศษภาค่ต้ะวัันออก

อัต้ราการขยายต้ัวัของผลุิต้ภัณฑ์์มวัลุรวัมของพ้ั�นท่�เขต้พััฒนาพิัเศษ
ภาค่ต้ะวัันออก ในช่่วังปี้ 2561-2565 ขยายต้ัวัร้อยลุะ 6.3

การขยายต้ัวัของผลุิต้ภัณฑ์์มวัลุรวัมของพ้ั�นท่�เขต้พััฒนาพิัเศษ 
ภาค่ต้ะวัันออกเพิั�มข้�น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

090101

ป้ี
2565

	 การพััฒนาเขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor	 :	 EEC)	 เป็็นต้น
แบบการพััฒนาพั้�นที่่�ที่่� เน้นขับเคลื่้�อนการลื่งทีุ่นในอุตสาหกรรมเป็้าหมายที่่� ใช้้ เที่คโนโลื่ย่ขั�นสูงแลื่ะ 
เป็็นมิตรต่อสิ�งแวัดลื่้อม	 ซึ่่�งจะช้่วัยเพัิ�มสามารถในการแข่งขันของป็ระเที่ศที่ำให้เศรษฐกิจของไที่ย 
เติบโตได้ ในระยะยาวัอย่างม่ป็ระสิที่ธิิภาพัแลื่ะเสริมสร้างบที่บาที่ของป็ระเที่ศเป็็นป็ระตูสำคัญ 
สู่ เอเช้่ยตะวัันออกเฉี่ยงใต้แลื่ะเอเช้่ยแป็ซึ่ิฟิิก	 ซึ่่� งการพััฒนาพั้�นที่่�ครอบคลืุ่มจังหวััดช้ลื่บุร่ 	 ระยอง	 
แลื่ะฉีะเ ชิ้ง เที่รา	 โดยม่คณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออกเป็็นกลื่ไกสำคัญ 
ในการขับเคล้ื่�อนการดำเนินงานให้บรรลุื่เป็้าหมาย	 ที่่�มุ่ ง เน้นการยกระดับอุตสาหกรรมเป็้าหมาย 
ด้วัยเที่คโนโลื่ย่ขั�นสูงแลื่ะเป็็นมิตรต่อสิ�งแวัดลื่้อม	การพััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐาน	แลื่ะสิ�งอำนวัยควัามสะดวัก 
ที่่�ครอบคลุื่มกับการพััฒนาในพ้ั�นท่ี่�	 การพััฒนาทัี่กษะฝีีม้อแรงงานแลื่ะหลัื่กสูตรการศ่กษาที่่�สอดคลื่้อง 
กับควัามต้องการของตลื่าดแรงงาน	การให้สิที่ธิิป็ระโยช้น์ด่งดูดแก่นักลื่งทุี่นแลื่ะสอดคลื่้องกับควัามต้องการ
ลื่งทีุ่นในอุตสาหกรรมเป็้าหมายแลื่ะการพััฒนาศูนย์ธิุรกิจแลื่ะเม้องใหม่น่าอยู่	รวัมที่ั�งการสร้างสภาพัแวัดลื่้อม
ที่่�เอ้�อให้เกิดการพััฒนาที่างเศรษฐกิจแลื่ะสังคมอย่างยั�งย้น	 ซึ่่�งเป็็นป็ัจจัยสำคัญที่่�ส่งผลื่ต่อควัามสำเร็จ 
ในการขับเคลื่้�อนการพััฒนาเพั้�อให้เกิดการขยายตัวัของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัมในพ้ั�นที่่�

	 สถานการณ์การขยายตัวัของผลื่ิตภัณฑ์์
มวัลื่รวัมของ เขตพััฒนาพัิ เศษภาคตะ วัันออก	 
ในพั้�นที่่�จังหวััดช้ลื่บุร่	ระยอง	แลื่ะฉีะเช้ิงเที่รา		ในช้่วัง 
3	 ป็ีแรกของการดำเนินการตามยุที่ธิศาสตร์ช้าติ
ตั� งแต่ป็ี 	 2561-2563	 (ข้อมูลื่ลื่่าสุด)	 สะที่้อน 
จ าก มู ลื่ค่ า ขอ งผ ลิื่ ตภัณฑ์์ ม วัลื่ ร วัมขอ ง พ้ั� นที่่� 

เขตพััฒนาพิั เศษภาคตะวัันออก	 ที่่� ม่แนวัโน้ม 
ที่่�เพัิ�มข่�นอย่างไรก็ตาม	 อัตราการขยายตัวัของพ้ั�นที่่�
ในห้วัง	 3	 ป็ี	 พับวั่า	 ม่อัตราเฉีลื่่�ยท่ี่�ร้อยลื่ะ	 -1.27	 
ซึ่่�งยังห่่างจากค่่าเป้้าห่มายในระดัับวิิกฤต	ท่ี่�กำหนด
ให้อั ตราการขยายตั วัของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัม 
ของพั้�นที่่�เขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก	 ในช้่วังป็ี 
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090101

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 การพััฒนาเขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก 
ในป็ี	 2565	 ได้ม่การจัดที่ำโครงการพััฒนาที่ักษะ
แรงงานเขตพััฒนาพัิ เศษภาคตะวัันออก	 EEC	 
เพ้ั�อยกระดับทัี่กษะฝีีม้อแรงงานในสถานป็ระกอบ
การที่่� เก่�ยวัข้องกับ	 อุตสาหกรรมเป็้าหมายแลื่ะ 
อุตสาหกรรมเที่คโนโลื่ย่ช้ั�นสูงซึ่่�งเป้็นโค่รงการ 
เพื่่�อขัับเค่ลื่่�อนการบรรลืุ่เป้้าห่มายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ป้ระจำป้ี พื่.ศ. 2565	นอกจากน่�	ยังม่แนวัที่าง 
การพััฒนาท่ี่�มุ่งเน้นการพััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐาน
แลื่ะระบบสาธิารณูป็โภค/สาธิารณูป็การ	การพััฒนา
อุตสาหกรรมเป็้าหมาย	 แลื่ะการพััฒนาศูนย์ธิุรกิจ
แลื่ะเม้องใหม่อัจฉีริยะน่าอยู่	 ซึ่่�งได้มีการดัำเนิน 
การพื่ัฒนาโค่รงการพื่ัฒนาโค่รงสร้างพื่่�นฐาน 
ที�สำค่ัญ	อาทิี่	การพััฒนารถไฟิควัามเร็วัสูงเช้้�อมต่อ 
สามสนามบิน	 การพััฒนาสนามบินอู่ตะเภาแลื่ะ
เม้องการบินภาคตะวัันออก	 การพััฒนาที่่าเร้อ
มาบตาพัุดระยะที่่�	 3	 การพััฒนาที่่าเร้อแหลื่มฉีบัง
ระยะที่่�	 3	 ซึ่่�งเป็็นการร่วัมลื่งทุี่นระหวั่างภาครัฐ 
แลื่ะเอกช้น	หร้อ	PPP			(Public			Private			Partnership) 
เ พั้� อ เ ช้้� อ ม โ ย ง โ ค ร งข่ า ยคมนาคมแลื่ะขนส่ ง 
อย่างไร้รอยต่อการกำห่นเขัตส่งเสริมอุตสาห่กรรม 

แลื่ะเขัตส่ง เสริม เศรษฐกิจพื่ิ เศษเพ่ื่�อกิจการ
อุตสาห่กรรมเพ้ั�อพััฒนาพั้�นท่ี่�ให้ด่งดูด	 แลื่ะรองรับ
การลื่งทุี่นในอุตสาหกรรมเป็้าหมายได้	การพื่ัฒนา
พื่่�นที�เพั้�อให้เกิดการใช้้ป็ระโยช้น์จากที่่� ดินสูงสุด
ควับคู่ ไป็กับการบริหารจัดการที่รัพัยากรแลื่ะ 
สิ� งแวัดลื่้อม	 โดยจำแนกพ้ั�นที่่� เป็็นการพััฒนา 
เม้องชุ้มช้น	พั้�นที่่�อุตสาหกรรม	 พ้ั�นที่่�เกษตรกรรม
แลื่ ะพั้� น ที่่� อ นุ รั ก ษ์ ที่ รั พั ย า ก ร ธิ ร ร มช้ า ติ แ ลื่ ะ 
สิ�งแวัดลื่้อม	 รวัมที่ั�งการพััฒนาเม้องน่าอยู่อัจฉีริยะ
รองรับการลื่งทีุ่นแลื่ะการอยู่อาศัย	 ที่ั�งน่�	 ในการ 
ขับเคลื่้�อนการดำเนินงานตามเป็้าหมายดังกลื่่าวั 
ได้ม่การพื่ัฒนาทักษะฝีีม่อแรงงานแลื่ะหลัื่กสูตร 
การศ่ กษาที่่� สอดคลื่้ องกับควัามต้ องการของ 
ผู้ป็ระกอบการแลื่ะภาคอุตสาหกรรม	 ด้วัยหลื่ัก 
“Demand	Driven”	โดยผลิื่ต	แลื่ะพััฒนากำลัื่งคน 
ทีุ่กระดับ	 ผ่านควัามร่วัมม้อกับสถาบันการศ่กษ
	 หน่วัยงานภาครัฐ 	 แลื่ะภาคเอกช้นในพ้ั�นที่่�	 
รวัมที่ั�งการยกระดับคุณภาพัช้่วัิตผ่านกระบวันการ 
ม่ส่ วันรวัม	 มุ่ ง เน้น เร้� อ ง เกษตรสมัย ใหม่ที่่� ใ ช้้
เที่คโนโลื่ย่แลื่ะนวััตกรรมเพั้�อสร้างมูลื่ค่าเพัิ�มผลื่ผลื่ิต
ที่างการเกษตร

2561-2565	ขยายตัวัร้อยลื่ะ	6.3	 โดยในป็ี	 2565	
มูลื่ค่าผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัมของพั้�นท่ี่�	EEC	ณ	ป็ี	2563	ม่ 
มูลื่ค่ารวัม			1,293,774					ลื่้านบาที่	(CVMs)				ซึ่่�งหดตัวัจาก 
ป็ีก่อนที่่�	ณ	ป็ี	2562	ม่มูลื่ค่า	1,391,097	ลื่้านบาที่ 
หร้ อลื่ดลื่งร้ อยลื่ะ 	 6 .99 	 ซึ่่� ง เป็็ นผลื่กระที่บ 
จากสถานะการณ์การแพัร่ระบาดของเช้้�อโควัิด-19 
ที่่�ส่งผลื่กระที่บต่อการการขับเคลื่้�อนที่ั�งด้าเศรษฐกิจ
โดยเฉีพัาะอุตสาหกรรมการที่่องเท่ี่�ยวัแลื่ะบริการ	
ตลื่อดจนด้านสังคมแลื่ะสิ�งแวัดลื่้อม
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090101

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การดำเนินการเช้ิ งรุกแลื่ะการป็ระช้าสัมพัันธิ์สร้ างควัามรู้ 	 ควัามเข้ า ใจโดยบูรณาการ 
ควัามร่ วัมม้ออย่ างใกลื่้ช้ิดระหวั่ างภาครัฐ 	 เอกช้น	 ป็ระช้าช้น	 ที่ั� ง ในส่ วันกลื่าง	 ส่ วันภูมิภาค	 
แลื่ะส่วันที่้องถิ�น	 ยังเป็็นป็ระเด็นที่้าที่ายที่่�ต้องให้ควัามสำคัญอย่างต่อเน้�อง	 เพั้�อผลื่ักดันการพััฒนา 
เ ขตพััฒนา พิั เ ศษภาคตะวัั นออก ให้ บ ร ร ลุื่ต าม เป็้ าหมาย 	 การ พััฒนา โคร งสร้ า ง พ้ั� น ฐ านแลื่ะ 
ระบบสาธิารณูป็โภค/สาธิารณูป็การที่่�ได้มาตรฐาน	 แลื่ะเช้้�อมโยงกันอย่างเป็็นระบบโดยสมบูรณ์	 แลื่ะ 
การพััฒนาที่่�ครอบคลุื่มไป็ถ่งการศ่กษา	การดูแลื่สุขภาพั	สิ�งแวัดลื่้อม	สาธิารณูป็โภคพ้ั�นฐาน	แลื่ะการพััฒนา
ชุ้มช้น	 เพ้ั�อสนับสนุนการขยายตัวัของผลิื่ตภัณฑ์์มวัลื่รวัม	ซึ่่�งต้องให้ควัามสำคัญกับการพััฒนาโครงสร้าง 
พ้ั�นฐานขนาดใหญ่ให้แลื่้วัเสร็จตามแผน	 รวัมถ่งการพััฒนาที่ักษะฝีีม้อแรงงานที่่�ได้คุณภาพัโดยเฉีพัาะ 
ในสาขาที่่�สนับสนุนการพััฒนาอุตสาหกรรมอนาคต	 แลื่ะที่่�สอดคลื่้องกับควัามต้องการของตลื่าดแรงงาน
อย่างไรก็ตาม	 การพััฒนาพ้ั�นที่่�ให้เกิดการขยายตัวัที่างเศรษฐกิจอย่างสมดุลื่จะต้องคำน่งถ่งการพััฒนา
กิจกรรมที่างเศรษฐกิจที่่�ม่ศักยภาพัแลื่ะโอกาสควับคู่กับการบริหารจัดการผลื่กระที่บที่่�เกิดข่�นจากการ
พััฒนาที่่�อาจส่งผลื่ต่อป็ระช้ากร	ที่รัพัยากรธิรรมช้าติ	แลื่ะสิ�งแวัดลื่้อมในพ้ั�นที่่�	 โดยส่งเสริมการใช้้เที่คโนโลื่ย ่
ในการจัดการสิ�งแวัดลื่้อม	เพั้�อยกระดับคุณภาพัช้่วัิตของป็ระช้าช้นในพั้�นที่่�แลื่ะเกิดการพััฒนาที่่�ยั�งย้นได้ต่อไป็

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การดำเนินการในระยะถัดไป็	 ต้องเร่ง 
ขั บ เ ค ล้ื่� อ น ก า ร ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ขน า ด ใ หญ ่
โดยเฉีพัาะโครงสร้างพั้�นฐานท่ี่�อำนวัยควัามสะดวัก
ด้านอุตสาหกรรม	 การเกษตรแลื่ะการที่่องเที่่�ยวั 
ให้เสร็จตามแผน	การพััฒนาโครงสร้างพั้�นฐานด้าน
วิัที่ยาศาสตร์	 เที่คโนโลื่ย่แลื่ะนวััตกรรมสำหรับ 
การที่ำวัิจัยต่อยอดขยายผลื่เช้ิงพัาณิช้ย์	 การพััฒนา 
เ ม้ อ ง เพั้� อ รองรั บการขยายตั วัที่าง เศรษฐกิ จ 
ท่ี่� จะ เกิดข่� นจากการส่ ง เสริม ให้ เกิดการลื่งทุี่น 
การที่บที่วันสิที่ธิิ ป็ระ โยช้น์ แก่ นั กลื่งทีุ่ นแลื่ะ
ก า ร ป็ ร ะ ช้ า สั ม พัั น ธิ์ ก า ร ลื่ ง ทุี่ น เ ชิ้ ง รุ ก ที่่� ม ่

ป็ระสิที่ธิิภาพั	 เพั้� อ เป็ิดโอกาสให้ทีุ่กภาคส่วัน 
สามารถเข้ าถ่ งแลื่ะ รับรู้ ข้ อ มูลื่ด้ านการลื่ง ทุี่น 
นอกจากน่� 	 ยั งต้องม่การสำรวัจควัามต้องการ
ของตลื่าดแรงงานเพั้� อ เร่ งผ ลิื่ตแรงงานทัี่กษะ
สู ง ท่ี่� เ ป็็ น ค วั า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
เป็้ าหมายแลื่ะอุตสาหกรรมเที่คโนโลื่ย่ขั� น สู ง 
ให้เพั่ยงพัอแลื่ะได้คุณภาพั	 ซึ่่�งจะช้่วัยสนับสนุน 
การลื่งทุี่นในอุตสาหกรรมเป็้ าหมายแลื่ะการ 
จ้างงานในพั้�นที่่�ซ่ึ่�งเป็็นป็ัจจัยสำคัญในการขยายตัวั 
ของเศรษฐกิจในพั้�นที่่�	
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สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (09)	 เขตเศรษฐกิจ
พัิเศษ	 (พั.ศ.2566-2580)	 (ฉีบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	
ยังค่งเป้้าห่มาย ตัวิชี�วิัดั แลื่ะค่่าเป้้าห่มายเดิัม  
ที่่�กำหนดให้ม่การขยายตัวัของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่
รวัมของพั้�นที่่� เขตพััฒนาพัิ เศษภาคตะวัันออก 
เพัิ�มข่�นร้อยลื่ะ	 6.3	 ในห้วังป็ี	 2566	 –	 2570	 
ของการดำเนินการตามยุที่ธิศาสตร์ช้าติ 	 ที่ั� งน่�	 
เม้�อเป็ร่ยบเที่่ยบกับข้อมูลื่การขยายตัวัเฉีลื่่�ยใน
ช้่วัง	5	ป็ี	(ข้อมูลื่ป็ี	2559-2563)	พับวั่า	ม่การขยายตัวั 
เ ฉี ล่ื่� ยที่่� ร้ อยลื่ะ 	 0 . 84 	 แลื่ะข้ อมู ลื่การขยาย
ตัวั เฉีลื่่� ย ในช้่วัง	 3	 ป็ีแรกของการดำเนินการ 
ตามยุที่ธิศาสตร์ช้าติ 	 (ข้อมูลื่ป็ี 	 2561-2563)	 
ซึ่่�งเป็็นข้อมูลื่ลื่่าสุดที่่�ม่	 โดยม่การขยายตัวัติดลื่บ
เฉีล่ื่� ยร้อยลื่ะ	 1 .27	สะท้อนถึ่ งค่วิามท้าทาย 

ใ น ก า ร บ ร ร ลืุ่ เ ป้้ า ห่ ม า ย ที� อ ย่่ ใ น ขัั� น วิิ ก ฤ ต 
ต่ อการบรรลืุ่ เป้้ าห่มายในห่้ วิ ง 5  ป้ี ถึั ดั ไป้  
โดยจำเป็็นต้องอาศัยควัามร่วัมม้อจากทีุ่กภาคส่วัน
ท่ี่�เก่�ยวัข้องทัี่�งภาครัฐแลื่ะเอกช้น	 ในการเร่งพััฒนา
โครงสร้างพั้�นฐานแลื่ะสิ� งอำนวัยควัามสะดวัก
เพั้� อ ใช้้ ป็ระ โยช้น์ ในการรองรั บการขยายตั วั 
ที่างเศรษฐกิจ	 รวัมถ่งการเต ร่ยมสร้ างสภาพั
แวัดลื่้อมที่่� เอ้� อต่อการขยายตั วัที่าง เศรษฐกิจ
ในพั้� นที่่� 	 ที่ั� ง ใ นส่ วันของการพััฒนาแร ง ง าน
แลื่ะการกำหนดมาตรการการลื่งทุี่นที่่�ส่ ง เสริม
แลื่ะสอดคลื่้ อ ง กับควัามต้ อ งการแลื่ะบ ริบที่ 
ของการพััฒนาในพั้�นที่่�	 แลื่ะการพััฒนาเม้องน่าอยู่
แลื่ะสิ�งแวัดลื่้อมเพั้�อรองรับการขยายตัวัของเม้อง 
ที่่�เกิดจากการพััฒนาแลื่ะการลื่งทีุ่นในพ้ั�นที่่�
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาเขต้พััฒนาพิัเศษภาค่ต้ะวัันออก

มูลุค่่าการลุงทุนในเขต้พััฒนาพิัเศษภาค่ต้ะวัันออก 500,000 ลุ้านบาท

การลุงทุนในเขต้พััฒนาพิัเศษภาค่ต้ะวัันออก

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ป้ี
2565

	 การพััฒนาเขตพััฒนาพัิ เศษภาคตะวัันออก	 (Eastern	 Economic	 Corr idor	 : 	 EEC)	 
เพั้�อให้เกิดการลื่งทุี่นในอุตสาหกรรมเป็้าหมายจากที่ั�งในแลื่ะต่างป็ระเที่ศ	 ซึ่่�งจะส่งผลื่ต่อการยกระดับ
เศรษฐกิจของป็ระเที่ศไที่ย	 ควับคู่กับการยกระดับการขับเคลื่้�อนป็ระเที่ศด้วัยอุตสาหกรรมแลื่ะบริการ 
ที่่�ม่มูลื่ค่าสูง	 ป็ระกอบด้วัย	 การพััฒนาโครงสร้างพั้�นฐานแลื่ะสิ� งอำนวัยควัามสะดวักที่่�ครอบคลืุ่ม 
แลื่ะเพั่ยงพัอกับควัามต้องการของพ้ั�นท่ี่�ให้สามารถรองรับการลื่งทุี่นที่่�เพัิ�มข่�นได้อย่างม่ป็ระสิที่ธิิภาพั	รวัมถ่ง 
การเพิั�มป็ระสิที่ธิิภาพัการลื่งทุี่นผ่านการอำนวัยควัามสะดวักแลื่ะให้สิที่ธิิป็ระโยช้น์ท่ี่�จูงใจนักลื่งทุี่น	 แลื่ะ
การพััฒนาแรงงานแลื่ะผู้ป็ระกอบการในพั้�นท่ี่�ให้สอดคลื่้องกับควัามต้องการของตลื่าดในภาคอุตสาหกรรม 
แลื่ะบริการ	ซึ่่�งเป็็นป็ัจจัยสำคัญที่่�ด่งดูดให้เกิดการลื่งทุี่น	 เกิดการจ้างงานที่่�เพัิ�มข่�น	ซึ่่�งจะนำไป็สู่การยกระดับ
รายได้แลื่ะคุณภาพัช้่วัิตป็ระช้าช้นในพั้�นท่ี่�	แลื่ะสนับสนุนการเพัิ�มควัามสามารถในการแข่งขันของป็ระเที่ศ

 การลื่งทุี่นในเขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก 
สะที่้อนจากมูลื่ค่าเงินลื่งทุี่นของโครงการท่ี่�ได้รับ
อนุมัติการส่งเสริมการลื่งทุี่นในเขตพััฒนาพิัเศษ 
ภาคตะวัันออก	 (ระยอง	 ช้ลื่บุร่	 แลื่ะฉีะเช้ิงเที่รา)	 
ในช้่วังป็ีงบป็ระมาณ	 2561	 –	 2565	 ม่มูลื่ค่าเงิน
ลื่งทุี่นรวัมที่ั�งสิ�น	1,561,414	ลื่้านบาที่	จากจำนวัน
โครงการลื่งทุี่น	 2,425	 โครงการ	 ส่งผลื่ให้สถานะ
การบรรลืุ่เป็้าหมายในป็ี	2565	อยู่ขั�นของการบรรลืุ่
ตามเป็้าหมายท่ี่�กำหนดให้ม่มูลื่ค่าการลื่งทุี่นในเขต
พััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก	500,000	ลื่้านบาที่	โดย
ในป็ี	2565	ม่โครงการท่ี่�ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการ
ลื่งทีุ่น	432	โครงการ	มูลื่ค่าเงินลื่งทีุ่นรวัม	247,771	
ลื่้านบาที่	 เพัิ�มข่�นจากป็ีก่อนหน้า	 ร้อยลื่ะ	51	 เป็็น

ผลื่จากการฟิ้�นตัวัที่างเศรษฐกิจหลัื่งจากการแพัร่
ระบาดของเช้้�อโควัิด-19	 โดยเฉีพัาะการลื่งทีุ่นใน
อุตสาหกรรมเป็้าหมาย	 เช้่น	 อุตสาหกรรมป็ิโตรเคม่
ยานยนต์	 อิเลื่็กที่รอนิกส์	 เป็็นต้น	ที่ั�งน่�	 การลื่งทีุ่น
จากต่างป็ระเที่ศส่วันใหญ่มาจากป็ระเที่ศญ่�ป็ุ�น	 จ่น
ไต้หวััน	 สิงคโป็ร์	 แลื่ะเกาหลื่่ใต้	 รวัมที่ั�งการลื่งทุี่น
จากโครงสร้างพั้�นฐาน	 4	 โครงการหลื่ักในรูป็แบบ 
PPP	ภาครัฐร่วัมลื่งทีุ่นกับเอกช้น	 (โครงการรถไฟิ
ควัามเร็วัสูงเช้้�อมสามสนามบิน	การพััฒนาสนามบิน
อู่ตะเภาแลื่ะเม้องการบินภาคตะวัันออก	การพััฒนา
ที่่าเร้อมาบตาพัุดระยะท่ี่�	 3	 แลื่ะที่่าเร้อแหลื่มฉีบัง
ระยะที่่�	 3	ที่่าเที่่ยบเร้อ	F)	แลื่ะการพััฒนาโครงการ
ลื่งทีุ่นสำคัญในพ้ั�นที่่�ผ่านแผนบูรณาการ	นอกจากน่� 
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ที่่�มา:	สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลื่งทีุ่น

มูลื่ค่าการลื่งทุี่นจริงในพ้ั�นที่่�จากการลื่งทุี่นของ
ภาคเอกช้น	 เป็็นจำนวันทัี่�งสิ�น	 747,509	ลื่้านบาที่
ม่จำนวันของโรงงานแจ้งเริ�มป็ระกอบการที่ั�งสิ�น 
2,873	 โรงงาน	 อ่กที่ั�งยังเกิดการจ้างงานจำนวัน 
181,003	คน	 (ข้อมูลื่จากสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก	ณ	กันยายน 
2565)	 ที่ั�งน่�	 ยังคงต้องให้ควัามสำคัญกับนโยบาย
ที่างเศรษฐกิจเพั้�อฟิ้�นฟิูแลื่ะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง

ต่อเน้�องผ่านมาตรการท่ี่�จูงใจนักลื่งทีุ่นที่ั�งในแลื่ะ
ต่างป็ระเที่ศ	 เพ้ั�อให้ผลื่กระที่บของเศรษฐกิจที่่�เกิด
จากจากสถานการณ์การ	 ระบาดของโรคโควัิด-19 
ฟิ้�นตัวัได้อย่างด่ข่�น	 รวัมถ่งการส่งเสริมให้ เ กิด
การลื่งทีุ่นในเที่คโนโลื่ย่ระดับสูงในอุตสาหกรรม 
เป็้าหมาย	 ซึ่่�งจะนำไป็สู่การเพัิ�มข่ดควัามสามารถ
ในการแข่งขันให้แก่เศรษฐกิจไที่ยสามารถเติบโต 
ในระยะยาวัได้อย่างต่อเน้�อง

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 การพััฒนาเขตพััฒนาพัิ เศษภาคตะวััน
ออกเพั้�อให้เกิดการการลื่งทีุ่นในเขตพััฒนาพัิเศษ
ภาคตะวัันออกท่ี่�เพัิ�มข่�น	 ในป็ี	 2565	 ได้ม่การจัด
ที่ำโครงการเพั้�อขับเคลื่้�อนการบรรลืุ่ เป็้าหมาย
ตามยุที่ธิศาสตร์ช้าติ	 ป็ระจำป็ี	 พั.ศ.	 2565	 เช้่น 
การพััฒนาโรงงานต้นแบบไบโอร่ไฟิเนอร่มาตรฐาน 
GMP/	Non-GMP	 เพั้�อสนับสนุนอุตสาหกรรมฐาน
ช้่วัภาพัของป็ระเที่ศ	 ตามโมเดลื่เศรษฐกิจแบบ
ใหม่	 (Bio-Circular-Green	 Economy	 :	 BCG)	
แลื่ะโครงการสร้างสภาพัแวัดลื่้อมท่ี่� เอ้�อต่อการ
ลื่งทุี่นด้วัยนวััตกรรมอวักาศแลื่ะภูมิสารสนเที่ศ
ซึ่่�งจะเป็็นการพััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐานให้ม่ควัาม
ครอบคลุื่มแลื่ะสอดคลื่้องของการพััฒนาแลื่ะ
อุตสาหกรรมเป็้าหมายของพั้�นที่่�	 เป็็นต้น	 ซึ่่�งเป็็น
ส่วันช้่วัยสนับสนุนให้เกิดการบรรลืุ่เป็้าหมายตาม
ที่่�กำหนดไวั้ภายในป็ี	 2565	 นอกจากน่�	 ได้ม่การ
ดำเนินการด้านมาตรการส่งเสริมการลื่งทีุ่นแลื่ะ
ควัามร่วัมม้อกับหน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้องสำหรับการ

ลื่งทีุ่นในอุตสาหกรรมเป็้าหมายในพั้�นที่่�	 โดยจัดตั�ง
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพัิเศษเป็็นพั้�นท่ี่�ภายในเขต
พััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก	 เพ้ั�อด่งดูดการลื่งทีุ่นใน
อุตสาหกรรมเป็้าหมาย	ได้แก่	 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พัิเศษเพั้�อกิจการพิัเศษจัดตั�งไป็แลื่้วั	 7	 เขต	 ได้แก่	
เขตส่งเสริมเม้องการบินภาคตะวัันออก	(EECa)	เขต
ส่งเสริมรถไฟิควัามเร็วัสูงเช้้�อมสามสนามบิน	(EECh)	
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแลื่ะนวััตกรรมดิจิที่ัลื่
(EECd)	 เขตส่งเสริมนวััตกรรมระเบ่ยงเศรษฐกิจ
พัิเศษภาคตะวัันออก	 (EECi)	 เขตส่งเสริมศูนย์
นวััตกรรมการแพัที่ย์ครบวังจรธิรรมศาสตร์	 (พััที่ยา)	
เขตส่งเสริมการแพัที่ย์จ่โนมิกส์	มหาวัิที่ยาลื่ัยบูรพัา
	 (บางแสน)	 แลื่ะเขตส่งเสริมศูนย์นวััตกรรมดิจิทัี่ลื่
แลื่ะเที่คโนโลื่ย่ขั�นสูงบ้านฉีาง	 รวัมที่ั�งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพัิเศษเพั้�อกิจการพัิเศษ	 ที่่�ม่การพััฒนา
โครงสร้างพั้�นฐานแลื่ะระบบสาธิารณูป็โภคที่่�ได้
มาตรฐาน	 ม่ควัามต่อเน้�องแลื่ะเช้้�อมโยงกันอย่าง
เป็็นระบบแลื่ะทัี่นสมัย	แลื่ะสิ�งอำนวัยควัามสะดวัก
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รวัมที่ั� งบริการที่่�จำเป็็นต่อการป็ระกอบกิจการ
อุตสาหกรรมครบถ้วัน	ตามมาตรฐานสากลื่	รวัมที่ั�ง
การพััฒนาทัี่กษะฝีีม้อแรงงานรองรับการเติบโตใน
พ้ั�นที่่�เขตเศรษฐกิจพิัเศษภาคตะวัันออก	ที่่�มุ่งเน้น
ให้เกิดการพััฒนาแรงงานที่่�ตอบสนองควัามต้องการ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การพััฒนาเขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก	
เพั้�อช้ักจูงให้เกิดการลื่งทุี่นในอุตสาหกรรมเป็้าหมาย 
ยังคงม่ควัามที่้าที่ายจากการขาดแคลื่นแรงงาน
แลื่ะบุคคลื่ากรทัี่กษะสูง	 ท่ี่�นอกจากจะต้องจัดให้
ม่การที่ำหลัื่กสูตรสร้างบุคลื่ากรในอุตสาหกรรม
เป็้าหมายแลื่้วัยังคงต้องเร่งพััฒนาแรงงงานแลื่ะ
บุคลื่ากรที่่�ม่คุณภาพัแลื่ะเพั่ยงพัอ	ครอบคลืุ่มที่ักษะ
ที่่�เป็็นที่่�ต้องการของตลื่าดแรงงาน	รวัมถ่งการพััฒนา
โครงสร้างพั้�นฐานขนาดใหญ่แลื่ะการต่อยอดการ

พััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐานเดิมที่่�สำคัญให้แลื่้วัเสร็จ 
เพ้ั�อสร้างสภาพัแวัดลื่้อมที่่�เอ้�อต่อการสนับสนุนให้
เกิดการลื่งทีุ่น	นอกจากน่�	 มาตรการจูงใจนักลื่งทีุ่น
ที่ั�งในแลื่ะต่างป็ระเที่ศที่่�สามารถแข่งขันแลื่ะจูงใจ
ให้กลืุ่่ ม เป็้ าหมายเข้ ามาลื่งทีุ่นในอุตสาหกรรม 
เพัิ�มข่�น	ตลื่อดจนการส่งเสริมการอำนวัยควัามสะดวัก 
ที่างการค้าให้เอ้�อต่อการดำเนินธิุรกิจของนักลื่งทีุ่น
ยังเป็็นป็ระเด็นสำคัญที่่�ต้องดำเนินงานอย่างต่อเน้�อง
เพั้�อให้บรรลุื่เป็้าหมายการลื่งทุี่นที่่�เพัิ�มข่�น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การสร้างสภาพัแวัดลื่้อมที่่�เอ้�อต่อการลื่งทีุ่น
ในพั้�นที่่�เขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก	 เพั้�อด่งดูด
แลื่ะสร้างควัามมั�นใจให้แก่นักลื่งทีุ่น	นอกจากการ
กำหนดมาตรการที่่�จูงใจนักลื่งทีุ่นจากที่ั�งในแลื่ะต่าง
ป็ระเที่ศให้เกิดการลื่งทีุ่นในอุตสาหกรรมเป็้าหมาย
อาที่ิ	 ยานยนต์สมัยใหม่	 ดิจิที่ัลื่แลื่ะอิเลื่็กที่รอนิกส์
การแพัที่ย์แลื่ะสุขภาพั	 เกษตรสมัยใหม่แลื่ะอาหาร
เป็็นต้น	 ในพั้�นที่่�ได้อย่างต่อเน้�องแลื่้วั	ยังคงต้องเร่ง
พััฒนาโครงสร้างพั้�นฐานที่่�สำคัญ	 เพั้�อรองรับการ
ขยายตัวัของอุตสาหกรรมเป็้าหมายในพ้ั�นที่่�ให้แลื่้วั
เสร็จ	 เช้้�อมโยงระบบคมนาคมขนส่งต่อเน้�องหลื่าย
รูป็แบบ	(Multimodal	Transport)	อย่างไร้รอยต่อ
กับพั้�นที่่�เศรษฐกิจ	แลื่ะพััฒนาระบบสาธิารณูป็โภค/
สาธิารณูป็การ	 ให้ม่ควัามเพั่ยงพัอ	แลื่ะได้มาตรฐาน	

นอกจากน่�	ยังต้องเร่งยกระดับศักยภาพั	สร้างที่ักษะ
แลื่ะองค์ควัามรู้ใหม่ของแรงงานที่ั�งจากในแลื่ะนอก
พ้ั�นที่่�ให้เป็็นไป็ตามควัามต้องการของตลื่าดแรงงาน
จะช้่วัยสนับสนุนให้เกิดการเพิั�มการจ้างงานของ
แรงงานในพ้ั�นที่่� 	 รวัมที่ั�งต้องเร่งพััฒนาบุคลื่ากร
ในด้านการวัิจัยแลื่ะพััฒนาเที่คโนโลื่ย่	 เพั้�อรองรับ
อุตสาหกรรมเป็้าหมายในพั้�นที่่�ที่่�ใช้้เที่คโนโลื่ย่ขั�นสูง
ให้เพั่ยงพัอแลื่ะได้คุณภาพั	การสนับสนุนการสร้าง
มูลื่ค่าเพัิ�มที่ั�งในภาคอุตสาหกรรมการผลิื่ต	 แลื่ะ 
ภาคบริการ	 เพั้�อเพัิ�มควัามสามารถในการแข่งขันของ 
แลื่ะการพิัจารณาที่บที่วันป็รับป็รุงกฎหมายกฎ
ระเบ่ยบให้ที่ันต่อการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งของธิุรกิจใน
ป็ัจจุบัน	 จะช้่วัยส่งเสริมให้เกิดการลื่งทุี่นในพ้ั�นที่่�
เพัิ�มข่�นอย่างต่อเน้�อง

แลื่ะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคบริการ
ที่่�จะสนับสนุนอุตสาหกรรมเป็้าหมาย	ซึ่่�งจะนำไป็สู่
การเสริมให้เกิดการขยายตัวัของการลื่งทีุ่นของพั้�นที่่�
เขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออกให้ขยายตัวัเพัิ�มข่�น
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สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (09)	 เขตเศรษฐกิจ
พัิเศษ	(พั.ศ.2566-2580)	(ฉีบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	ยังคง
เป็้าหมาย	 ตัวัช้่�วััดแลื่ะค่าเป็้าหมายเดิม	ที่่�กำหนด 
ให้ม่การลื่งทุี่นในเขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก
มูลื่ค่ารวัม	 500,000	 ลื่้านบาที่	 ภายในป็ี	 2570	
ถ่งแม้ในป็ีงบป็ระมาณ	 2561	 –	 2565	มูลื่ค่าเงิน
ลื่งทีุ่นรวัมที่ั�งสิ�น	1,561,414	ลื่้านบาที่	จากจำนวัน
โครงการลื่งทุี่น	 2,425	 โครงการ	 ซึ่่�งเป็็นผลื่จาก 
การฟิ้� นตั วัจากการแพัร่ ระบาดของโควัิด -19 
ที่่� สภาวัะ เศรษฐกิจโลื่กแลื่ะเศรษฐกิจภายใน
ป็ระเที่ศไที่ยม่ที่ิศที่างการลื่งทีุ่นที่่�ด่ข่�น	 รวัมถ่ง
การออกแบบมาตรการที่่�กระตุ้นมูลื่ค่าการลื่งทีุ่น 
ภายในป็ระเที่ศ	 แลื่ะการสร้างสภาพัแวัดลื่้อมที่่�ด่

อย่างไรก็ตาม	 ยังคงม่ควัามที่้าที่ายต่อการดำเนิน
การระยะถัดไป็	 ในการกระตุ้นให้เกิดมูลื่ค่าการ
ลื่งทีุ่นในเขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก	สะที่้อนถ่ง
ควัามที่้าที่ายต่อการสถานะในการบรรลืุ่เป็้าหมาย 
ที่่�อยู่ในระดับวัิกฤตของห้วัง	 5	ป็ีถัดไป็	ที่ั�งน่�	 คณะ
กรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก
(กพัอ. ) 	 เห็นช้อบให้ม่การกำหนดการให้สิที่ธิิ
ป็ระโยช้น์สำหรับผู้ป็ระกอบกิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิัเศษเพั้�อกิจการพิัเศษ	ตามพัระราช้บัญญัติ
เขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก	พั.ศ.	 2561	 เพั้�อ
ด่งดูดให้เกิดการลื่งทีุ่น	ซึ่่�งจะช้่วัยสนับสนุนให้บรรลืุ่
เป็้าหมายในระยะถัดไป็ได้อย่างเป็็นรูป็ธิรรม
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาค่ใต้้

อัต้ราการขยายต้ัวัของผลุิต้ภัณฑ์์มวัลุรวัมของพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาค่ใต้้
เพิั�มข้�น ร้อยลุะ 5 ต้่อป้ี

อัต้ราการขยายต้ัวัของผลุิต้ภัณฑ์์มวัลุรวัมของพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจ
ภาค่ใต้้

ป้ี
2565

	 การพััฒนาพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต ้
(Southern		Econoic		Corridor	:		SEC)			ม่จุดมุ่งหมาย 
ที่่� จะพััฒนา เป็็นพั้� น ท่ี่� ท่ี่� เป็็ นฐานอุตสาหกรรม
ช่้วัภาพัแลื่ะการแป็รรูป็การเกษตรมูลื่ค่าสูง	ป็ระตู 
สู่การที่่องเที่่�ยวัอ่าวัไที่ยแลื่ะอันดามัน	แลื่ะป็ระตูการ
ค้าฝีั�งตะวัันตก	 โดยคณะรัฐมนตร่ในคราวัป็ระชุ้ม 
ณ	 จังหวััดชุ้มพัร	 เม้�อวัันที่่�	 21	 สิงหาคม	 2561	 
ได้กำหนดให้ม่การพััฒนา	4	 จังหวััดภาคใต้ตอนบน 
ซ่ึ่�งป็ระกอบด้วัยจังหวััดชุ้มพัร	ระนอง	สุราษฎร์ธิาน่
แลื่ะนครศร่ธิรรมราช้	 ในรูป็แบบการพััฒนาพ้ั�นที่่� 
ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั�งย้น	 	 (Southern 
Economic	Corridor:	SEC)	แลื่ะต่อมาคณะรัฐมนตร่ 
เม้�อวัันที่่�	 22	 มกราคม	 2562	 ได้ม่มติรับที่ราบผลื่ 
การศ่กษาควัามเหมาะสมในรายลื่ะเอ่ยดของ 
รูป็แบบการพััฒนาพั้�นที่่�จังหวััดชุ้มพัร	 –	 ระนอง	 
แลื่ะพั้�นที่่�จังหวััด	สุราษฎร์ธิาน่	 –	นครศร่ธิรรมราช้ 
โดยม่แนวัที่างการพััฒนาให้ เป็็นป็ระตูการค้ า 
แลื่ะโลื่จิสติกส์ของภาคใต้ในการเช้้�อมโยงกับพั้�นที่่� 

เเศรษฐกิจหลื่ักของป็ระเที่ศแลื่ะเป็็นป็ระตูการค้า 
แลื่ะโลื่จิสติกส์หลื่ักของป็ระเที่ศเช้้� อมโยงกับ 
ป็ระเที่ศในภูมิภาคฝีั�งอันดามัน	พััฒนาการที่่องเท่ี่�ยวั 
เช้้�อมโยงอ่าวัไที่ยแลื่ะอันดามัน	แลื่ะการที่่องเที่่�ยวั 
แบบผสมผสานเช้ิงสุขภาพัแลื่ะวัิถ่ชุ้มช้น	 แลื่ะเป็็น 
ฐานอุตสาหกรรมช้่วัภาพัแลื่ะการแป็รรูป็การเกษตร 
มูลื่ค่าสูง	 ในระยะแรกเริ�มภาครัฐได้ลื่งทีุ่นพััฒนา 
โครงสร้างพั้�นฐานจนม่ควัามพัร้อมระดับหน่�งแลื่ะ
อยู่ระหวั่างดำเนินโครงการสำคัญเพั้�อเช้้�อมโยงโครง
ข่ายโครงสร้างพั้�นฐานแลื่ะกิจกรรมที่างเศรษฐกิจ 
ในพ้ั�นที่่�อย่างต่อเน้�อง	ซึ่่�งนำไป็สู่การที่ำให้เศรษฐกิจ 
ในพั้�นที่่�ภาคใต้ตอนบนขยายตัวัเพัิ�มข่�น	นอกจากน่�
ป็ัจจุบันม่การตั�งคณะกรรมการนโยบายการพััฒนา
เขตเศรษฐกิจพัิเศษ	 (กพัศ.)	ภายใต้ระเบ่ยบสำนัก
นายกรัฐมนตร่	 วั่าด้วัยการพััฒนาเขตเศรษฐกิจ
พัิเศษ	พั.ศ.	 2564	 เพั้�อเป็็นกลื่ไกกำหนดนโยบาย
แลื่ะขับเคลื่้� อนการพััฒนาเขตเศรษฐกิจพัิ เศษ	 
ซ่ึ่�งรวัมถ่งการพััฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจที่ั�ง	4	ภาค
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

	 การพััฒนาพ้ั�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้ 	 เพ้ั�อให้ เกิดการขยายตัวัที่างเศรษฐกิจของพั้�นที่่�	 
กำหนดเป็้าหมายอัตราขยายตัวัของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัมพั้�นที่่� ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้ ไม่น้อยกวั่า 
ร้อยลื่ะ	5	ต่อป็ี	 โดยในป็ี	 2565	 พิัจารณาจากมูลื่ค่าผลิื่ตภัณฑ์์มวัลื่รวัม	 (GPP	ณ	ป็ีป็ัจจุบัน)	 ของจังหวััด
ในพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้	ป็ี	 2563	ม่มูลื่ค่ารวัม	512,991	ลื่้านบาที่	 โดยป็รับตัวัลื่ดลื่งร้อยลื่ะ	5.54	 
เม้�อเที่่ยบกับป็ี	 2562	 สะท้อนถึ่งสถึานการณ์์บรรลืุ่เป้้าห่มายในระดัับวิิกฤต	 ที่ั�งน่�	 อัตราการขยายตัวั 
เฉีล่ื่�ยในช้่วัง	5	ป็ี	 (ป็ี	2559	–	2563)	ร้อยลื่ะ	2.27	นอกจากน่�	อัตราการขยายตัวัของพั้�นที่่�ในห้วัง	3	ป็ีแรก 
ของการดำเนินการตามยุที่ธิศาสตร์ช้าติ	 (ป็ี	 2561-2563)	พับวั่า	 ม่อัตราเฉีลื่่�ยที่่�ร้อยลื่ะ	 1.41	 เน้�องจาก 
ได้รับผลื่กระที่บจากการแพัร่ระบาดของโควิัด	–	19	ส่งผลื่ให้การส่งออกสินค้าแลื่ะบริการ	แลื่ะการบริโภค
แลื่ะการลื่งทีุ่นภาคเอกช้นป็รับตัวัลื่ดลื่ง	ตลื่อดจนจำนวันแลื่ะรายได้จากนักที่่องเที่่�ยวัป็รับตัวัลื่ดลื่งมาก	

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

 การพื่ัฒนาพื่่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจภาค่ใต้
ไดั้มีการดัำเนินโครงการพััฒนาศักยภาพัแรงงาน
รองรับการที่่องเท่ี่�ยวัแลื่ะบริการให้ม่มูลื่ค่าสูง	 เพั้�อ
ยกระดับแลื่ะด่งดูดการที่่องเที่่�ยวัแลื่ะการบริการ
ในพ้ั�นที่่� ให้ ได้มาตรฐานเป็็น โค่รงการ เ พ่ื่� อ ขัับ
เค่ลื่่�อนการบรรลืุ่เป้้าห่มายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ป้ระจำป้ี พื่.ศ. 2565	 แลื่ะม่ส่วันในการสนับสนุน
การขยายตัวัของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัมของจังหวััด
ในพ้ั�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้ในระยะถัดไป็ได้
รวัมถ่งการดำเนินการของหน่วัยงานที่่� เก่�ยวัข้อง
ที่่� ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตร่ เม้� อวัันที่่�	 

21	สิงหาคม	2561	แลื่ะ	22	มกราคม	2562	 โดย
ม่การดำเนินการสำคัญอย่างต่อเน้�อง	 แลื่ะม่หลื่าย
โครงการที่ยอยแลื่้วัเสร็จ	 อาที่ิ	 โครงการด้านการ
พััฒนาโครงสร้างพั้�นฐานเพั้�อเตร่ยมควัามพัร้อม 
ในพั้�นท่ี่�	 ในส่วันท่ี่�ดำเนินการแลื่้วัเสร็จ	 เช้่น	 การ
ขยายที่างหลื่วังหมายเลื่ข	4	สายชุ้มพัร-ระนองเป็็น	4	 
ช้่องจราจร	 การป็รับป็รุ งที่่า เที่่ยบเ ร้อระนอง	 
(ที่่าเที่่ยบเร้อ	 1	 แลื่ะ	 2)	 การพััฒนาศักยภาพัแลื่ะ 
สิ�งอำนวัยควัามสะดวัก/ควัามป็ลื่อดภัยในที่่าอากาศยาน 
ที่ั�ง	 4	แห่งในพ้ั�นที่่�	 แลื่ะอยู่ระหวั่างดำเนินการ	 เช้่น 
การขยายถนน	4	ช้่องจราจร	ที่างหลื่วังหมายเลื่ข	4006	 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 ก า ร ขั บ เ ค ล้ื่� อ น ก า ร พัั ฒ น า ร ะ เ บ่ ย ง
เศรษฐกิจภาคใต้ได้ม่การดำเนินงานมาระยะหน่�ง	 
โดยในระยะเริ�มต้นภาครัฐได้เน้นการลื่งทีุ่นพััฒนา
โครงสร้างพั้�นฐานเพั้�อเตร่ยมควัามพัร้อมของพั้�นที่่� 
ที่ั�งด้านถนน	รถไฟิ	สนามบิน	แลื่ะที่่าเร้อ	แลื่ะการ
เช้้�อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับพั้�นที่่�เศรษฐกิจหลื่ัก 
ในป็ระ เที่ศแลื่ะต่ า งป็ระ เที่ศ	 เพั้� อสนับสนุน
ให้ เ กิ ดก า ร เ ช้้� อม โย งกิ จกรรมที่าง เศรษฐ กิจ
เพัิ�มข่�น 	 ซึ่่� ง โครงการขนาดใหญ่จำเป็็นต้องใช้้
ระยะเวัลื่าในการดำเนินงาน	 แลื่ะการยอมรับ
แลื่ะส นับส นุนของภาค่ 	 ก า รพััฒนา ใน พ้ั� น ท่ี่� 

อย่างไรก็ด่	ตั�งแต่ช้่วังป็ี	2563	เกิดการแพัร่ระบาดของ
โรคโควัิด	–	19	ที่ำให้เศรษฐกิจโลื่กแลื่ะป็ระเที่ศไที่ย
ได้รับผลื่กระที่บอย่างรุนแรง	 ซึ่่�งจะส่งผลื่ต่อเน้�อง
ไป็ยั งทีุ่กสาขาเศรษฐกิจที่ั� งภาคการผลื่ิตแลื่ะ 
บริการ	 การส่งออก	 แลื่ะการลื่งทีุ่นทัี่�งภาครัฐแลื่ะ
เอกช้น	ดังนั�น	 จ่งม่ป็ระเด็นที่้าที่ายของการฟิ้�นตัวั 
ของกิจกรรมที่างเศรษฐกิจหลัื่งจากการแพัร่ระบาด
โควัิด	–	19	แลื่ะป็ัจจัยสนับสนุนการฟิ้�นตัวัอย่างต่อ
เน้�องของกิจกรรมที่างเศรษฐกิจภายในป็ระเที่ศแลื่ะ
การส่งออก

สายราช้กรูด	 (จ.ระนอง)	 –	 หลื่ังสวัน	 (จ.ชุ้มพัร) 
การศ่กษาออกแบบรายลื่ะเอ่ยดแลื่ะจัดที่ำรายงานผลื่ 
กระที่บสิ�งแวัดลื่้อมในการดำเนินโครงการรถไฟิสายใหม ่
ช้่วังชุ้มพัร-ที่่าเร้อน�ำลื่่กระนอง	 สำหรับโครงการ 
พััฒนาด้านอ้�นๆ	 ที่่�ดำเนินการในช้่วังที่่�ผ่านมา 
เช้่นการพััฒนาแลื่ะยกระดับผลื่ิตภัณฑ์์สมุนไพัร 
เพั้�อสุขภาพั	 โครงการพััฒนาศักยภาพัป็าลื่์มน�ำมันสู ่
Oleochemical	แบบครบวังจร	ภายหลื่ังผลื่กระที่บ 
Covid-19	 โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ 
-	ทุี่่งสง(ที่ั�งระบบ)	นอกจากน่�	คณะรัฐมนตร่เม้�อวัันที่่� 
20	 กันยายน	 2565	 เห็นช้อบการกำหนดพ้ั�นที่่�
ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษที่ั�ง	 4	ภาค	 โดยม่ขอบเขต 
เป็็นระดับจังหวััด	 สำหรับระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ
ภาคใต้	ได้แก่	จังหวััดชุ้มพัร	ระนอง	สุราษฎร์ธิาน่แลื่ะ 
นครศร่ธิรรมราช้	 เพั้�อพััฒนาเป็็นศูนย์กลื่างของภาคใต ้

เช้้�อมโยงการค้าแลื่ะโลื่จิสติกส์กับพั้�นท่ี่�เศรษฐกิจ
หลื่ักของป็ระเที่ศแลื่ะภูมิภาคฝีั�งที่ะเลื่อันดามัน	 เป็็น
ฐานการพััฒนาอุตสาหกรรมช้่วัภาพัแลื่ะการแป็รรูป็ 
เกษตรมูลื่ค่าสูง	 แลื่ะยกระดับคุณภาพัแลื่ะมาตรฐาน 
การที่่องเที่่�ยวัสู่ระดับนานาช้าติแลื่ะเห็นช้อบข้อเสนอ 
การขับเคลื่้�อนระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ	ได้แก่	การให ้
สิที่ธิิป็ระโยช้น์แลื่ะอำนวัยควัามสะดวักการลื่งทุี่น 
การพััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐานการพััฒนาห่วังโซึ่่การผลิื่ต 
แลื่ะบริการ	 การพััฒนาแรงงานแลื่ะสนับสนุน 
ผู้ป็ระกอบการ	 แลื่ะการวัิจัยแลื่ะพััฒนาแลื่ะการ 
ถ่ายที่อดเที่คโนโลื่ย่	 ตามที่่�คณะกรรมการนโยบาย 
การพััฒนาเขตเศรษฐกิจพัิเศษ	(กพัศ.)	เสนอ	โดยให้ 
หน่วัยงานใช้้เป็็นกรอบในการดำเนินงานแลื่ะจัดที่ำ 
แผนการขับเคลื่้�อนในแต่ลื่ะด้านเพั้�อพััฒนาระเบ่ยง 
เศรษฐกิจพัิเศษต่อไป็

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การขับเคลื่้�อนการพััฒนาเพั้�อให้บรรลื่ ุ
เป็้ าหมายตามวัั ต ถุป็ระสงค์ แลื่ะ เป็้ าหมายที่่�
กำหนดไวั้	 ในระยะแรกควัรเร่งดำเนินโครงการ 
พััฒนาต่าง	 ๆ	 ให้เป็็นไป็ตามแผน	 อาที่ิ	 โครงการ 
ก่อสร้างรถไฟิสายใหม่ช้่วังชุ้มพัร	-	ระนอง	โครงการ 
พััฒนาด้านการเช้้�อมโยงการที่่องเที่่�ยวั	 (Royal	 

Coast	 &	 Andaman	 Route)	 ในพ้ั�นท่ี่� จังหวััด 
ชุ้มพัร	 -	 ระนอง	 เพั้�อเพัิ�มรายได้จากการที่่องเที่่�ยวั	 
แลื่ะโครงการด้านการพััฒนาอุตสาหกรรมฐาน
ช้่ วัภาพัแลื่ะการแป็รรูป็อุ ตสาหกรรม เกษตร 
มูลื่ค่าสูงเพั้�อเพัิ�มมูลื่ค่าจากอุตสาหกรรมเกษตร 
สำคัญในพั้�นที่่�	 (ยางพัารา	 ป็าลื่์มน�ำมัน)	 ซึ่่�งเป็็น 
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โครงสร้างการผลื่ิตหลื่ักที่่� เป็็นแหลื่่งสร้างรายได้ 
ส ำ คัญ ให้ กั บพั้� น ที่่� ร ะ เ บ่ ย ง เ ศ รษฐกิ จภ าค ใ ต้ 
สำหรับการพััฒนาในระยะต่อไป็ควัรให้ควัามสำคัญ 
กับกา พััฒนาต่อยอดตามกรอบการพััฒนาใน 
ระยะแรกแลื่ะการขับ เคลื่้� อนการดำ เนินงาน 
ตามกรอบนโยบายแลื่ะแนวัที่างท่ี่�	 กพัศ.	 กำหนด 
ให้เกิดผลื่สัมฤที่ธิิ� 	 โดยเฉีพัาะการนำเที่คโนโลื่ย ่
แลื่ะนวััตกรรมมาสร้ างมูลื่ค่ า เพัิ� ม ให้กับสินค้ า 
แลื่ะบริการในพั้� นที่่� 	 การพััฒนาห่ วัง โซึ่่มู ลื่ค่ า 

เช้้�อมโยงต้นน�ำ	 กลื่างน�ำแลื่ะป็ลื่ายน�ำ	 	แลื่ะการวัิจัย 
พััฒนาแลื่ะถ่ายที่อดเที่คโนโลื่ย่	รวัมที่ั�งเช้้�อมโยง 
กับพั้�นท่ี่�เศรษฐกิจอ้�น	 ๆ	 ของป็ระเที่ศ	 โดยเฉีพัาะ 
พั้�นที่่�อ่อ่ซ่ึ่	 แลื่ะป็ระเที่ศในภูมิภาคอ้�น	ๆ	 เพ้ั�อให้เกิด
ป็ระโยช้น์ต่อผู้ป็ระกอบการแลื่ะป็ระช้าช้นแลื่ะเกิด 
การกระจายควัามเจริญสู่ ภูมิภาคอย่างเป็็นรูป็ธิรรม 
รวัมที่ั� ง การ บู รณาการการ ขับ เค ล้ื่� อนร่ วัม กัน 
ของภาค่การพััฒนาที่ั�งในส่วันกลื่างแลื่ะในพ้ั�นที่่�

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (09)	 เขตเศรษฐกิจพัิ เศษ	 (พั.ศ.2566-2580)	 (ฉีบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 
ไดั้ มีการป้ รับแก้ ไขัแผนย่อย 	 จาก	 เ ดิม 	 แผนย่อยการ พััฒนาพ้ั�นที่่� ระ เบ่ ยง เศรษฐกิจภาคใต้	 
เป้็น แผนย่อยการพัื่ฒนาระเบียงเศรษฐกิจพื่ิเศษ	 เพั้�อให้ครอบคลุื่มกับการดำเนินการพััฒนาพ้ั�นที่่� 
ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษในระเที่ศไที่ยใน	 4	 ภาค	 ป็ระกอบด้วัย	 ระเบียงเศรษฐกิจพื่ิเศษภาค่เห่น่อ  
ภาค่ตะวิันออกเฉีียงเห่น่อ ภาค่กลื่าง – ตะวิันตก แลื่ะภาค่ใต้	 จ่งได้ม่การป็รับเป็้าหมาย	ค่าเป็้าหมาย
	 แลื่ะตัวัช้่�วััด	 จาก	 เดิม	 อัตราการขยายตัวัของผลิื่ตภัณฑ์์มวัลื่รวัมของพ้ั�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้ 
เพัิ�มข่�น	 ร้อยลื่ะ	 5	 ต่อป็ี	 เป้็น การขัยายตัวิขัองผลื่ิตภัณ์ฑ์์มวิลื่รวิมขัองพื่่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจพื่ิเศษ
 แลื่ะต้องมีอัตราการขัยายตัวิขัองผลิื่ตภัณ์ฑ์์มวิลื่รวิมขัองพื่่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจพื่ิเศษ เฉีลื่ี�ยร้อยลื่ะ  
ในห่้วิง 5 ป้ี (ป้ี 2566-2570)	 ไม่น้อยกวั่าร้อยลื่ะ	 5	 โดยจะป็รากฏรายลื่ะเอ่ยดในส่วันสุดที่้าย 
ของแผนแม่บที่ป็ระเด็น	(09)	เขตเศรษฐกิจพัิเศษ	เป็้าหมายแผนย่อย	090204	การขยายตัวัของผลิื่ตภัณฑ์์
มวัลื่รวัมของพ้ั�นท่ี่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ	ต่อไป็
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090202

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาค่ใต้้

มูลุค่่าการลุงทุนในพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาค่ใต้้ ระหวั่างป้ี 2561 – 2565
เพิั�มข้�น 100,000 ลุ้านบาท 

090202 การลุงทุนในพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาค่ใต้้เพิั�มข้�น 

ป้ี
2565

	 การพััฒนาพ้ั�นท่ี่� ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาค
ใต้	 (Southern	 Economic	 Corridor:	 SEC)	 
เพั้�อพััฒนาเป็็นศูนย์กลื่างของภาคใต้ เช้้�อมโยง 
การค้าแลื่ะโลื่จิสติกส์กับพั้�นท่ี่�เศรษฐกิจหลื่ักของ 
ป็ระเที่ศแลื่ะภูมิภาคฝีั� งที่ะเลื่อันดามัน	 พััฒนา 
อุตสาหกรรมช่้วัภาพัแลื่ะการแป็รรูป็เกษตรมูลื่ค่า 
แลื่ะยกระดับการที่่องเ ท่ี่� ยวัสู่ ระ ดับนานาช้าติ 
ในระยะแรกของการพััฒนาภาค รัฐ ได้ ลื่ ง ทุี่น 
ด้านโครงสร้างพั้�นฐานอย่างต่อเน้�อง	 เพั้�ออำนวัย
ค วั า มส ะด วั ก ใ ห้ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร ลื่ งทีุ่ น 
แลื่ะเตร่ยมกำหนดคลื่ัสเตอร์อุตสาหกรรมเป็้าหมาย

แลื่ะมาตรการจูงใจเพั้�อส่งเสริมให้เกิดการลื่งทีุ่น
เป็็นการเฉีพัาะสำหรับพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ
ภาคใต้	 รวัมที่ั�งม่การขับเคลื่้�อนการพััฒนาผ่านกลื่ไก
คณะกรรมการนโยบายการพััฒนาเขตเศรษฐกิจ
พัิเศษ	(กพัศ.)	คณะอนุกรรมการ	3	ชุ้ด	แลื่ะกลื่ไกระดับ
พั้�นที่่�ในแต่ลื่ะจังหวััด	 รวัมที่ั�งหน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้อง	 
เพั้�อเพิั�มข่ดควัามสามารถแลื่ะศักยภาพัของพั้�นที่่� 
ให้ม่ควัามพัร้อมรองรับการเป็็นฐานการลื่งทีุ่นสำคัญ
ของภาคใต้แลื่ะผลื่ักดันให้เกิดการลื่งทีุ่นในพั้�นที่่�
ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้มากข่�น
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090202

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

	 การลื่งทีุ่นในพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาค
ใต้ที่่�เพัิ�มข่�น	 สะที่้อนจากมูลื่ค่าการลื่งทีุ่นในพั้�นที่่� 
ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้	 (จังหวััดชุ้มพัร	 ระนอง 
สุราษฎร์ธิาน่	 แลื่ะนครศร่ธิรรมราช้)	 ในช้่วังป็ี 
งบป็ระมาณ	 2561	 –	 2565	 ม่โครงการที่่�ได้รับ 
การส่ ง เสริ มการลื่งทีุ่นรวัม 	 136 	 โครงการ 
มูลื่ค่าเงินลื่งทีุ่นรวัมที่ั� งสิ�น	 39,550	 ลื่้านบาที่ 
คิดเป็็นร้อยลื่ะ	 39.55	 ของเป็้าหมายท่ี่�ต้องบรรลืุ่ 
ในป็ี	 2565	 ที่่�ต้องการให้มูลื่ค่าการลื่งทีุ่นในช้่วัง 
5	 ป็ี	 (2561-2565)	 เพัิ�มข่�น	 100,000	 ลื่้านบาที่ 
ส่งผลื่ให่้มีสถึานะการบรรลืุ่เป้้าห่มายในระดัับ 
วิิกฤต	 โดยในป็ี	 2565	 ม่โครงการที่่� ได้ รับการ 
ส่งเสริมการลื่งทุี่น	จำนวัน	27	 โครงการ	รวัมมูลื่ค่า 
เงินลื่งทีุ่น	 6,309	 ลื่้านบาที่	 ลื่ดลื่งจากป็ี	 2564 
	ซึ่่�งม่การอนุมัติให้การส่งเสริมการลื่งทีุ่น	30	โครงการ	 
เงินลื่งทีุ่น	 13,311	 ลื่้านบาที่	 จ่งจำเป็็นท่ี่�ภาครัฐ

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 ภาครัฐได้ม่การดำเนินโครงการสำคัญ
มาโดยลื่ำดับ	 โดยเฉีพัาะการลื่งทีุ่นพััฒนาด้าน 
โครงสร้างพั้�นฐานแลื่ะสิ� งอำนวัยควัามสะดวัก
เพั้� อ รองรั บการลื่งทีุ่น ในพั้� นที่่� แลื่ะด่ งดู ดการ
ลื่งทีุ่นอย่างต่อเน้�องโดยม่การพััฒนาสำคัญ	 อาที่ิ	 
การเพัิ� มศักยภาพัที่่า เร้อระนองเพั้� อ เช้้� อมโยง 
กับกลุื่่มป็ระเที่ศ	 B IMSTEC	 แลื่ะเขตพััฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวัันออก	 (EEC)	 การป็รับป็รุง 
ที่่าอากาศยานในพั้�นท่ี่�	 การพััฒนารถไฟิสายใหม่ 
ช้่วังชุ้มพัร	-	ระนอง	โครงการด้านส่งเสริมการที่่องเที่่�ยวั 
แลื่ะการผลัื่กดันป็�าช้ายแดนระนองสู่มรดกโลื่ก 
การยกระ ดับป็ระ สิที่ธิิภาพัของภาคการผ ลิื่ต 
แลื่ะบริการ	 การสนับสนุนการแป็รรูป็สมุนไพัร
แบบครบวังจร 	 แลื่ะการพััฒนา เม้ อ งน่ า อยู่
แลื่ะการพััฒนาสภาพัแวัดลื่้อมเม้องให้ เอ้� อต่ อ 
การลื่งทุี่นแลื่ะการอยู ่อาศัยที่ั� งในด้านภูมิที่ัศน  ์

บริการสาธิารณสุข	 ควัามทัี่นสมัยแลื่ะป็ลื่อดภัย
นอกจากน่�	คณะรัฐมนตร่เม้�อวัันที่่�	20	กันยายน	2565 
เห็นช้อบการกำหนดพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ 
4	 ภาค	 โดยม่ขอบเขตเป็็นระดับจังหวััด	 แลื่ะ 
อยู่ระหวั่างการศ่กษา	กำหนดคลื่ัสเตอร์อุตสาหกรรม 
เป็้าหมายแลื่ะสิที่ธิิป็ระโยช้น์เพั้�อส่งเสริมให้เกิด 
การลื่ง ทุี่น	 แลื่ะกำหนดมาตรการแลื่ะป็ัจจั ย
สนับสนุนที่่�จะให้แก่ผู้ป็ระกอบกิจการในระเบ่ยง 
เศรษฐกิจพัิเศษ	 ที่ั�งมาตรการสำคัญที่่�จะส่งเสริม 
สภาพัแวัดลื่้อม	 (Ecosystem)	 แลื่ะมาตรการ
ส นั บ ส นุ น เ พิั� ม เ ติ ม ร า ย ค ลื่ั ส เ ต อ ร์ 	 ค า ด วั่ า 
จะเริ�มมาตรการส่ง เสริมการลื่งทุี่นในระเบ่ยบ
เศรษฐกิจพัิ เศษเป็็นการเฉีพัาะตั� งแต่ป็ี 	 2566	 
ซ่ึ่� งจะช้่วัยส่งเสริมให้ เกิดการลื่งทุี่นในระเบ่ยบ
เศรษฐกิจพิัเศษภาคใต้เพัิ�มข่�นต่อไป็

จะต้องเร่งพััฒนาโครงสร้างพั้�นฐานคมนาคมแลื่ะ 
สิ�งอำนวัยควัามสะดวัก	 แลื่ะระบบสาธิารณูป็โภค
/สาธิารณูป็การที่่�ได้มาตรฐาน	 รวัมที่ั�งม่นโยบาย 
หร้อมาตรการจูงใจให้ภาคเอกช้นเข้ามาลื่งทีุ่น 
ในพ้ั�นที่่�เป็็นการเฉีพัาะ	
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 ส้บเน้�องจากสถานการณ์การแพัร่ระบาดของเช้้�อไวัรัสโควัิด	 –	 19	 ส่งผลื่กระที่บต่อเศรษฐกิจ 
ในพั้�นที่่�ช้ะลื่อตัวัแลื่ะส่งผลื่กระที่บต่อการตัดสินใจลื่งทีุ่นของผู้ป็ระกอบการ	 นอกจากน่�	 ยังต้องเผช้ิญ 
กับสถานการณ์การเป็ลื่่�ยนแป็ลื่งต่าง	 ๆ	 ที่่�ส่งผลื่กระที่บต่อการพััฒนาที่ั�งในระดับพั้�นที่่�แลื่ะในภาพัรวัม 
ของป็ระเที่ศ	อาที่ิ	 การแข่งขันด้านการค้าระหวั่างป็ระเที่ศ	บที่บาที่ของป็ระเที่ศมหาอำนาจต่อป็ระเที่ศ 
ในภูมิภาค	 แลื่ะการเป็ลื่่�ยนแป็ลื่งด้านเที่คโนโลื่ย่	 ป็ระกอบกับควัามช้ัดเจนของนโยบายแลื่ะมาตรการส่ง
เสริมการลื่งทีุ่นเป็็นการเฉีพัาะแลื่ะเหมาะสมในพั้�นท่ี่�ในระดับสูง	 เพ้ั�อให้สามารถด่งดูดการลื่งทีุ่นในกิจการ 
เป็้าหมาย	รวัมที่ั�งการสร้างสภาพัแวัดลื่้อมที่่�เอ้�อต่อการลื่งทีุ่น	ตลื่อดจนการป็ระช้าสัมพัันธิ์เพั้�อสร้างการรับรู้	
การยอมรับแลื่ะการสนับสนุนจากภาค่การพััฒนาภายในพั้�นที่่�	

090202

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การพัฒันาโครงสร้างพั้�นฐานทัี่�งที่างเศรษฐกจิ
แลื่ะสังคม	 เพ้ั�อสร้างสภาพัแวัดลื่้อมให้พัร้อมที่่�จะ
สนับสนุนแลื่ะเอ้�อต่อการลื่งทีุ่น	 แลื่ะการส่งเสริม 
ให้เกิดการลื่งที่นุในกจิการเป้็าหมายที่ั�งในส่วันของสทิี่ธิิ
ป็ระโยช้น์ที่่�เป็็นภาษ่แลื่ะมิใช่้ภาษ่	 มาตรการด่งดูด
แรงงานฝีีม้อแลื่ะผู้เช้่�ยวัช้าญต่างป็ระเที่ศการพััฒนา
แรงงานไที่ย	การสนับสนุนการวัิจัยแลื่ะพััฒนา	แลื่ะ 
การสนับสนุนเงินทุี่น	รวัมที่ั�งการป็รับป็รุงกฎระเบ่ยบ 
ให้สามารถตอบสนองกับกิจกรรมที่างเศรษฐกิจ 
ท่ี่�จะเกิดข่�น	ตลื่อดจนการด่งดูดการลื่งทุี่นในคลัื่สเตอร์ 
อุ ต ส าหกร รม เป้็าหมายที่่�จะเป็็นกิจกรรมหลัื่ก 
เช้้�อมโยงกับกิจกรรมอ้�น ท่ี่� เก่� ยวัข้องให้ เกิดการ 
ขยายการลื่งทีุ่นเพัิ�มข่�น	นอกจากน่�	 ควัรเร่งพััฒนา
โครงสร้างพั้�นฐานแลื่ะสิ�งอำนวัยควัามสะดวักให ้
ที่ั�วัถ่ง	 ได้คุณภาพัแลื่ะมาตรฐานรองรับการขยายตัวั 
ของภาคการผลิื่ตแลื่ะบริการในพั้�นที่่� ได้อย่ าง 
ต่อเน้�องแลื่ะเช้้�อมโยงสู่ตลื่าด	ที่ั�งในแลื่ะต่างป็ระเที่ศ 
แลื่ะ เ ร่ ง ป็ ร ะช้ าสั มพัั น ธิ์ เ ช้ิ ง รุ ก เ พั้� อ เ ผ ยแพัร่ 
ควัามก้ าวัหน้ าการดำ เ นินงานแลื่ะมาตรการ
สนับสนุนจากภาครัฐ	 เพั้�อสร้างควัามเช้้�อมั�นให้ 

นักลื่งทีุ่นตัดสินใจเข้ามาลื่งทีุ่นในพั้�นท่ี่� 	 สำหรับ 
การส่งเสริมการลื่งทีุ่นภาคเอกช้นควัรให้ควัามสำคัญ 
กับการเร่งพัิจารณาให้ผู้ป็ระกอบการได้รับอนุมัต ิ
แลื่ะออกบัตรส่งเสริมการลื่งทีุ่นให้เกิดการลื่งทีุ่น 
จริง	โดยเฉีพัาะโครงการลื่งทีุ่นที่่�อยู่ในกลืุ่่มคลัื่สเตอร์
อุตสาหกรรมเป็้าหมายของการส่งเสริมการลื่งทีุ่น
ในระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษ	 การแก้ ไขป็ัญหาที่่�
เป็็นอุป็สรรคแลื่ะการอำนวัยควัามสะดวักต่อการ
ลื่งทีุ่นแลื่ะป็ระกอบธิุรกิจในป็ระเที่ศไที่ย	 แลื่ะการ
ขับเคล้ื่�อนมาตรการสร้างศักยภาพัการขยายตัวั 
ที่างเศรษฐกิจในระยะยาวัอย่างต่อเน้�อง	ที่ั�งในด้าน 
การลื่งทุี่นพััฒนาพ้ั�นที่่� เศรษฐกิจแลื่ะโครงสร้าง 
พั้�นฐาน	ด้านคมนาคมขนส่งให้เป็็นไป็ตามแผนงาน 
การพัิจารณาแผนการดำเนินงานในด้านต่าง	ๆ 
เพ้ั�อสนับสนุนการพััฒนา	 เช้่น	 การวัิจัยพััฒนาแลื่ะ
การถ่ายที่อดเที่คโนโลื่ย่	 การพััฒนาแรงงานแลื่ะ 
เพัิ�มศักยภาพัผู้ป็ระกอบการ	โดยมอบหมายหน่วัยงาน
ท่ี่�เก่�ยวัข้องเร่งดำเนินงานขับเคลื่้�อนในแต่ลื่ะด้าน
จะสามารถสร้ างควัามเช้้� อมั� น ให้กับนักลื่งทุี่น 
แลื่ะป็ระช้าช้นในพั้�นที่่�
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สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (09)	 เขตเศรษฐกิจพัิ เศษ	 (พั.ศ.2566-2580)	 (ฉีบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 
ไดั้มีการป้รับแก้ ไขัเแผนย่อย จาก เดัิม แผนย่อยการพื่ัฒนาพื่่�นที� ระเบียงเศรษฐกิจภาค่ใต้  
เป้็นแผนย่อยการพื่ัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพื่ิเศษ	 เพั้�อให้ครอบคลุื่มกับการดำเนินการพััฒนาพ้ั�นที่่� 
ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษในระเที่ศไที่ยใน	 4	 ภาค ป้ระกอบดั้วิย ระเบียงเศรษฐกิจพื่ิเศษภาค่เห่น่อ  
ภาค่ตะวิันออกเฉีียงเห่น่อ ภาค่กลื่าง – ตะวิันตก แลื่ะภาค่ใต้	 จ่งได้ม่การป็รับเป็้าหมาย	ค่าเป็้าหมาย	 
แลื่ะตัวัช้่�วััด	 จาก	 เดิม	 การลื่งทีุ่นในพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้เพัิ�มข่�น	 โดยกำหนดให้มูลื่ค่าการลื่งทุี่น 
ในพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้	100,000	ลื่้านบาที่	ในห้วัง	5	ป็ี	เป็็น	การลื่งทุนในพื่่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจ
พื่ิเศษเพื่ิ�มขั่�น โดยกำห่นดัให่้ ม่ลื่ค่่าการลื่งทุนในพื่่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิื่เศษ ไม่น้อยกวิ่า 150,000  
ลื่้านบาทภายในป้ี 2570	 ที่ั�งน่�	 รายลื่ะเอ่ยดป็รากฏในส่วันสุดที่้ายของแผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (09)	 เขต
เศรษฐกิจพัิเศษ	เป็้าหมายแผนย่อย	090205 การลื่งทุนในพื่่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจพื่ิเศษเพื่ิ�มข่ั�น
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาค่ใต้้ (SEC)

เม้องระนองแลุะเม้องชุ่มพัรไดั้รับการพััฒนาให้เป้็นเม้องน่าอยู่

เม้องในพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาค่ใต้้ไดั้รับการพััฒนาให้เป็้นเม้อง
น่าอยู่มากข้�น

ป้ี
2565

	 เพั้�อสนับสนุนการพััฒนาพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้ให้ม่ขยายตัวัของการลื่งทีุ่นแลื่ะรองรับการ
เติบโตที่างเศรษฐกิจ	การพััฒนาเม้องน่าอยู่ในพ้ั�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้เน้นพััฒนาสภาพัแวัดลื่้อมเม้อง 
โดยนำนวััตกรรมแลื่ะเที่คโนโลื่ย่มาป็ระยุกต์ ใช้้ ในการพััฒนาเม้องให้ม่ควัามทัี่นสมัยแลื่ะน่าอยู ่
เพั้�อให้ป็ระช้าช้นได้รับป็ระโยช้น์จากการพััฒนาร่วัมกัน	 ผ่านกลื่ไกแลื่ะกระบวันการม่ส่วันร่วัมของ
ภาครัฐ	ภาคเอกช้น	แลื่ะป็ระช้าช้นในพ้ั�นท่ี่�	 เพั้�อช้่วัยยกระดับคุณภาพัช้่วิัตของป็ระช้าช้นสามารถเข้าถ่ง
โครงสร้างพั้�นฐานแลื่ะการบริการที่างสังคมอย่างที่ั�วัถ่งแลื่ะเที่่าเที่่ยม	 โดยมุ่งเน้นให้ม่การจัดที่ำแผนพััฒนา 
พั้�นที่่�เม้องให้เป็็นศูนย์กลื่างควัามเจริญเพั้�อรองรับการลื่งทีุ่นแลื่ะสนับสนุนการพััฒนาเศรษฐกิจ	 โดยม่
ป็ัจจัยสำคัญที่่�สนับสนุนการบรรลืุ่เป็้าหมายเม้องน่าอยู่	 ได้แก่	 การวัางผังเม้องแลื่ะผังการใช้้ป็ระโยช้น์ที่่�ดิน 
อย่างเหมาะสม	 การพััฒนาโครงสร้างพั้�นฐานแลื่ะสิ�งอำนวัยควัามสะดวักให้ครอบคลืุ่มแลื่ะได้มาตรฐาน
การบริหารจัดการเม้องอย่างม่ป็ระสิที่ธิิภาพัที่ั�งในด้านสิ�งแวัดลื่้อม	 การจัดการขยะ	 ระบบการจราจร 
แลื่ะขนส่งสาธิารณะ	การพััฒนาบริการสาธิารณะเพั้�อให้ป็ระช้าช้นในพ้ั�นที่่�สามารถเข้าถ่งบริการด้านการ
แพัที่ย์แลื่ะสาธิารณสุข	แลื่ะการศ่กษาได้อย่างที่ั�วัถ่ง	แลื่ะการยกระดับควัามป็ลื่อดภัยในช้่วิัตแลื่ะที่รัพัย์สิน
ของป็ระช้าช้นในพั้�นท่ี่�
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

		 การพััฒนาเม้องในพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ ให้ เป็็ น เม้ อ งน่ าอยู่ ม าก ข่� น 	 พัิ จารณา
จากการขับเคล้ื่�อนการพััฒนาเม้องระนองแลื่ะ 
เม้องชุ้มพัรให้เป็็นเม้องน่าอยู่ของพั้�นที่่�ระเบ่ยง
เศรษฐกิจภาคใต้ ท่ี่� ได้ม่ การดำ เนินการสำคัญ	 
ที่่�สะที่้อนถ่งการบรรลืุ่เป็้าหมาย	อาที่ิ	การป็ระกาศ
ใช้้ผังเม้องรวัมจังหวััดระนองแลื่ะชุ้มพัรเพั้�อกำหนด
แนวัที่างการใช้้ป็ระโยช้น์พั้�นที่่� แลื่ะโครงสร้าง 
พั้�นฐานที่่�ม่อยู่ให้เกิดการพััฒนาท่ี่�สมดุลื่	 เป็็นระบบ	
แลื่ะเกิดป็ระสิที่ธิิภาพัสูงสุด	การพััฒนาโครงสร้างพ้ั�น
ฐานด้านคมนาคมขนส่งแลื่ะสิ�งอำนวัยควัามสะดวัก 
สาธิารณูป็โภค/สาธิารณูป็การให้ครอบคลืุ่มแลื่ะ
สามารถสนับสนุนการพััฒนาเม้องสู่ เม้องน่าอยู ่
ที่่�เอ้�อต่อการอยู่อาศัยของคนทีุ่กกลืุ่่มในเม้องระนอง
แลื่ะชุ้มพัร	 แลื่ะสนับสนุนการที่่องเท่ี่�ยวัวัิถ่ชุ้มช้น
เม้องที่่�ม่เอกลัื่กษณ์	 อาทิี่	 โครงการก่อสร้างขยาย	 
4	ช้่องจราจร	ที่างหลื่วังหมายเลื่ข	4006	สายราช้กรูด 
(จ.ระนอง)	–	หลื่ังสวัน	 (จ.ชุ้มพัร)	 	 โครงการพััฒนา
ถนนเลื่่ยบช้ายที่ะเลื่	 (Royal	Coast)	 เพั้�อสนับสนุน
การที่่องเท่ี่�ยวั	Thailand	Riviera	 โครงการพััฒนา
โครงสร้างพั้�นฐานรองรับการที่่องเท่ี่�ยวัเชิ้งศาสนา
วััฒนธิรรม	 แลื่ะการที่่องเที่่�ยวัเช้ิงนิ เวัศที่างน�ำ	 
(เช้้�อมโยงการที่่องเท่ี่�ยวัที่างน�ำ	9	วััด)	เป็็นต้น	รวัมที่ั�ง 
ยังม่โครงการยกระดับการบริการที่างสาธิารณสุข
ให้ ได้มาตรฐานแลื่ะม่การพััฒนาบุคลื่ากรที่าง 

090203

สาธิารณสุขเพั้�อรองรับการให้บริการป็ระช้าช้นใน
พั้�นที่่�	 แลื่ะโครงการสร้างควัามเข้มแข็งการบริการ
ดู แลื่สุ ขภาพัผู้ สู ง อ ายุ เ พั้� อพััฒนา เม้ อ งชุ้ มพัร 
เป็็นเม้องน่าอยู่	 รวัมที่ั�งการบริหารจัดการที่รัพัยากร 
แลื่ะสิ�งแวัดลื่้อมเม้อง	ที่ั�งน่�	 ในช้่วังที่่�ผ่านมาเที่ศบาลื่ 
เม้องระนองได้รับรางวััลื่องค์กรป็กครองส่วันที่้องถิ�น 
ที่่�ม่การบริหารจัดการที่่�ด่รางวััลื่ที่่� 	 3	 ป็ระจำป็ ี
งบป็ระมาณ	2563	โดยกรมส่งเสริมการป็กครองที่้อง
ถิ�น	กระที่รวังมหาดไที่ย	นอกจากน่�	 สำนักงานสภา
พััฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสังคมแห่งช้าติ	(สศช้.)	ได้ร่วัม
กับ	 JICA	ศ่กษาแนวัคิด	กระบวันการวัางแผนแลื่ะ
สนับสนุนการดำเนินงานพััฒนาเที่ศบาลื่เม้องชุ้มพัร 
แลื่ะเที่ศบาลื่เม้องระนอง	ภายใต้โครงการเสริมสร้าง 
ควัามยั�งย้นของการพััฒนาเม้องในอนาคต	 ที่ั�งน่�	 
ได้ดำเนินโครงการนำร่องภายใต้การสนับสนุน 
งบป็ระมาณจาก	J ICA	 แลื่้วั เส ร็จในป็ี 	 2563	
ป็ระกอบด้วัย	 โครงการป็รับป็รุงสวันสาธิารณะ
อาภากร เก่ ย ร ติ วั งศ์ แลื่ะสนามก่ฬา เที่ศบาลื่
เม้องชุ้มพัร	 จังหวััดชุ้มพัรแลื่ะโครงการศ่กษา 
แนวัที่างการออกแบบพั้�นท่ี่�สาธิารณะในเที่ศบาลื่ 
เม้องระนอง	 (พ้ั�นที่่�หน้าโรงพัยาบาลื่ระนอง	 แลื่ะ
บริเวัณศาลื่พั่อตาขิง)	จังหวััดระนอง	สำหรับโครงการ 
อ้�นๆ	 ที่่�เสนอในแผนป็ฏิบัติการภายใต้โครงการฯ 
ได้รับการบรรจุในแผนพััฒนาของเที่ศบาลื่เพั้�อ
ดำเนินการในระยะต่อไป็	

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 ที่่�ผ่านมาได้ม่การดำเนิน	 โครงการจัดการ 
ป็ั จ จั ย เ ส่� ย ง ด้ า นอนามั ย สิ� ง แ วัดลื่้ อม ในพั้� นที่่�
ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้	 เพั้�อจัดที่ำข้อมูลื่พั้�นฐาน	 
ด้านอนามัยสิ�งแวัดลื่้อม	 ในพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจ
เศษภาคใต้แลื่ะยกระดับข่ดควัามสามารถของ 
บุคลื่ากรด้านสาธิารณสุขแลื่ะองค์กรป็กครองส่วัน
ที่้องถิ�นในการจัดการอนามัยสิ�งแวัดลื่้อมรองรับ
การพััฒนาเม้องพั้�นที่่� ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้	 

รวัมถ่ งการสร้ า งควัามรอบรู้ ด้ าน สุขภาพัของ
ป็ระช้าช้นในการเข้าถ่งข้อมูลื่สุขภาพั	การป็้องกัน
แลื่ะลื่ดป็ัจจัยเส่�ยงด้านอนามัยสิ�งแวัดลื่้อม	ซึ่่�งเป็็น
โค่รงการเพื่่�อขัับเค่ลื่่�อนการบรรลืุ่เป้้าห่มายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ป้ระจำป้ี พื่.ศ. 2565 ที�เป้็นส่วิน 
ช่วิยสนับสนุนให่้เกิดัการบรรลืุ่เป้้าห่มายตามที� 
กำห่นดัไวิ้ภายในป้ี 2565	 หน่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้อง 
ร่วัมดำเนินการตามแผนป็ฏิบัติการการพััฒนา

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
503

แผนแม่บท09เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การพััฒนาเม้องไป็สู่การเป็็นเม้องน่าอยู่จำเป็็นต้องอาศัยควัามร่วัมม้อจากภาคป็ระช้าช้น	 
ภาคเอกช้น	แลื่ะองค์กรป็กครองส่วันที่้องถิ�นในพั้�นท่ี่�อย่างต่อเน้�อง	 แลื่ะการวัางแผนแลื่ะขับเคลื่้�อนแผน 
สู่การป็ฏิบัติให้ม่ป็ระสิที่ธิิภาพั	 เช้่น	 การพััฒนาโครงสร้างพั้�นฐานที่่�จำเป็็นเพั้�อสนับสนุนการพััฒนาเม้อง 
หลื่ายโครงการที่่�ยังอยู่ระหวั่างการดำเนินงาน	การพััฒนาเม้องอัจฉีริยะ	(Smart	City)	อยู่ระหวั่างการวัางแผน
แม่บที่แลื่ะแผนป็ฏิบัติการซึ่่�งยังต้องใช้้เวัลื่าในการพััฒนาให้เกิดผลื่ได้ตามแผน	นอกจากน่�	แผนงาน/โครงการ
พััฒนาเม้องของหน่วัยงานต่างๆ	 ในแต่ลื่ะระดับที่่�ต้องบูรณาการให้เกิดควัามสอดคลื่้องแลื่ะเช้้�อมโยงกัน
แลื่ะการจัดตั�งกลื่ไกเฉีพัาะเพั้�อขับเคล้ื่�อนการดำเนินงานในส่วันที่่�เก่�ยวัข้องกับการพััฒนาเม้องน่าอยู่ให้เกิด 
ควัามต่อเน้�องแลื่ะเป็็นรูป็ธิรรม	 รวัมที่ั�งยังม่ป็ระเด็นที่้าที่ายในด้านการเสริมสร้างควัามเข้าใจแลื่ะการม ่
ส่วันร่วัมของภาค่การพััฒนาทีุ่กภาคส่วันแลื่ะป็ระช้าช้นต่อบริบที่ของการเป็็นเม้องน่าอยู่

090203

พ้ั� น ที่่� ร ะ เ บ่ ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ า ค ใ ต้ อ ย่ า ง ยั� ง ย้ น 
พั.ศ.	 2562-2565	ป็ระเด็นการพััฒนาเม้องชุ้มพัร 
แลื่ะเม้องระนอง	ซึ่่� งเน้นการอนุรักษ์ที่รัพัยากร 
ธิรรมช้าติแลื่ะการส่งเสริมวััฒนธิรรม	แลื่ะการพััฒนา
เม้องน่าอยู่	 โดยในช้่วังที่่�ผ่านมาได้ดำเนินโครงการ
พััฒนา เพั้� อ ส นั บสนุ นก า รพััฒนา เ ม้ อ งน่ า อ ยู่ 
สำหรับคนทุี่กกลืุ่่มควับคู่ ไป็กับการสร้างสภาพั
แวัดลื่้อมที่่� เอ้�อต่อการลื่งทีุ่นแลื่ะกระตุ้นให้ เกิด
กิ จกรรมที่าง เศรษฐกิ จ ในพั้� น ท่ี่� ท่ี่� หลื่ากหลื่าย
แลื่ะม่ควัามที่ันสมัย	 เพั้�อยกระดับคุณภาพัช้่วัิต 
ของป็ระช้าช้นในพั้�นท่ี่� 	 นอกจากน่� 	 ม่ โครงการ
พััฒนาสำคัญที่่� สนับสนุนการ เป็็น เม้ อ งน่ าอยู่	 
อาที่ิ	 การยกระดับโครงสร้างพั้�นฐานโที่รคมนาคม

ก า ร จั ด ภู มิ ที่ั ศ น์ แ ลื่ ะป็ รั บป็ รุ ง ภู มิ ที่ั ศ น์ เ ม้ อ ง 
การพััฒนา เม้ อ งแห่ งควัาม เที่่ า เที่่ ยมสำหรั บ 
ผู้สูงอายุแลื่ะคนพิัการ	 การพััฒนาแลื่ะยกระดับ
การให้บริการที่างการแพัที่ย์แลื่ะสาธิารณสุข
การป็รับป็รุงแลื่ะขยายระบบป็ระป็า	 การบริหาร
จั ดการขยะ 	 แลื่ะการพััฒนา เที่คโน โลื่ย่ เพั้� อ
ป็้องกันแลื่ะป็ราบป็ราม	อาช้ญากรรม	แลื่ะพััฒนา
บุคลื่ากรด้านควัามมั�นคง	 เพ้ั�อควัามป็ลื่อดภัยช้่วิัต
แลื่ะที่รัพัย์ สินของป็ระช้าช้น	 แลื่ะอยู่ ระหวั่าง 
การผลัื่กดันโครงการป็�าช้ายเลื่นระนองสู่มรดกโลื่ก 
เพ้ั�อเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลื่กตามขั�นตอน 
แลื่ะกระบวันการพัิจารณาต่อไป็
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090203

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

  การพััฒนาระนองแลื่ะ ชุ้มพัร ใน พ้ั� นที่่�
ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้ ให้ เป็็นเม้องน่าอยู่ ใน
ระยะต่อไป็เพั้�อให้บรรลืุ่เป็้าหมายแลื่ะเกิดควัาม
ยั�งย้น	ควัรให้ควัามสำคัญกับการสร้างการรับรู้แลื่ะ 
การม่ส่วันร่วัมของภาค่ที่่� เ ก่�ยวัข้องในกระบวันการ 
ของการพััฒนาเม้อง	 แลื่ะการสนับสนุนให้ภาค
เอกช้นเข้ามาม่ส่วันร่วัมในการพััฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ในเม้อง	 เช้่น	 ระบบขนส่งสาธิารณะ
ในเม้อง	 แลื่ะควัรม่กลื่ไกในการบริหารจัดการ 
ขับเคลื่้�อนการพััฒนาในระดับพั้�นที่่� เพั้�อติดตาม
เร่งรัดการพััฒนาเม้องน่าอยู่ ให้บรรลุื่ผลื่สำเร็จ 
ตามเป็้าหมาย	 แลื่ะควัรให้ควัามสำคัญกับการ

บังคับใช้้ผังเม้องรวัมของจังหวััดอย่างเคร่งครัด	
แลื่ะสนับสนุนให้ม่การจัดที่ำผังเม้องเฉีพัาะสำหรับ
รองรับการขยายตัวัของเม้องแลื่ะม่แผนการดำเนิน
งานที่่�ช้ัดเจน	 เพั้�อให้เม้องม่การพััฒนาอย่างเป็็น
ระบบ	 รวัมที่ั�งควัรเร่งพััฒนาโครงสร้างพั้�นฐาน
สำคัญให้ได้มาตรฐานแลื่ะสามารถรองรับกิจกรรม
เศรษฐกิจในเม้อง	 แลื่ะจัดการสิ�งแวัดลื่้อมเม้อง
รวัมทัี่�งพััฒนาระบบบริการสาธิารณะแลื่ะบริการ
สาธิารณสุขท่ี่�ด่แลื่ะเพั่ยงพัอ	 เพั้�อรองรับการเติบโต
ที่างเศรษฐกิจของเม้อง	 แลื่ะยกระดับคุณภาพั
ช้่วัิตป็ระช้าช้นในพั้�นที่่�ส่งผลื่ให้ในพั้�นที่่�ระเบ่ยง
เศรษฐกิจภาคใต้เป็็นเม้องน่าอยู่สำหรับคนทุี่กช้่วังวััย	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (09)	 เขตเศรษฐกิจพัิ เศษ	 (พั.ศ.2566-2580)	 (ฉีบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 
ได้ม่การผนวิกรวิมเป้้ าห่มายเม่องในพื่่�นที� ระ เ บียง เศรษฐกิจภาค่ใต้ ไดั้ รับการพัื่ฒนาให่้ เป้็น 
เม่องน่าอย่่มากขั่�นไวิ้ในแผนแม่บท ป้ระเด็ัน (06) พื่่�นที�แลื่ะเม่องน่าอย่่อัจฉีริยะเป้้าห่มายแผนย่อย 
060101 เม่องในพื่่�นที�เป้้าห่มายที�ไดั้รับการพื่ัฒนา เพื่่�อกระจายค่วิามเจริญแลื่ะลื่ดัค่วิามเห่ลื่่�อมลื่�ำ 
ในทุกมิติ เพั้�อให้การขับเคลื่้�อนการพััฒนาเม้องในระยะต่อไป็ของแผนแม่บที่ภายใต้ยุที่ธิศาสตร์ช้าต ิ
เป็็นไป็อย่างบูรณาการแลื่ะเป็็นเอกภาพัมากยิ�งข่�น	 ซึ่่�งในระยะถัดไป็สามารถดูรายลื่ะเอ่ยดได้ตาม 
เป็้าหมายแผนย่อยดังกลื่่าวั
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาเขต้เศรษฐกิจพิัเศษช่ายแดัน

การขยายตั้วัของผลิุต้ภัณฑ์์มวัลุรวัมของพ้ั�นท่�เขต้พััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช่ายแดัน
เพิั�มข้�นร้อยลุะ 3 ต้่อป้ี

การขยายต้ัวัของผลุิต้ภัณฑ์์มวัลุรวัมของพ้ั�นท่�เขต้พััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษ
ช่ายแดันเพิั�มข้�น

ป้ี
2565

	 การพััฒนาเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิ เศษ
ช้ายแดนใน	 10	 พ้ั�นที่่� 	 (ตาก	 สระแก้วั	 สงขลื่า
ตราด	 มุกดาหาร	 หนองคาย	 นครพันม	 เช้่ยงราย
กาญจนบุร่แลื่ะนราธิิวัาส)	 ม่วััตถุป็ระสงค์ เพั้�อ
พััฒนาพั้�นที่่� เศรษฐกิจบริเวัณช้ายแดน	 กระจาย
ควัามเจริญสู่ภูมิภาค	 ยกระดับรายได้แลื่ะคุณภาพั
ช้่วัิตของป็ระช้าช้น	 จัดระเบ่ยบควัามมั�นคงบริเวัณ
ช้ายแดน	แลื่ะเพัิ�มข่ดควัามสามารถในการแข่งขัน
ของพ้ั�นที่่�แลื่ะป็ระเที่ศ	 โดยพััฒนาต่อยอดจากฐาน
ที่รัพัยากรแลื่ะกิจกรรมที่างเศรษฐกิจในพ้ั�นท่ี่�ท่ี่�ม่อยู่
เดิมแลื่ะยกระดับศักยภาพัของพ้ั�นที่่�ให้เอ้�อต่อการ
ค้า	การลื่งทีุ่น	การผลื่ิต	แลื่ะการบริการ	รวัมที่ั�งส่ง
เสริมให้ผู้ป็ระกอบการในพั้�นที่่�ม่ควัามเข้มแข็งแลื่ะ
สามารถใช้้โอกาสจากการพััฒนาในพั้�นท่ี่�ในการ
ป็ระกอบกิจการ	 ตลื่อดจนด่งดูดการลื่งทุี่นในเขต
พััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนให้เพัิ�มข่�น	 ซึ่่�งจะ
เกิดป็ระโยช้น์ต่อการพััฒนาแลื่ะสร้างมูลื่ค่าเพัิ�มให้
แก่เศรษฐกิจในพั้�นท่ี่�	 สามารถเช้้�อมโยงเข้าเป็็นส่วัน
หน่�งของห่วังโซึ่่อุป็ที่านทัี่�งในป็ระเที่ศ	ป็ระเที่ศเพั้�อน
บ้านแลื่ะป็ระเที่ศในภูมิภาค	 เพัิ�มการจ้างงานแลื่ะ
รายได้ให้ป็ระช้าช้น	แลื่ะสนับสนุนการขยายตัวัของ
กิจกรรมที่างเศรษฐกิจอย่างต่อเน้�อง	ซึ่่�งในป็ัจจุบัน

090301

การพััฒนาเขตพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช้ายแดน
ดำเนินการภายใต้ระเบ่ยบสำนักนายกรัฐมนตร่	 วั่า
ด้วัยการพััฒนาเขตเศรษฐกิจพัิเศษ	พั.ศ.	2564	โดย
ม่คณะกรรมการนโยบายการพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ
(กพัศ).	 เป็็นกลื่ไกหลื่ักในการกำหนดนโยบายแลื่ะ 
ขับเคลื่้�อนการดำเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการ	3	ชุ้ด
แลื่ะคณะที่ำงาน	1	ชุ้ดภายใต้	กพัศ.	รวัมที่ั�งม่กลื่ไก 
ในแต่ลื่ะจั งหวััดที่่�ม่ เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิ เศษ
ช้ายแดนที่ำหน้าที่่�ป็ระสานขับเคลื่้�อนการดำเนิน
งานในระดับพั้�นที่่�ให้เป็็นไป็อย่างบูรณาการแลื่ะม่
ป็ระสิที่ธิิภาพัเป็้าหมายการขยายตัวัของผลื่ิตภัณฑ์์
มวัลื่รวัมของพั้�นที่่� เขตพััฒนาเศรษฐกิจช้ายแดน
ม่ป็ัจจัยควัามสำเร็จที่่�ต้องให้ควัามสำคัญ	 ป็ระกอบ
ด้ วั ยควัามพัร้ อมของ โคร งสร้ า งพั้� น ฐ านแลื่ะ 
สิ�งอำนวัยควัามสะดวักในพั้�นที่่�ซ่ึ่�งครอบคลืุ่มที่ั�งการ
พััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐานด้านคมนาคมแลื่ะระบบ 
โลื่จิสติกส์เพั้�อเช้้�อมโยงในพั้�นที่่�เขตพััฒนาเศรษฐกิจ
พัิเศษช้ายแดนแลื่ะเช้้�อมกับพ้ั�นที่่� เศรษฐกิจหลัื่ก
ที่ั�งในแลื่ะต่างป็ระเที่ศ	การเพัิ�มป็ระสิที่ธิิภาพัการ
ผลื่ิตแลื่ะบริการในพั้�นท่ี่�โดยการพััฒนาฝีีม้อแรงงาน 
การพััฒนาศักยภาพัผู้ป็ระกอบการรายย่อย	วัิสาหกิจ
ชุ้มช้นแลื่ะบุคลื่ากรที่่�สอดคลื่้องกับควัามต้องการ
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ของตลื่าด	 การเพัิ� มป็ระสิที่ธิิภาพัการอำนวัย 
ควัามสะดวักด้านการลื่งทุี่นซึ่่�งต้องม่การให้สิที่ธิิ
ป็ระโยช้น์ส่งเสริมการลื่งทีุ่นที่่�จูงใจแลื่ะแข่งขันได้ 
การเพัิ� ม โอกาสในการเข้ าถ่ งตลื่าดแลื่ะแหลื่่ ง
วััตถุดิบ	 เงินทีุ่นเที่คโนโลื่ย่แลื่ะนวััตกรรม	การเพัิ�ม
ป็ระสิที่ธิิภาพัช้่องที่างการส่งออกสินค้า	 เช้่น	 ด่าน

ศุลื่กากร/ด่านพัรมแดน	ที่่าเร้อแลื่ะสนามบิน	รวัมถ่ง 
การอำนวัยควัามสะดวักการผ่านแดน	 ตลื่อดจน
จำเป็็นต้องม่การป็ระช้าสัมพัันธิ์แลื่ะการดำเนินงาน
ด้านการตลื่าดเชิ้งรุกที่่�ม่ป็ระสิที่ธิิภาพัเพั้�อเสริมสร้าง
ควัามเข้าใจให้แก่ป็ระช้าช้นแลื่ะจูงใจให้นักลื่งทุี่น 
เข้ามาลื่งทีุ่นในพั้�นที่่�เพัิ�มมากข่�น	
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

	 เน้�องจากการจัที่ำข้อมูลื่ผลิื่ตภัณฑ์์มวัลื่รวัม 
ในป็ัจจุบันม่เพ่ัยง	3	ระดับ	ค้อ	การผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัม 
ในป็ระเที่ศ	 (GDP)	 ผลื่ิตภัณฑ์์ภาค	 (GRP)	 แลื่ะ 
ระดับย่อยท่ี่�สุดค้อผลื่ิตภัณฑ์์จังหวััด	 (GPP)	 จ่ง
ไม่สามารถนำมาใช้้ในการคำนวัณการขยายตัวั 
ของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัมของเขตพััฒนาเศรษฐกิจ
พัิเศษช้ายแดนซึ่่�งกำหนดขอบเขตในระดับตำบลื่ได ้
อย่างไรก็ด่ 	 เม้�อพัิจารณา	 GPP	 ช้่วังก่อนการ 
แพัร่ระบาดของ	 COVID-19	 (ป็ี	 2558	 –	 2562)	 
พับวั่า	 GPP	 ของจังหวััดที่่�ม่เขตพััฒนาเศรษฐกิจ
พัิ เศษม่อัตราการเติบโตอย่ างต่อ เน้� อง 	 เฉีลื่่� ย 
ร้อยลื่ะ	3	ต่อป็ี	โดยในป็ี	2562	-	2563	การช้ะลื่อตัวั 
ของการเติบโตที่างเศรษฐกิจจากการแพัร่ระบาด
ของ	 COVID-19	 ส่งผลื่ให้	 GPP	 เติบโตลื่ดลื่ง 
เล็ื่กน้อย	 ยังค่งมีสถึานะต่อการบรรลืุ่เป้้าห่มาย 
ในระดัับเสี�ยง นอกจากน่�	 ช้่วังป็ี	 2561	 -	 2565	 
การขับเคลื่้�อนการพััฒนาเขตพััฒนาเศรษฐกิจ
พัิเศษส่งผลื่ให้ม่โครงการลื่งทีุ่นที่ั�งจากภาครัฐแลื่ะ 
ภ า ค เ อ ก ช้ น เ กิ ด ข่� น ใ น พ้ั� น ที่่� อ ย่ า ง ต่ อ เ น้� อ ง 
ซึ่่�งในป็ี	 2565	ม่มูลื่ค่าการลื่งทุี่นรวัมของโครงการ 
ที่่�เริ�มดำเนินการลื่งทีุ่นแลื่้วั	 (สะสมตั�งแต่ป็ี	 2558	 -	
2565)	กวั่า	39,000	ลื่้านบาที่	เพัิ�มข่�นจากป็ี	2564	ซึ่่�ง
ม่มูลื่ค่าการลื่งทีุ่นรวัมป็ระมาณ	30,000	ลื่้านบาที่ 
โ ด ยส่ วั น ใ หญ่ เ ป็็ น กิ จ ก า รป็ ร ะ เ ภที่ก า ร ผ ลิื่ ต 
เคร้�องม้อแพัที่ย์	 (ถุงม้อยาง	 ผลื่ิตภัณฑ์์แป็รรูป็ยาง
ขั�นต้น)	 อาหารแลื่ะเคร้�องด้�ม	 ผลื่ิตภัณฑ์์พัลื่าสติก
อาหารสัตวั์	 เคร้�องนุ่งห่ม	 วััสดุก่อสร้าง	 แลื่ะไฟิฟิ้า
จากแสงอาทิี่ตย์	ซึ่่�งช้่วัยเพัิ�มโอกาสการจ้างงานแลื่ะ

เพัิ�มรายได้ให้แก่ป็ระช้าช้นในพ้ั�นที่่�	 แลื่ะส่งผลื่ให ้
ม่การลื่งทีุ่นในกิจการที่่� เก่� ยวั เน้� องต่ างๆ	 โดย 
ภาคเอกช้นที่้องถิ�น	การจัดตั�งธิุรกิจใหม่ซ่ึ่�งส่วันใหญ่
เป็็นธิุรกิจขนาดกลื่างแลื่ะขนาดย่อมกวั่า	2,000	ราย 
แลื่ะการลื่ง ทุี่นใน นิคม อุตสาหกรรมสระแก้ วั 
แลื่ะสงขลื่าที่่� เป็ิดให้นักลื่งทีุ่น เข้ า ใช้้ พ้ั�นที่่� แลื่้ วั
นอกจากน่� 	 ภาครั ฐ ได้ ลื่งทีุ่น พััฒนาเ พ้ั� อสร้ า ง 
ควัามพัร้อมให้แก่พั้�นที่่�	 เช้่น	 การพััฒนาโครงสร้าง 
พั้�นฐานสำคัญที่่�ที่ยอยแลื่้เสร็จการเพิั�มป็ระสิที่ธิิภาพั 
แลื่ะการพััฒนาด่านพัรมแดน/ด่านศุลื่กากรแลื่ะ
การพััฒนาถนนสายหลื่ั กแลื่ะสายรองที่่� ช้่ วั ย 
ลื่ดป็ัญหาการจราจรติดขัดบริเวัณด่านพัรมแดน
ส่ งผลื่ ให้ ป็ ระช้าช้นสามารถ เข้ า ถ่ ง โ คร งข่ า ย 
ระบบสาธิารณูป็ โภค/สาธิารณูป็การที่่� เ พั่ ย ง
พัอแลื่ะได้มาตรฐาน	 ได้รับบริการสาธิารณสุข 
ที่่�ม่ป็ระสิที่ธิิภาพัแลื่ะครอบคลืุ่มมากข่�น	 แลื่ะ
สามารถเดินที่างแลื่ะป็ระกอบกิจกรรมเศรษฐกิจ
ข้ามพัรมแดนได้สะดวักแลื่ะรวัดเร็วั	 ที่ั�งน่� 	 การ
ลื่งทีุ่นจากภาครัฐแลื่ะเอกช้นยังสนับสนุนให้เกิดการ
ขยายกิจการต่างๆ	 เช้่น	 โรงแรม	ที่่�พััก	 ร้านอาหาร	 
ห้างสรรพัสินค้า	 ได้ช้่วัยกระตุ้นการบริโภค	 แลื่ะ
สร้างมูลื่ค่าเพัิ�มให้กับวััตถุดิบในพั้�นที่่�แลื่ะบริเวัณ
ใกลื่้ เค่ยงจากกิจกรรมที่างเศรษฐกิจที่่� เ กิด ข่�น 
ในพ้ั�นที่่�	 ซึ่่�งสถานการณ์การพััฒนาแลื่ะการลื่งทุี่น
ในพ้ั�นที่่�เขตพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช้ายแดนที่่�เติบโต
อย่างต่อเน้�องในป็ีท่ี่�ผ่านมาจะส่งผลื่ต่อการขยายตัวั 
ของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัมของเขตพััฒนาเศรษฐกิจ
พัิเศษช้ายแดนเพัิ�มข่�นได้
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การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 การดำเนินงานเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ
ช้ายแดนม่ควัามก้าวัหน้ามาอย่างต่อเน้�อง	ซึ่่�งหน่วัย
งานที่่� เ ก่�ยวัข้องทัี่�งในส่วันกลื่างแลื่ะพ้ั�นที่่� ได้ร่วัม
ขับเคล้ื่�อนการพััฒนาเขตพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษ
ช้ายแดนที่ั�ง	 10	 แห่ง	 โดยม่การดำเนินโครงการที่่�
สนับสนุนการบรรลืุ่ เป็้าหมายการขยายตัวัของ
ผลิื่ตภัณฑ์์มวัลื่รวัมของพ้ั�นที่่�เขตพััฒนาเศรษฐกิจ
ช้ายแดน	 ในป็ี	 2565	 ในด้านต่าง	 ๆ	 ที่่�เป็็นองค์
ป็ระกอบการพััฒนาสำคัญแลื่ะคาดวั่ าจะช้่วัย
สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวัของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัม
ของพั้�นที่่�เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดน	 ได้แก ่
1)	การเร่งรัดพััฒนาแลื่ะยกระดับโครงสร้างพั้�นฐาน
ที่ั�งด้านเศรษฐกิจแลื่ะสังคมให้เพั่ยงพัอต่อควัาม
ต้องการแลื่ะม่คุณภาพัสูงข่�นทัี่�งด้านคมนาคมขนส่ง
ด่านศุลื่กากร	 สาธิารณูป็โภค/สาธิารณูป็การ	 เช้่น
	 โครงการพััฒนาด่านสินค้าเกษตรในเขตเศรษฐกิจ
พัิเศษ	 โครงการก่อสร้างป็รับป็รุงขยายการป็ระป็า
ส่วันภูมิภาค	 โครงการพััฒนาระบบการค้าดิจิที่ัลื่
เพั้�อยกระดับการค้าสินค้าแลื่ะบริการช้ายแดนแลื่ะ
ข้ามแดนระหวั่างไที่ยกับป็ระเที่ศสมาช้ิก	ACMECS	
แลื่ะโครงการพััฒนาด่านตรวัจป็ระมงในพั้�นที่่�เขต
เศรษฐกิจพัิเศษ	แลื่ะ	2)	การส่งเสริมควัามสามารถใน
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ	เช้่น	โครงการส่งเสริมการ
ค้าการลื่งทีุ่นในพั้�นที่่�เขตเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดน
เช้้�อมโยงกับป็ระเที่ศเพั้�อนบ้านสู่ระดับสากลื่โดย
ส่งเสริมควัามร่วัมม้อ	 สร้างเคร้อข่าย/พัันธิมิตรกับ
ป็ระเที่ศเพั้�อนบ้าน	 รวัมที่ั�งป็ระเที่ศในอนุภูมิภาค 
ภายใต้กรอบควัามร่ วัมม้อ 	 GMS	 ACMECS 
IMT-GT	แลื่ะ	BIMSTEC	รวัมถ่งเสริมสร้างศักยภาพั 
ของนักลื่งทุี่น/ผู้ป็ระกอบการให้สามารถรองรับ
สถานการณ์การแข่งขันท่ี่�สูงข่�น	 โครงการพััฒนา
สินค้า	การค้าการลื่งทีุ่น	แลื่ะการขับเคลื่้�อนเศรษฐกิจ 

ช้ายแดนโครงการขยายการค้าการลื่งทีุ่นช้ายแดน
แลื่ะเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ	 ผ่านการให้สิที่ธิิ
ป็ระโยช้น์ที่ั�งที่างด้านภาษ่แลื่ะมิใช้่ภาษ่เพั้�อจูงใจให้
เกิดการลื่งทีุ่น	การเพัิ�มป็ระสิที่ธิิภาพัของศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ	แลื่ะพััฒนาด่านเพั้�อเพัิ�มป็ระสิที่ธิิภาพัของ
การอำนวัยควัามสะดวักในการผ่านแดน	 โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพัแลื่ะเพัิ�มช้่องที่างการตลื่าดแก่ผู้
ป็ระกอบการในยุคดิจิที่ัลื่พัร้อมสร้างควัามสัมพัันธิ์
ที่างการค้าไที่ย–กัมพัูช้าในเขตฯ	 สระแก้วั	 โดยมุ่ง
เน้นผู้ป็ระกอบการผลื่ิตภัณฑ์์ชุ้มช้น/OTOP/SMEs/
เกษตรอินที่ร่ย์/สินค้าเกษตร/เกษตรแป็รรูป็/สินค้า-
GI/เคร้อข่า	Biz	Club/ภาคบริการ	 โครงการพััฒนา
เที่คโนโลื่ย่แลื่ะนวััตกรรมในการยกระดับควัาม
สามารถในการแข่งขันของผู้ป็ระกอบการในเขตฯ
ตาก	 โครงการพััฒนาศักยภาพัผู้ป็ระกอบการในการ
สร้างโอกาสที่างการแข่งขันด้านการค้าช้ายแดน
เสริมสร้างควัามเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของ
จังหวััดเช้่ยงราย	 เพั้�อให้ภาคเอกช้นม่ควัามพัร้อม
ในการป็ระกอบธุิรกิจแลื่ะขยายการลื่งทีุ่น	แลื่ะการ
ป็ระช้าสัมพัันธิ์เพั้�อให้ข้อมูลื่การป็ระกอบธิุรกิจแก่
นักลื่งทุี่นแลื่ะผู้ป็ระกอบการแลื่ะเพั้�อสร้างควัาม
เข้าใจแก่ป็ระช้าช้น	 การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวัข้ามพัรมแดนให้ม่ควัามสะดวักแลื่ะถูก
กฎหมายควับคู่ไป็กับการตรวัจแลื่ะป็ระกันสุขภาพั
การฝีึกอบรมฝีีม้อแรงงานแลื่ะผู้ป็ระกอบการ
ป็ระมาณ	10,000	คนต่อป็ีในโครงการเพิั�มทัี่กษะ
กำลัื่งแรงงานในพั้�นที่่� เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ
รวัมที่ั�งโครงการเพัิ�มป็ระสิที่ธิิภาพัการป็ฏิบัติงาน
ให้ที่่�ที่ำการป็กครองจังหวััดแลื่ะที่่�ที่ำการป็กครอง
อำเภอเพั้�อสนับสนุนการขับเคลื่้�อนการพััฒนาเขต
พััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษในระดับพั้�นที่่�	
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การพััฒนาเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษใน
ระยะต่อไป็ควัรเร่งพััฒนาโครงสร้างพั้�นฐานในพั้�นที่่�
ให้ได้มาตรฐานแลื่ะครอบคลุื่มแลื่ะสามารถเช้้�อม
โยงกับพั้�นที่่�เศรษฐกิจหลื่ักอ้�นๆ	ทัี่�งในป็ระเที่ศ	(เขต
พััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก	แลื่ะระเบ่ยงเศรษฐกิจ
พิัเศษใน	4	ภาค)	แลื่ะในป็ระเที่ศเพั้�อนบ้าน	เพ้ั�อให้
สามารถใช้้ป็ระโยช้น์จากโอกาสการพััฒนา	 เสริม
สร้างควัามเช้้�อมั�นแลื่ะด่งดูดการลื่งทุี่นให้เพัิ�มข่�น
อย่างต่อเน้�องส่งเสริมให้เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ
ช้ายแดนแต่ลื่ะแห่งม่บที่บาที่ในห่วังโซึ่่อุป็ที่านใน
ระดับภาค	ป็ระเที่ศ	แลื่ะระหวั่างป็ระเที่ศ	พััฒนา
สภาพัแวัดลื่้อมท่ี่�เอ้�อต่อการป็ระกอบธุิรกิจ	 แลื่ะ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 ป็ระกอบด้วัย	 การเร่งรัดพััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐานด้านต่าง	 ๆ	 ให้แลื่้วัเสร็จตามแผนเพั้�อจูงใจ 
ให้เกิดการลื่งทุี่นแลื่ะสามารถรองรับการขยายตัวัของกิจกรรมที่างเศรษฐกิจในพ้ั�นที่่�ได้อย่างต่อเน้�อง	 
การจัดการแลื่ะควับคุมการแพัร่ระบาดของ	COVID-19	ที่่�ส่งผลื่กระที่บต่อการดำเนินกิจกรรมที่างเศรษฐกิจ
แลื่ะการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวัข้ามพัรมแดน	 การพััฒนาบที่บาที่ของเขตพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษ
ช้ายแดนในห่วังโซึ่่การผลื่ิตแลื่ะบริการของภาค/ป็ระเที่ศ	แลื่ะการเช้้�อมโยงกับพั้�นที่่�เศรษฐกิจหลื่ักแห่งอ้�นๆ
รวัมที่ั�งการกำหนดนโยบายระหวั่างป็ระเที่ศแลื่ะการพััฒนาโครงการสำคัญในป็ระเที่ศเพั้�อนบ้านที่่�ส่งผลื่ 
ต่อการพััฒนาเขตพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช้ายแดน	 โดยหากสามารถบริหารจัดการควัามที่้าที่ายฯ	 ได้อย่าง
ม่ป็ระสิที่ธิิภาพัจะช้่วัยสนับสนุนให้เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนเกิดการขยายตัวัของการลื่งทีุ่น 
แลื่ะกระตุ้นกิจกรรมที่างเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน้�อง	

ยกระดับคุณภาพัการผลื่ิตโดยใช้้เที่คโนโลื่ย่ที่่�สูง
ข่�นแลื่ะสร้างมูลื่ค่าเพัิ�มให้การผลิื่ตแลื่ะบริการโดย
ต่อยอดการใช้้ป็ระโยช้น์ที่รัพัยากรที่่�ม่ในพั้�นที่่�ให้
มากข่�น	 แลื่ะพััฒนาศักยภาพัของแรงงานในพั้�นที่่�
ให้สอดคลื่้องกับควัามต้องการของตลื่าด	 แลื่ะ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวัตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสมแลื่ะม่ป็ระสิที่ธิิภาพั	 รวัมที่ั�งเร่ง
เจรจาแลื่ะผลื่ักดันควัามร่วัมม้อกับป็ระเที่ศเพั้�อน
บ้านแลื่ะป็ระเที่ศในภูมิภาคเพั้�อให้ เขตพััฒนา
เศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนสามารถเช้้�อมโยงแลื่ะได้
รับป็ระโยช้น์จากโอกาสที่่� เกิดข่�นจากการพััฒนา
โครงการสำคัญในป็ระเที่ศเพ้ั�อนบ้าน/ภูมิภาค
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สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (09)	 เขตเศรษฐกิจพัิ เศษ	 (พั.ศ.2566-2580)	 (ฉีบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 
ยังค่งเป้้าห่มาย ตัวิชี� วิัดัแลื่ะค่่า เป้้าห่มายขัองการขัยายตัวิขัองผลื่ิตภัณ์ฑ์์มวิลื่รวิมขัองพื่่�นที� 
เขัตพื่ัฒนาเศรษฐกิจพื่ิเศษชายแดันเพิื่�มข่ั�น	 โดยให้ม่วััดค่าเป็้าหมายการอัตราการขยายตัวัของผลื่ิตภัณฑ์์ 
มวัลื่รวัมของจังหวััดที่่�ม่ เขตพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช้ายแดน	 เน้�องจากการพััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐาน
สำคัญในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิ เศษช้ายแดนได้ที่ยอยแลื่้วัเสร็จ	 จ่งส่งผลื่การพััฒนาแลื่ะสนับสนุน 
การเช้้�อมโยงกิจกรรมเศรษฐกิจกับพั้�นที่่� เก่�ยวัเน้�อง	 ดังนั�น	 จ่งสามารถใช้้ข้อมูลื่ผลิื่ตภัณฑ์์มวัลื่รวัม 
ของจังหวััดในการติดตามสถานการณ์บรรลืุ่เป็้าหมายได้	 แลื่ะกำหนดค่าเป็้าหมายเฉีลื่่�ยไม่น้อยกวั่า 
ร้อยลื่ะ	 3	 ในช้่วัง	 5	 ป็ี 	 (2566-2570)	 ซึ่่� ง ในป็ี 	 2565	 ม่มูลื่ค่าการขยายตัวัเฉีลื่่�ยในช้่วัง	 5	 ป็ี	 
ที่่�ร้อยลื่ะ	 0.83	สะที่้อนถ่งควัามที่้าที่ายของสถานการณ์บรรลุื่เป็้าหมายในระดับวัิกฤตในห้วัง	 5	ป็ีถัดไป็ 
ที่ั�งน่�	 อัตราการเติบโตของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัมของจังหวััดในช้่วังก่อนการแพัร่ระบาดของเช้้�อโควัิด	 -19	
ป็ระกอบกับมูลื่ค่าการลื่งทีุ่นของภาคเอกช้นในพั้�นที่่�ที่่�เพัิ�มสูงข่�นอย่างต่อเน้�อง	 แลื่ะการที่บที่วันกิจการ 
เป็้าหมายแลื่ะสิที่ธิิป็ระโยช้น์ส่งเสริมการลื่งทีุ่นเพัิ�มเติมในระยะต่อไป็	 รวัมที่ั�งการลื่งทีุ่นของภาครัฐ 
ในโครงการพััฒนาท่ี่�สำคัญในพั้�นท่ี่�เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดน	 จะช้่วัยสนับสนุนให้การขับเคลื่้�อน
การพััฒนาบรรลุื่เป็้าหมายท่ี่�กำหนดไวั้
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาเขต้เศรษฐกิจพิัเศษช่ายแดัน

มูลุค่่าการลุงทุนเขต้พััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช่ายแดันเพิั�มข้�น  
10,000 ลุ้านบาท

การลุงทุนในเขต้พััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช่ายแดันเพิั�มข้�น 

ป้ี
2565

	 การพััฒนาเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิ เศษ 
ให้ เป็็นพั้�นที่่� เศรษฐกิจแห่งใหม่บริ เวัณช้ายแดน 
ท่ี่�ม่ควัามพัร้อมรองรับการลื่งทุี่นจากทัี่�งในแลื่ะ 
ต่ างป็ระเที่ศจะส่ งผลื่ให้มู ลื่ค่ าการลื่งทีุ่นรวัม 
ในพ้ั�นที่่� เพัิ�มมากข่�นแลื่ะสนับสนุนการขยายตัวั 
ของผลิื่ตภัณฑ์์มวัลื่รวัมของเขตพััฒนาเศรษฐกิจ
พิัเศษช้ายแดน	 โดยมูลื่ค่าการลื่งทุี่นของภาคเอกช้น
ในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดน	ป็ระกอบด้วัย 
โครงการที่่�ได้รับการส่งเสริการลื่งทีุ่นจากสำนักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลื่งทุี่น	 (สกที่.)	 โครงการ
ลื่งทีุ่นของภาคเอกช้นในพ้ั�นที่่�พััฒนาซึ่่� ง เป็็นที่่� 
ราช้พััสดุในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ	 การลื่งทีุ่น
ในนิคมอุตสาหกรรม	 การจัดตั�งธิุรกิจใหม่	 แลื่ะ 
การลื่งทุี่นในกิจการท่ี่�ขอรับสิที่ธิิป็ระโยช้น์จาก 
กรมศุลื่กากร	 โดยป็ัจจัยควัามสำเร็จสำคัญที่่�ส่งผลื่
ต่อการบรรลุื่เป็้าหมาย	 ได้แก่	 ระบบโครงสร้าง
พ้ั�นฐานแลื่ะสิ�งอำนวัยควัามสะดวักที่่�ครอบคลุื่ม
ป็ระช้าช้นแลื่ะผู้ป็ระกอบการสามารถใช้้ป็ระโยช้น์
ได้ อย่ า ง เต็ มป็ระสิที่ธิิ ภาพั	 ควัามพัร้ อมของ
พ้ั�นที่่�อุตสาหกรรม	ควัามพัร้อมของแรงงาน	 เช้่น	 
การบริหารจัดการแรงงาน	 การพััฒนาที่ักษะฝีีม้อ
เป็็นต้น	กฎหมาย	ระเบ่ยบแลื่ะมาตรการของรัฐที่ั�ง
ในระดับป็ระเที่ศแลื่ะระหวั่างป็ระเที่ศที่่�ส่งเสริม 
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แลื่ะสนับสนุนให้เกิดการลื่งทีุ่น	แลื่ะสภาพัแวัดลื่้อม
ที่่� เ อ้�อต่อการลื่งทุี่น	 เช้่น	 การจัดตั�งศูนย์บริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ	การตลื่าดแลื่ะป็ระช้าสัมพัันธิ์เช้ิงรุก 
ที่ั� ง น่� 	 ใ น ช้่ วั ง ที่่� ผ่ า น ม า แม้ วั่ า ม่ ส ถ า นก า รณ์ 
การแพัร่ระบาดของ	 เช้้�อไวัรัสวัิด-19	 การลื่งทีุ่น 
ในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนยังคงเพัิ�มข่�น 
อย่างต่อเน้�องแลื่ะในบางกิจการได้เช้้�อมโยงเข้าสู่ 
ห่วังโซึ่่อุป็ที่านของป็ระเที่ศ/โลื่ก	 อย่ างไร ก็ด่ 
ในป็ี 	 2565	 การช้ะลื่อตัวัของเศรษฐกิจ โลื่ก	 
การเกิดสงครามแลื่ะควัามขัดแย้งเช้ิงนโยบาย 
การค้าระหวั่างป็ระเที่ศ	สถานการณ์การแพัร่ระบาด 
ของโควัิด-19	 ที่่�ยังไม่กลื่ับเข้าสู่ภาวัะป็กติ	 แลื่ะ
การย้ายฐานการผลิื่ตของภาคเอกช้นเพั้�อป็รับตัวั
ต่อสถานการณ์ดังกลื่่าวัได้ส่งผลื่กระที่บต่อการ 
จัดเร่ยงตัวัของห่วังโซึ่่อุป็ที่านที่ั�งในแลื่ะต่างป็ระเที่ศ
นอกจากน่�	 การเสริมสร้างศักยภาพัของเขตพััฒนา
เศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนให้ได้รับป็ระโยช้น์จากการ 
พััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐานสำคัญท่ี่�เช้้�อมโยงระหวั่าง 
ป็ระเที่ศในภูมิภาค	 เป็็นควัามที่้าที่ายที่่�สำคัญ 
ที่่� เ ขตพััฒนา เศรษฐกิ จพัิ เศษช้ายแดนจะต้อง 
ป็ รั บ ตั วั เ พ้ั� อ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ป็ ร ะ โ ย ช้น์ จ า ก โ อ ก า ส 
ที่่�เกิดข่�นแลื่ะรับม้อกับควัามเส่�ยงต่าง	ๆ	ที่่�เกิดจาก
สถานการณ์ดังกลื่่าวั

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
512

แผนแม่บท09 เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ



สถานการณ์การบรรจุเป้าหมาย

	 ป็ัจจุบันการลื่งทีุ่นในเขตพััฒนาเศรษฐกิจ
พัิเศษช้ายแดนได้บรรลืุ่ เป็้าหมายตามที่่�กำหนด	 
ในป็ี	 2565	 แลื่้วั	 สะที่้อนจาก	 มูลื่ค่าการลื่งทุี่น 
จากภาคเอกช้นเพัิ�มข่�น	24,077	ลื่้านบาที่	 ในช้่วังป็ ี
2561-2565	ป็ระกอบด้วัย	 การลื่งทีุ่นที่่�ได้รับการ 
ส่งเสริมการลื่งทีุ่นจาก	 สกที่.	 แลื่ะเริ�มดำเนินการ
ลื่งทุี่นแลื่้วั	12,402	ลื่้านบาที่	(จากมูลื่ค่าของโครงการ 
ที่่�ขอรับการส่ง เส ริมการลื่งทุี่นทัี่� งสิ�น	 20,549	 
ลื่้านบาที่)	 โครงการลื่งทุี่นของภาคเอกช้นในพ้ั�นที่่�
พััฒนาซึ่่�งเป็็นท่ี่�ราช้พััสดุ	 ในเขตพััฒนาเศรษฐกิจ
พัิเศษกาญจนบุร่	 แลื่ะนครพันม	2,105	 ลื่้านบาที่ 
การลื่งทีุ่นในนิคมอุตสาหกรรมในเขตพััฒนาเศรษฐกิจ 
พัิ เศษสระแก้วัแลื่ะสงขลื่า	 1 ,960	 ลื่้ านบาที่ 
การจัดตั�งธิุรกิจใหม่	7,111	ลื่้านบาที่	แลื่ะการจัดตั�ง 
เขตป็ลื่อดอากรในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิ เศษ
ตากหนองคาย	 แลื่ะสงขลื่า	 แลื่ะคลัื่งสินค้าที่ัณฑ์ ์
บนป็ระเภที่ร้านค้าป็ลื่อดอากรในเม้องในเขตพััฒนา
เศรษฐกิจพัิเศษตาก	 มุกดาหาร	สงขลื่า	หนองคาย
แลื่ะเช้่ยงราย	 ซึ่่�งขอรับสิที่ธิิป็ระโยช้น์ของกรม
ศุลื่กากรรวัม	510	ลื่้านบาที่	เม้�อพัิจารณาจากมูลื่ค่า 
ก า รลื่ ง ทุี่ นดั ง ก ลื่่ า วัพับวั่ า ก า ร ลื่ งทีุ่ นที่่� ไ ด้ รั บ 
การส่งเสริมการลื่งทีุ่นจาก	สกที่.	ม่สัดส่วันมากที่่�สุด
คิดเป็็นร้อยลื่ะ	 51	 จากมูลื่ค่าการลื่งทีุ่นที่ั�งหมด	 

มูลื่ค่าการลื่งทีุ่นในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดน	ป็ี	2561	–	2565	(ณ	ก.ย.)

ส่วันใหญ่เป็็นกิจการกาผลิื่ตถุงม้อยางที่างการแพัที่ย์ 
ในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษสงขลื่ากวั่า	 7,000	 
ลื่้านบาที่	 โดยในป็ัจจุบันได้ เกิดการรวัมกลืุ่่ ม 
ของการผลิื่ตถุงม้อยางที่างการแพัที่ย์แบบครบวังจร
ข่�นซ่ึ่�งเป็็นผลื่มาจากการแพัร่ระบาดของเช้้�อไวัรัส 
โควัิด-19	 ที่่�ม่ควัามต้องการใช้้ถุงม้อยางเพัิ�มข่�น 
อย่างต่อเน้�อง	 กิจการป็ระเภที่การผลิื่ตพัลัื่งงาน
เช้่น	การผลิื่ตก๊าซึ่ช้่วัภาพัเพั้�อใช้้เป็็นเช้้�อเพัลื่ิง	 การ
ผลื่ิตไฟิฟิ้าจากขยะ	การผลิื่ตไฟิฟิ้าจากแสงอาที่ิตย์
ในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ	หนองคาย	 เช้่ยงราย
ตาก	 นครพันม	 แลื่ะสงขลื่าที่่�ม่แนวัโน้มเพัิ�มข่�น 
อย่างต่อเน้�อง	 โดยม่มูลื่ค่าลื่งทุี่นรวัมกวั่า	 2,000	
ลื่้านบาที่	 แลื่ะกิจการผลิื่ตของหวัานแลื่ะขนม 
ในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษสระแก้วั	มูลื่ค่าการลื่งทีุ่น 
รวัม	 1,300	 ลื่้านบาที่	 นอกจากมูลื่ค่าการลื่งทีุ่น 
ขนาดใหญ่ท่ี่�ได้รับการส่งเสริมจาก	สกที่.	ที่่�ได้กลื่่าวั
ไป็แลื่้วัการจัดตั�งธิุรกิจใหม่ซ่ึ่�งส่วันใหญ่เป็็นธิุรกิจ
ขนาดกลื่างแลื่ะขนาดย่อมได้ม่บที่บาที่สำคัญในการ
ยกระดับการลื่งทุี่นในพ้ั�นที่่�	 โดยม่มูลื่ค่าการลื่งทุี่น
คิดเป็็นร้อยลื่ะ	30	ของการลื่งทีุ่นที่ั�งหมด	ส่วันใหญ ่
เป็็นกิจการป็ระเภที่	ก่อสร้างทัี่�วัไป็	การขนส่งแลื่ะ 
ขนถ่ายสินค้า	แลื่ะการค้าป็ลื่่ก-ส่ง
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การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 ในป็ี	 2565	 ได้ม่การจัดที่ำโครงการเพั้�อ 
ขับเคลื่้�อนการบรรลืุ่เป็้าหมายตามยุที่ธิศาสตร์ช้าติ 
ป็ระจำป็ี	 พั.ศ.	 2565	 ได้แก่	 โครงการพััฒนา
ทัี่กษะอาช้่พัตามควัามต้องการในเขตเศรษฐกิจ
พัิ เศษ	 เพั้� อพััฒนาแลื่ะยกระดับฝีีม้อแรงงาน 
ให้ เป็็นไป็ตามควัามต้องการของตลื่าดแรงงาน 
ในพั้�นที่่�	 นอกจากน่�	 ในช้่วังป็ี	 2561-2565	 รัฐบาลื่
ได้ ส นับส นุนกา รพััฒนาอ งค์ ป็ ระกอบสำคัญ 
ในการพััฒนาเขตพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช้ายแดน
มาอย่างต่อเน้�องที่ั�งในด้านการให้สิที่ธิิป็ระโยช้น์
ส่งเสริมการลื่งทีุ่น	 การพััฒนาโครงสร้างพั้�นฐาน
แลื่ะด่านพัรมแดน	 การบริหารจัดการแรงงาน	 
การให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	 (OSS)	 ด้าน
การลื่งทีุ่นแลื่ะด้านแรงงาน	 การบริหารจัดการ 
ท่ี่�ราช้พััสดุเพั้�อใช้้นำร่องการลื่งทุี่นของภาคเอกช้น
การดำเนินงานด้านการตลื่าดแลื่ะป็ระช้าสัมพัันธิ์
เพั้�อด่งดูดการลื่งทีุ่นเข้ามาในพั้�นที่่� 	 โดยเฉีพัาะ 
ในช้่วังป็ี	 2564-2565	 คณะกรรมการนโยบาย
การพััฒนาเขตเศรษฐกิจพัิเศษ	 (กพัศ.)	 ได้กำหนด
แนวัที่างการพััฒนาเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิ เศษ 
ในระยะต่อไป็แลื่ะให้หน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้องที่บที่วัน
กิจการเป็้าหมายแลื่ะสิที่ธิิป็ระโยช้น์การลื่งทีุ่น 
ในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนให้สอดคลื่้อง
กับสถานการณ์การพััฒนาท่ี่�เป็ลื่่�ยนแป็ลื่งเพั้�อให้
มาตรการดังกลื่่าวัม่ผลื่บังคับใช้้ในป็ี	2566	เป็็นต้นไป็ 
แลื่ะกรมธินารักษ์ได้ขยายมาตรการเร่งรัดการลื่งทีุ่น
ในที่่�ราช้พััสดุในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษเพั้�อจูงใจ
ให้ภาคเอกช้นผู้ได้รับสิที่ธิิพััฒนาพั้�นที่่�เริ�มดำเนิน
โครงการลื่งทีุ่นโดยเร็วั	 นอกจากน่� 	 หน่วัยงาน 
ท่ี่� เ ก่� ยวัข้องได้ พััฒนาโครงสร้ าง พ้ั�นฐานสำคัญ 

ด้านการคมนาคมขนส่งแลื่ะดิจิทัี่ลื่ให้ได้มาตรฐาน
แลื่ะเช้้�อมโยงที่ั� ง ในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพิั เศษ 
แลื่ะพั้�นที่่� โดยรอบ	 โดยในป็ี	 2565	 ม่โครงการ 
ท่ี่�ส่งผลื่ต่อการบรรลืุ่เป็้าหมาย	อาที่ิ	โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ เป็ล่ื่�ยนถ่าย รูป็แบบการขนส่ งสินค้ า เช้่ยง 
ของ	 (จังหวััดเช้่ยงราย)	 ของกรมการขนส่งที่างบก 
ซึ่่�งเป็็นศูนย์รวับรวัมแลื่ะกระจายสินค้า	 แลื่ะเป็็น
ศูนย์	OSS	ที่่�ดำเนินการพัิธิ่การนำเข้าแลื่ะส่งออก 
ได้ในจุดเด่ยวัเพ้ั�อสนับสนุนการค้าแลื่ะการขนส่ง
ที่างถนนตามแนวัเส้นที่าง	R3A	 (เช้่ยงราย-คุนหมิง) 
โครงการพััฒนาที่างหลื่วังหมายเลื่ข	 3	 (สายตราด
-บ้านหาดเลื่็ก)	 ให้เป็็น	 4	 ช้่องจราจรแลื่้วัเสร็จ 
ตลื่อดเส้นที่างซึ่่�งช้่วัยสนับสนุนการค้าแลื่ะโลื่จิสติกส ์
เช้้� อม โยง ไป็ยั งกั มพัู ช้าแลื่ะ เวั่ ยดนามตอนใต้ 
การพััฒนาโครงข่ายถนนเช้้�อมโยงเพ้ั�อสนับสนุน 
เขตพััฒนา เศรษฐกิ จพัิ เศษ	 เช้่น 	 ที่างหลื่วัง 
อ.ที่่าบ่อ	 -	 อ.ศร่เช้่ยงใหม่	 (หนองคาย)	ที่างหลื่วัง 
อ.บ้านแพัง	-	อ.ที่่าอุเที่น	ตอน	ต.พัะที่าย	-	อ.ที่่าอุเที่น 
(นครพันม)	ที่างหลื่วัง	อ.อรัญป็ระเที่ศ	–	ช้ายแดนไที่ย
/กัมพัูช้า	แยกที่างหลื่วังหมายเลื่ข	33–	ที่างหลื่วัง 
3586	ตอน	 1	 แลื่ะ	 2	 (สระแก้วั)	 โครงการ	OSS 
ด้านแรงงานต่างด้าวัเพั้�อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ
พัิเศษของกรมการจัดหางานซ่ึ่�งจะช้่วัยสนับสนุน
ให้ม่การป็ระกอบธิุรกิจบริ เวัณช้ายแดนมากข่�น 
รวัมทัี่�งการเผยแพัร่ป็ระช้าสัมพัันธิ์การดำเนินงาน 
เ ข ต พัั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พัิ เ ศ ษ อ ย่ า ง ต่ อ เ น้� อ ง 
ผ่ านส้� อมวัลื่ช้นแลื่ะส้�อสั งคมออนไลื่น์ต่ า ง 	 ๆ 
ของกระที่รวังอุตสาหกรรม	 ที่ั�งน่�	 การดำเนินงาน
ดังกลื่่าวัได้สนับสนุนให้การลื่งทีุ่นในเขตพััฒนา
เศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนเพัิ�มข่�น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การขับเคลื่้�อนการพััฒนาเขตเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนในระยะต่อไป็ให้ม่การลื่งทีุ่นเพัิ�มมากข่�น 
อย่างต่อเน้�องที่่ามกลื่างสถานการณ์การช้ะลื่อตัวัของเศรษฐกิจโลื่ก	 สงครามแลื่ะควัามขัดแย้ง 
ระหวั่างป็ระเที่ศ	แลื่ะวัิกฤติเศรษฐกิจในด้านต่างๆ	พัลื่ังงานแลื่ะอาหาร	 รวัมที่ั�งการแพัร่ระบาดของโควัิด
-19	 ที่่�ยังคงส่งผลื่กระที่บในวังกวั้างเป็็นป็ระเด็นที่้าที่ายท่ี่�สำคัญ	 ซึ่่�งเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดน 
ต้องเร่งพััฒนาเพั้�อให้แข่งขันได้โดยเฉีพัาะการเพิั�มเติมสิที่ธิิป็ระโยช้น์ส่งเสริมการลื่งทุี่นท่ี่�ด่งดูดภาคเอกช้น
แลื่ะควัามพัร้อมของโครงสร้างพั้�นฐานเช้้�อมโยงแลื่ะสร้างสภาพัแวัดลื่้อมให้เอ้�อต่อการลื่งทีุ่น	นอกจากน่�
ป็ัจจุบันการพััฒนาที่างเที่คโนโลื่ย่แลื่ะนวััตกรรมม่ควัามก้าวัหน้ามากข่�น	ส่งผลื่ให้เคร้�องจักรแลื่ะเที่คโนโลื่ย่
คอมพัิวัเตอร์เข้ามาม่บที่บาที่แที่นการใช้้แรงงาน	ซึ่่�งกิจการส่วันใหญ่ในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดน 
ยังเป็็นอุตสาหกรรมใช้้แรงงานเข้มข้นเป็็นหลัื่กแลื่ะยังเผชิ้ญกับข้อจำกัดในการขาดแคลื่นแรงงานโดยเฉีพัาะ
ในช้่วังที่่�สถานการณ์โควัิด-19	ยังไม่คลื่่�คลื่าย	ดังนั�น	การยกระดับการผลิื่ตแลื่ะบริการในเขตพััฒนาเศรษฐกิจ
พัิเศษช้ายแดนให้ใช้้เที่คโนโลื่ย่ที่่�สูงข่�นเพ้ั�อให้ที่ันต่อการเป็ลื่่�ยนแป็ลื่งดังกลื่่าวั	 การเพิั�มบที่บาที่ในห่วังโซึ่่
อุป็ที่านที่่�ม่การจัดเร่ยงตัวัใหม่ของป็ระเที่ศ/ภูมิภาค/โลื่ก	แลื่ะการสร้างมูลื่ค่าเพัิ�มให้กิจกรรมที่างเศรษฐกิจ 
ในพ้ั�นที่่�เป็็นควัามที่้าที่ายที่่�สำคัญต่อการเพิั�มมูลื่ค่าการลื่งทุี่นในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช้ายแดนในอนาคต	
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 ก า รขั บ เ คลื่้� อนการพััฒนา เขตพััฒนา
เศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนเพั้�อด่งดูดการลื่งทุี่นให้
เพัิ�มมากข่�นในระยะต่อไป็	 ควัรให้ควัามสำคัญกับ
การที่บที่วัน/เพัิ�มเติมสิที่ธิิป็ระโยช้น์แลื่ะกิจการ 
เป็้าหมายในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดน
ควับคู่กับการดำเนินการป็ระช้าสัมพัันธิ์เช้ิงรุกเพั้�อ
รักษาฐานนักลื่งทีุ่นเดิมแลื่ะขยายกลืุ่่มนักลื่งทีุ่น
ใหม่	 ที่ั�งในแลื่ะต่างป็ระเที่ศ	การเร่งรัดการดำเนิน
โครงการลื่งทีุ่นของเอกช้นผู้ได้รับสิที่ธิิพััฒนาที่่�ราช้
พััสดุในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษเพั้�อให้เกิดการ
จ้างงานแลื่ะกระตุ้นกิจกรรมที่างเศรษฐกิจในพั้�นที่่� 
แลื่ะกำหนดแนวัที่างการบริหารจัดการการใช้้ป็ระโยช้น ์
ที่่�ราช้พััสดุที่่�ยังไม่ม่เอกช้นเข้ามาลื่งทุี่น	การส่งเสริม 
ก า ร ถ่ า ย ที่อด เ ที่ค โ น โ ลื่ ย่ แ ลื่ ะ ก า ร ย ก ร ะ ดั บ 

ควัามสามารถของผู้ป็ระกอบการแลื่ะแรงงาน 
ให้สามารถรองรับกิจกรรมที่างเศรษฐกิจท่ี่�ม่มูลื่ค่า
เพัิ�มแลื่ะใช้้ เที่คโนโลื่ย่ที่่�สู งข่�นการใช้้ป็ระโยช้น์ 
จากระบบโครงสร้างพั้�นฐานท่ี่�แลื่้วัเสร็จให้ เต็ม
ศักยภาพัแลื่ะสามารถสนับสนุนการเช้้�อมโยงห่วังโซึ่่
การผลิื่ต	การค้าแลื่ะการบริการระหวั่างเขตพััฒนา
เศรษฐกิจพิัเศษช้ายแดนกับพ้ั�นที่่�เศรษฐกิจหลัื่กอ้�นๆ	
ของป็ระเที่ศ	โดยเฉีพัาะระเบ่ยงเศรษฐกิจใน	4	ภาค
เพ้ั�อลื่ดต้นทีุ่นการผลื่ิตแลื่ะสร้างมูลื่ค่าเพิั�มให้กับ
สินค้าแลื่ะบริการ	รวัมที่ั�งสนับสนุนให้กลื่ไกในระดับ
พั้�นที่่�ม่บที่บาที่สำคัญในการติดตามแลื่ะขับเคลื่้�อน
การดำเนินงานให้เป็็นไป็ตามนโยบายแลื่ะสอดคลื่้อง
กับควัามต้องการของภาคส่วันในพั้�นที่่�
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สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น		(09)		เขตเศรษฐกิจพัิเศษ	(พั.ศ.2566-2580)	(ฉีบับแก้ไขเพัิ�มเติม)			ยังคงเป็้าหมาย 
ค่าเป็้าหมาย	 แลื่ะตัวัช่้�วััดของการลื่งทีุ่นในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช้ายแดนเพัิ�มข่�น	 โดยกำหนด 
ให้ม่มูลื่ค่าการลื่งทีุ่นในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดน	ไม่น้อยกวั่า	10,000	ลื่้านบาที่	ภายในป็ี	2570	
ซึ่่�งในป็ี	 2565	 ม่มูลื่ค่าการลื่งทีุ่น	 โดยป็ระมาณที่่�	 7,967	 ลื่้านบาที่	 สะที่้อนถ่งสถานการณ์ในขั�นวัิกฤต 
ต่อการบรรลืุ่เป็้าหมายในห้วังป็ีถัดไป็	 โดยในช้่วังป็ี	 2561	 –	 2565	 เป็็นช้่วังเริ�มต้นของการพััฒนา 
เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนซึ่่�งผู้ป็ระกอบการม่ควัามต้�นตัวัแลื่ะสนใจลื่งทีุ่นแลื่ะเริ�มดำเนินการ
ลื่งทีุ่น	 ส่งผลื่ให้มูลื่ค่าการลื่งทีุ่นในช้่วังเวัลื่าดังกลื่่าวัม่มูลื่ค่าสูง	 ในขณะที่่�ในช้่วังป็ี	 2565	 –	 2570	 ที่่�
เป็็นระยะต่อไป็ของการพััฒนา	 คาดวั่าการลื่งทีุ่นที่่�เพิั�มข่�นส่วันใหญ่จะมาจากการขยายกำลื่ังการผลื่ิต 
ของนักลื่งทุี่นเดิมในพ้ั�นที่่�	 อย่างไรก็ด่	 หน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้องได้เร่งขับเคล้ื่�อนการพััฒนาอย่างต่อเน้�อง 
เพั้� อสร้ างควัามเช้้� อมั� น ให้ภาคเอกช้นแลื่ะป็ระช้าสัมพัันธิ์ เ ชิ้ ง รุก เ พ้ั�อ ด่ง ดูดการลื่งทุี่นโดยเฉีพัาะ 
นักลื่งทุี่นใหม่ๆ	 จากที่ั�งในแลื่ะต่างป็ระเที่ศ	 ป็ระกอบกับการที่ยอยแลื่้วัเสร็จของโครงสร้างพ้ั�นฐาน 
ในที่ั�ง	10	เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนที่่�รัฐลื่งทีุ่นมาอย่างต่อเน้�อง	แลื่ะการเพิั�มเติมกิจการเป็้าหมาย
แลื่ะป็รับมาตรการส่งเสริมการลื่งทุี่นในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนตามแนวัที่างที่่�	 กพัศ.	 กำหนด
ให้สอดคลื่้องกับสถานการณ์ป็ัจจุบันแลื่ะควัามต้องการของนักลื่งทีุ่น	 รวัมที่ั�งการพััฒนาศักยภาพัของพั้�นที่่�
ในการเช้้�อมโยงให้ได้รับป็ระโยช้น์จากโอกาสที่างเศรษฐกิจที่่�เกิดข่�นที่ั�งในแลื่ะต่างป็ระเที่ศ	 จะเป็็นป็ัจจัย
สำคัญในการเพัิ�	มมูลื่ค่าการลื่งทีุ่นในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนให้บรรลืุ่เป็้าหมายในป็ี	2570	ได้
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาเขต้เศรษฐกิจพิัเศษช่ายแดัน

จำานวันเม้องในเขต้พััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช่ายแดันท่�ไดั้รับการพััฒนาให้เป้็นเม้อง
น่าอยู่ 1 เม้อง (สงขลุา)

เม้องในพ้ั�นท่�เขต้พััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษช่ายแดันท่�ไดั้รับการพััฒนา
ให้เป้็นเม้องน่าอยู่มากข้�น

ป้ี
2565

	 การพััฒนาเม้องในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนให้เป็็นเม้องน่าอยู่มากข่�น	 โดยส่งเสริม 
ให้ป็ระช้าช้นม่คุณภาพัช้่วัิตที่่�ด่จากการจัดให้ม่โครงสร้างพั้�นฐาน	 สาธิารณูป็โภคแลื่ะสาธิารณูป็การ 
ขั�นพั้�นฐานที่่� ได้มาตรฐานรอง รับการขับเคลื่้� อนกิจกรรมที่างเศรษฐกิจแลื่ะการลื่งทุี่นจากที่ั� ง ใน 
แลื่ะต่างป็ระเที่ศในพั้�นที่่�ได้อย่างต่อเน้�อง	 จะช้่วัยสนับสนุนการขับเคลื่้�อนการพััฒนาเขตพััฒนาเศรษฐกิจ
พิัเศษช้ายแดนให้บรรลืุ่เป็้าหมายในการเป็็นพั้�นท่ี่�เศรษฐกิจใหม่ของป็ระเที่ศ	ซึ่่�งป็ัจจัยสำคัญสู่ควัามสำเร็จ
ของการพััฒนาเม้องในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษสงขลื่าให้เป็็นเม้องน่าอยู่	 ป็ระกอบด้วัย	 การม่แนวัที่าง 
ในการดำเนินงานด้านการพััฒนาเม้องน่าอยู่ที่่�ช้ัดเจน	 ควัามพัร้อมของโครงสร้างพั้�นฐานแลื่ะสิ�งอำนวัย 
ควัามสะดวัก	 การบริหารจัดการเช้ิงพั้�นที่่�ที่่�ม่ป็ระสิที่ธิิภาพัแลื่ะได้มาตรฐาน	 การบริการสาธิารณะที่่�เป็็น
ระบบแลื่ะเพั่ยงพัอ	การสร้างควัามป็ลื่อดภัยในช้่วัิตแลื่ะที่รัพัย์สิน	แลื่ะการป็รับป็รุงสภาพัแวัดลื่้อมให้เอ้�อ 
ต่อการพััฒนาเม้องให้น่าอยู่มากข่�น	 ทัี่�งน่�	 ในป็ี	 2564	 ที่่�ผ่านมาม่ป็ระเด็นที่้าที่ายสำคัญที่่�ส่งผลื่กระที่บ 
ต่อการบรรลืุ่ เป็้าหมายได้แก่ 	 การวัางแลื่ะจัดที่ำผังเม้องรวัมในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิ เศษสงขลื่า 
ท่ี่�ยังไม่แลื่้วัเสร็จ	แลื่ะการเผช้ิญกับสถานการณ์การแพัร่ระบาดของโรคโควัิด-19

090303

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
518

แผนแม่บท09 เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ



090303 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

	 สามารถบรรลุื่เป็้าหมายตามท่ี่�กำหนด
สะที่้อนจากการดำเนินการที่่�สำคัญ	 โดย	องค่์การ
บริห่ารส่วินจังห่วัิดัสงขัลื่า ไดั้รับรางวัิลื่พื่ระ
ป้กเกลื่้าทองค่ำ สำห่รับองค่์การป้กค่รองส่วิน
ท้องถึิ�นที�มีค่วิามเป้็นเลื่ิศดั้านการเสริมสร้าง 
เค่ร่อขั่าย รัฐ เอกชน แลื่ะป้ระชาสังค่ม ป้ระจำป้ี 
2565	 โดยม่โครงการ	 เช้่น	 นวััตกรรมศูนย์ซึ่่อม
สร้างสุขชุ้มช้น	 โลื่กแห่งการให้แบบไร้รอยต่อ	แก้ไข
ป็ัญหาอุป็กรณ์เคร้�องช้่วัยควัามพัิการโดยไม่คิดค่า
ใช้้จ่าย	 แลื่ะโครงการฟิาร์มที่ะเลื่ซึ่่�งอนุรักษ์แลื่ะ
ฟิ้�นฟูิที่รัพัยากรสัตวั์น�ำที่างที่ะเลื่แลื่ะช้ายฝีั�งเพั้�อ
สร้างรายได้อย่างยั�งย้น	นอกจากน่�	 ยังได้รับรางวััลื่
องค์กรป็กครองที่้องถิ�นขนาดใหญ่	ป็ระเภที่โดดเด่น
องค์กรป็กครองส่วันที่้องถิ�นท่ี่�ม่การบริหารจัดการ 
ที่่�ด่	ป็ระจำป็ีงบป็ระมาณ	2564	เทศบาลื่เม่องสะเดัา
ไดั้รับรางวิัลื่รองชนะเลื่ิศ อันดัับ 2 เทศบาลื่น่าอย่่
อย่างยั�งย่น ป้ระเภทเทศบาลื่เม่อง ในการป้ระเมิน
สิ�งแวิดัลื่้อมยั�งย่น ป้ระจำป้ี 2562	 แลื่ะผ่านการ
ป็ระเมินระดับควัามเป็็นเม้องน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม
เช้ิงนิเวัศ	ป็ระจำป็ี	2563	–	2565	ระดับ	2	:	ระดับ
ที่องแดง	 (Bronze	 Level)	 แลื่ะ	 เทศบาลื่ตำบลื่
สำนักขัาม ไดั้ผ่านการป้ระเมินระดัับค่วิามเป้็น
เม่องน่าอย่่ค่่่อุตสาห่กรรมเชิงนิเวิศ ป้ระจำป้ี 2564 
แลื่ะ 2565 ระดัับ 3 : ระดัับเงิน (Silver Level) 
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพัสิ�งแวัดลื่้อม	 กระที่รวัง
ที่รัพัยากรธิรรมช้าติแลื่ะสิ�งแวัดลื่้อม	 โดยเม้องม่การ

จัดที่ำระบบฐานข้อมูลื่ดิจิที่ัลื่	 (Digital	 Platform) 
ในด้ านสิ� งแวัดลื่้อม เพั้� อการต่อยอดในการใช้้
ป็ระโยช้น์	 เช้่น	พั้�นที่่�ส่เข่ยวั	พัันธิุกรรมพั้ช้	 จุดที่ิ�ง
/รวับรวัมขยะ	ม่การจัดที่ำแลื่ะรายงานข้อมูลื่พ้ั�นที่่�
ส่เข่ยวัใน	 Platform	ด้านการสำรวัจจัดที่ำข้อมูลื่
พั้�นที่่�ส่เข่ยวั	 แลื่ะป็ระช้าสัมพัันธิ์จุดรวับรวัมขยะ
มูลื่ฝีอยขยะอันตราย	 ผ่านส้�อป็ระช้าสัมพัันธิ์ที่ั�ง
ช้่องที่างเวั็บไซึ่ต์	 แฟินเพัจเที่ศบาลื่	 แลื่ะหอกระ
จายข่าวัชุ้มช้นรวัมถ่งม่การส่งเสริมการส้�อสาร
แลื่ะป็ระช้าสัมพัันธิ์ผ่านเที่คโนโลื่ย่สารสนเที่ศสู่
ป็ระช้าช้น	ที่ั�งน่�	 ควัามสำเร็จของการดำเนินงานดัง
กลื่่าวัเป็็นผลื่มาจากการป็ระสานการดำเนินงานแลื่ะ
บูรณาการการพััฒนาเม้องในเขตพััฒนาเศรษฐกิจ
พัิเศษสงขลื่า	 (สะเดา)	 ให้เป็็นเม้องน่าอยู่ภาค่การ
พััฒนาที่่�เก่�ยวัข้อง	 โดยจัดที่ำแลื่ะพััฒนาตามผังเม้อง
สะเดา	 ยกระดับคุณภาพัของโครงสร้างพ้ั�นฐานที่่�
สำคัญให้ได้มาตรฐาน	แลื่ะเพัิ�มป็ระสิที่ธิิภาพัการให้
บริการสาธิารณะอย่างครอบคลืุ่มแลื่ะที่ั�วัถ่ง	 รวัมที่ั�ง
สร้างควัามเช้้�อมั�นในเร้�องควัามมั�นคงป็ลื่อดภัยใน
พั้�นที่่�	 ตลื่อดจนการสนับสนุนให้เม้องม่สิ�งแวัดลื่้อม
ที่่�ด่	 นอกจากน่�ยังได้นำแนวัคิดแลื่ะเกณฑ์์ป็ระเมิน
เม้องสิ�งแวัดลื่้อมยั�งย้นไป็ใช้้เป็็นเคร้�องม้อกำหนด
ที่ิศที่างการพััฒนาเม้องไป็สู่เป็้าหมายแลื่ะยกระดับ
มาตรฐานการจัดการสิ�งแวัดลื่้อมสู่เม้องสิ�งแวัดลื่้อม
ยั�งย้น	
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การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 ในป็ี	 2565	 ได้ม่การจัดที่ำโครงการเพั้�อ
ขับเคลื่้�อนการบรรลืุ่เป็้าหมายตามยุที่ธิศาสตร์ช้าติ
ป็ระจำป็ี	พั.ศ.	2565	 ได้แก่	 โครงการจัดการป็ัจจัย
เส่�ยงด้านอนามัยสิ�งแวัดลื่้อมในพั้�นท่ี่�เขตเศรษฐกิจ
ช้ายแดน	 เพั้�อพััฒนาชุ้มช้นต้นแบบในการจัดการ
ด้านอนามัยสิ�งแวัดลื่้อมอย่างม่ส่วันร่วัมให้เป็็นเม้อง
น่าอยู่ที่่�เอ้�อต่อการม่สุขภาพัด่	 ในพ้ั�นที่่�เขตเศรษฐกิจ
พัิเศษช้ายแดน	(จ.สงขลื่า)	นอกจากน่�ในช้่วังป็ี	2564-
2565	ที่่�ผ่านมา	หน่วัยงานทัี่�งส่วันกลื่างแลื่ะในพั้�นที่่�
ได้ร่วัมกันขับเคลื่้�อนการพััฒนาเม้องน่าอยู่ในเขต
พััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษสงขลื่าอย่างต่อเน้�องเพั้�อให้
เกิดควัามยั�งย้น	โดยม่โครงการสำคัญ	เช้่น	โครงการ
นวััตกรรมตำรวัจเพั้�อเพัิ�มควัามสามารถในการ	
ป็้องกันแลื่ะป็ราบป็ราม	อาช้ญากรรมของภาคส่วัน
ที่่�เก่�ยวัข้อง	โดยนำเที่คโนโลื่ย่สมัยใหม่มาป็ระยุกต์ใช้้
ในการบริหารจัดการเม้องให้ม่ป็ระสิที่ธิิภาพัสูงสุด 
ในทุี่กมิติ	โครงการพััฒนาการป็ระกันสุขภาพัแรงงาน
ต่างด้าวัพ้ั�นที่่�ช้ายแดนจังหวััดสงขลื่า	(ดำเนินการโดย
จังหวััดสงขลื่าแลื่ะเขตสุขภาพัท่ี่�	 12)	 เพั้�อบูรณาการ 
แลื่ะพััฒนาระบบหลัื่กป็ระกันสุขภาพัในพ้ั�นที่่�
เฉีพัาะกิจจังหวััดช้ายแดนภาคใต้แลื่ะขยายควัาม
ครอบคลืุ่มระบบหลื่ักป็ระกันสุขภาพัโดยเฉีพัาะ 
ในกลืุ่่มแรงงานต่างด้าวั	 โครงการจัดหาช้่องตรวัจ
ผ่านแดนอัตโนมัติ	(Auto	Chanel)	ณ	ด่านตรวัจคน 
เข้าเม้องสุไหงโก-ลื่ก	 ช้่องตรวัจหนังส้อเดินที่าง 
ขาเข้า	-	ขาออก	บริเวัณอาคารด่านศุลื่กากรสุไหงโก-ลื่ก 
อ.สุไหงโก-ลื่ก	จังหวััดนราธิิวัาส	แลื่ะโครงการจัดการ
ป็ัจจัยเส่�ยงด้านอนามัยสิ�งแวัดลื่้อมในเขตฯ	สงขลื่า
โดยส่งเสริมการป็้องกันแลื่ะควับคุมป็ัจจัยเส่�ยงต่อ
สุขภาพัแลื่ะพััฒนาแลื่ะยกระดับควัามรู้อาสาสมัคร
สาธิารณสุขป็ระจำหมู่บ้าน	 (อสม.)	 เพั้�อให้เม้องใน
พั้�นที่่� เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนท่ี่�ได้ รับ
การพััฒนาให้เป็็นเม้องน่าอยู่มากยิ�งข่�น	 รวัมถ่งการ
พััฒนาโครงสร้างพั้�นฐานแลื่ะสิ�งอำนวัยควัามสะดวัก
ให้ม่ป็ระสิที่ธิิภาพัแลื่ะครอบคลุื่มที่ั�วัถ่งเพั้�อรองรับ

การเจริญเติบโตของเม้องที่ั�งด้านคมนาคมขนส่ง
ด่านศุลื่กากร	 สาธิารณูป็โภคแลื่ะสาธิารณูป็การ
แลื่ะนิคมอุตสาหกรรม	 รวัมถ่งการบริหารจัดการ
สิ�งแวัดลื่้อมในเม้อง	 ระบบการจัดการน�ำ	 การเพัิ�ม 
ป็ระสิที่ธิิภาพัการบริหารจัดการเช้ิงพ้ั�นที่่�เพั้�อสนับสนุน 
การม่ส่วันร่วัมของป็ระช้าช้นแลื่ะพััฒนาคุณภาพั
ช้่วัิตของป็ระช้าช้นให้ด่ข่�น	การพััฒนาระบบบริการ 
สาธิารณะต่ า งๆ 	 โดย เฉีพัาะด้ านการศ่ กษา
สาธิารณสุข	แลื่ะสวััสดิการ	 ให้ครอบคลุื่มแลื่ะตอบ
สนองควัามต้องการได้อย่างที่ั�วัถ่ง	 การเสริมสร้าง
ควัามป็ลื่อดภัยในช้่วัิตแลื่ะที่รัพัย์สินเพั้�อสร้างควัาม
เช้้�อมั�นให้ผู้อยู่อาศัย	นักลื่งทีุ่น	ผู้ป็ระกอบการ	แลื่ะ
นักที่่องเที่่�ยวั	แลื่ะการสร้างสภาพัแวัดลื่้อมของเม้อง
ให้น่าอยู่อาศัย	สะอาด	แลื่ะสวัยงาม	โดยเฉีพัาะการ
จัดการขยะแลื่ะมลื่พัิษแลื่ะการป็รับภูมิที่ัศน์เม้อง
ให้ม่พั้�นที่่�สาธิารณะแลื่ะพ้ั�นที่่�ส่เข่ยวั	ซึ่่�งจะส่งเสริม
สมรรถนะของเม้องให้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ที่างเศรษฐกิจได้สะดวักรวัดเร็วัแลื่ะม่ป็ระสิที่ธิิภาพั
มากยิ�งข่�น	นอกจากน่�	 ม่การดำเนินกิจกรรมสำคัญ
ซึ่่�งเน้นการพั่�งพัาตนเองขององค์กรป็กครองส่วัน
ที่้องถิ� นร่ วัมกับภาค่การพััฒนาในการจัดการ
ที่รัพัยากรธิรรมช้าติแลื่ะสิ�งแวัดลื่้อม	 ในเขตพััฒนา
เศรษฐกิจพิัเศษสงขลื่า	 อาที่ิ	 การอนุรักษ์พั้�นที่่� ส่
เข่ยวัป็�าเขาเลื่่เชิ้งบูรณาการให้เป็็นแหลื่่งที่่องเที่่�ยวั
เช้ิงอนุรักษ์ต่อยอดเป็็นแหลื่่งเร่ยนรู้ควัามหลื่าก
หลื่ายที่างช้่วัภาพัในพ้ั�นที่่�ส่ เข่ยวัอย่างยั� งย้นใน
ชุ้มช้นแลื่ะโครงการสำนักขามเม้องสะอาด	 โดยการ
เพัิ�มป็ระสิที่ธิิภาพัการจัดการขยะมูลื่ฝีอย	 แลื่ะแก้
ป็ัญหาสิ�งแวัดลื่้อม	ผ่านการสร้างกระบวันการเร่ยน
รู้ ในชุ้มช้นการจัดตั�งองค์กรชุ้มช้นในการจัดการ
ขยะตามหลื่ัก	 3Rs	 แลื่ะการนำขยะเศษวััสดุจาก 
สถานป็ระกอบการไป็ใช้้ป็ระโยช้น์	รวัมที่ั�งยังคงได้ให้
ควัามสำคัญในการสร้างควัามรู้ควัามเข้าใจต่อเกณฑ์์
การดำเนินงานป็ระเมินเม้องน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม
เช้ิงนิเวัศในป็ีงบป็ระมาณ	พั.ศ.	2566	ต่อไป็
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การพััฒนาเม้องน่าอยู่ที่่�ผ่านมาแลื่ะในระยะต่อไป็ต้องเผช้ิญกับป็ระเด็นที่้าที่าย	 โดยเฉีพัาะ 
ในการพััฒนาศักยภาพัเม้องโดยเฉีพัาะบริ เวัณช้ายแดนให้ม่ควัามสามารถรองรับคนทีุ่กกลุื่่ม	 แลื่ะ 
สามารถป็รับตัวัรองรับสถานการณ์การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งต่าง	 ๆ	 ที่่�อาจเ กิดข่�นอย่างม่พัลื่วััต สูงแลื่ะ 
คาดการณ์ได้ยากได้อย่างที่ันที่่วังที่่	 เช้่น	 สถานการณ์การแพัร่ระบาดของเช้้�อโควัิด-19	ที่ำให้ป็ระช้าช้น 
ในพั้�นที่่�เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษสงขลื่าซึ่่�งม่พั้�นที่่�ติดช้ายแดนป็ระเที่ศมาเลื่เซึ่่ยม่ควัามเส่�ยงต่อการติดเช้้�อ 
โควิัด-19	จ่งจำเป็็นต้องม่การเฝี้าระวััง	ป็้องกันแลื่ะควับคุมโรคติดต่ออย่างจริงจังการบูรณาการควัามร่วัมม้อ
จากทีุ่กภาคส่วันโดยเฉีพัาะภาค่การพััฒนาในระดับที่้องถิ�นในการร่วัมกันวัางแผนแลื่ะขับเคลื่้�อนการพััฒนา
เพั้�อเตร่ยมควัามพัร้อมของเม้องให้สามารถได้รับป็ระโยช้น์จากการพััฒนาแลื่ะบรรเที่าผลื่กระที่บที่่�จะเกิด 
กับป็ระช้าช้นแลื่ะที่รัพัยากรในเขตเม้อง	 ควัามพัร้อมแลื่ะควัามต่อเน้�องในเช้ิงนโยบายแลื่ะกฎระเบ่ยบ 
ที่่�จะสนับสนุนการพััฒนาเม้องให้น่าอยู่แลื่ะม่ควัามยั�งย้น	 เช้่น	การวัางแลื่ะจัดที่ำผังเม้องรวัมในเขตพััฒนา
เศรษฐกิจพัิเศษเพั้�อบังคับใช้้เป็็นกฎหมายม่กระบวันการที่่�ต้องใช้้เวัลื่าในการดำเนินงาน	(ป็ัจจุบันการจัดที่ำ
ผังเม้องรวัมในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษสงขลื่าอยู่ในขั�นตอนจัดที่ำเอกสารป็ระกอบการยกร่างป็ระกาศ
กระที่รวังมหาดไที่ย)	 ขั�นตอนที่่�	 7	 จากที่ั�งหมด	 8	 ขั�นตอนของกรมโยธิาธิิการแลื่ะผังเม้อง)	 ก่อนเสนอ 
คณะรัฐมนตร่พัิจารณาให้ควัามเห็นช้อบแลื่ะป็ระกาศในราช้กิจจานุเบกษา
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 หน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้องที่ั�งในส่วันกลื่างแลื่ะ
ในพั้�นที่่�เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ	 แลื่ะภาคส่วัน
ต่าง	 ๆ	 ในพ้ั�นที่่�ควัรร่วัมกันขับเคล้ื่�อนการดำเนิน
งานเพั้�อให้การเป็็นเม้องน่าอยู่ม่ควัามยั�งย้นแลื่ะ
ตอบสนองควัามต้องการของคนทุี่กกลืุ่่ม	 สามารถ
รอง รับแลื่ะอำนวัยควัามสะดวักกิจกรรมที่าง
เศรษฐกิจของเขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดน
ได้อย่างม่ป็ระสิที่ธิิภาพั	 โดยควัรเร่งรัดการจัดที่ำ
ผังเม้องรวัมให้แลื่้วัเสร็จเพั้�อเป็็นกรอบแนวัที่างการ
ใช้้ป็ระโยช้น์ที่่�ดินให้สนับสนุนการเป็็นเม้องน่าอยู่
อย่างยั�งย้น	 แลื่ะผลัื่กดันให้ม่การดำเนินโครงการ
สำคัญอย่างต่อเน้�องตามผังเม้องที่่�บังคับใช้้ในแต่ลื่ะ
พ้ั�นที่่�	 การยกระดับการพััฒนาระบบสาธิารณูป็โภค
/สาธิารณูป็การขั�นพั้�นฐาน/ระบบสาธิารณสุขให้

090303

ครอบคลืุ่มแลื่ะได้มาตรฐาน	 รวัมที่ั�งสามารถเข้าถ่ง
ได้สะดวัก	การนำเที่คโนโลื่ย่แลื่ะนวััตกรรมเข้ามา
ใช้้ในการพััฒนาเม้อง	 การดูแลื่แลื่ะพััฒนาสภาพั
แวัดลื่้อมแลื่ะภูมิที่ัศน์ของชุ้มช้น	 ระบบจัดการ
ขยะมูลื่ฝีอยแลื่ะสิ�งป็ฏิกูลื่	 การควับคุมแลื่ะป็้องกัน
มลื่พัิษให้ม่ป็ระสิที่ธิิภาพัแลื่ะครบวังจร	 	ควับคู่กับ
การสร้างจิตสำน่กการรักษาสิ�งแวัดลื่้อมในทุี่กครัวั
เร้อน	 การพััฒนาการศ่กษาของป็ระช้าช้นในพ้ั�นที่่�
ให้ม่คุณภาพัด่	 การเสริมสร้างให้ควัามป็ลื่อดภัย
ในช้่วิัตแลื่ะที่รัพัย์สินของป็ระช้าช้น	 	 รวัมทัี่�งการ
พััฒนาศักยภาพัขององค์กรป็กครองส่วันที่้องถิ�น
แลื่ะเที่ศบาลื่ให้สามารถบริหารจัดการในระดับพ้ั�นที่่�
เพั้�อให้การพััฒนาเม้องน่าอยู่เกิดควัามยั�งย้นแลื่ะ
สอดคลื่้องตามควัามต้องการของป็ระช้าช้น
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สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (09)	 เขตเศรษฐกิจพัิ เศษ	 (พั.ศ.2566-2580)	 (ฉีบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 
ได้ ม่การผนวักรวัมเป็้าหมายเม้องในพ้ั�นที่่� เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิ เศษช้ายแดนที่่� ได้ รับการพััฒนา 
ให้เป็็นเม้องน่าอยู่มากข่�น	ไวั้ในแผนแม่บที่	ป็ระเด็น	(06)	พั้�นที่่�แลื่ะเม้องน่าอยู่อัจฉีริยะ	เป็้าหมายแผนย่อย 
060101	 เม้องในพ้ั�นที่่� เป็้าหมายท่ี่�ได้รับการพััฒนา	 เพั้�อกระจายควัามเจริญแลื่ะลื่ดควัามเหล้ื่�อมลื่�ำ 
ในทีุ่กมิติ	 ซึ่่�งในระยะถัดไป็การพััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐานที่ั�งที่างเศรษฐกิจแลื่ะสังคม	 แลื่ะการพััฒนา
โครงการสำคัญต่าง	 ๆ	 ที่่�สนับสนุนเป็้าหมายการเป็็นเม้องน่าอยู่ ในพั้�นที่่� เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ
ช้ายแดนแห่งอ้�น	 ๆ	 รวัมถ่งการเข้ามาม่ส่วันร่วัมในการพััฒนาของภาคส่วันแลื่ะป็ระช้าช้นในพ้ั�นที่่� 
เขตพััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษช้ายแดนท่ี่�ม่ควัามตระหนักแลื่ะต้�นตัวัต่อการพััฒนามากยิ�งข่�น	 ตลื่อดจน 
การแลื่กเป็ล่ื่�ยนเร่ยนรู้จากป็ระสบการณ์การพััฒนาของแต่ลื่ะพ้ั�นที่่�	 จะส่งผลื่ให้การพััฒนาเม้องน่าอยู่ 
ในเขตพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษสามารถบรรลืุ่ค่าเป็้าหมายในห้วังในไป็ของการดำเนินการตามยุที่ธิศาสตร์ช้าต ิ
ที่ั�งน่�	ในระยะถัดไป็สามารถดูรายลื่ะเอ่ยดได้ตามเป็้าหมายแผนย่อยดังกลื่่าวั

090303 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที�มีการเพิ�มเติม 
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม) 
ประเด็น 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษ

การขยายต้ัวัของผลุิต้ภัณฑ์์มวัลุรวัมของพ้ั�นท่�ระเบย่งเศรษฐกิจพิัเศษ

ต้ัวัช่่�วััดั : อัต้ราการขยายต้ัวัของผลุิต้ภัณฑ์์มวัลุรวัมของพ้ั�นท่�ระเบย่งเศรษฐกิจ
พิัเศษเฉลุ่�ยป้ี 2566 – 2570 ไม่น้อยกวั่าร้อยลุะ 5 

การขยายต้ัวัของผลุิต้ภัณฑ์์มวัลุรวัมของพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษ

	 จะเป็็นการสะท้ี่อนเป้็าหมายการพััฒนา
ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษใน	 4	 ภาค	 ป็ระกอบด้วัย	
ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษภาคเหน้อ	 ภาคตะวัันออก
เฉี่ยงเหน้อ	ภาคกลื่าง	–	ตะวัันตก	แลื่ะภาคใต้	 โดย
ม่เป็้าหมายเพั้�อให้เกิดการขยายตัวัของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่
รวัมของพั้�นที่่�ระเบย่งเศรษฐกิจพัิเศษเพัิ�มข่�น	ผ่านการ

	 แผนแม่บที่ป็ระเด็นแผนแม่บที่	 (9)	 เขตเศรษฐกิจพิัเศษ	 พั.ศ.	 2566-2580	 (ฉีบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 
ได้ม่การแก้ไขเพัิ�มเติมแผนย่อยภายใต้แผนแม่บที่เดิม	 การพื่ัฒนาพ่ื่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจภาค่ใต้  
เป้็น การพัื่ฒนาพื่่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิื่เศษ	ซึ่่�งเป็้าหมายแม่บที่ย่อยเดิม	090201	อัตราการขยายตัวัของ
ผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัมของพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้	แลื่ะ	090202	การลื่งทีุ่นในพ้ั�นท่ี่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้ 
เพัิ�มข่�น	ได้ถูกผนวักรวัมข่�นเป็็นเป้็าหมายใหม่เก่�ยวักับการพััฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษ	ป็ระกอบด้วัย	090204 
การขัยายตัวิขัองผลิื่ตภัณ์ฑ์์มวิลื่รวิมขัองพ่ื่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิื่เศษ แลื่ะ 090205 การลื่งทุนในพื่่�นที�
ระเบียงเศรษฐกิจพิื่เศษเพื่ิ�มขั่�น 	 เพั้�อให้ครอบคลุื่มการพััฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษใน	4	ภาค	ตามระเบ่ยบ
สำนักนายกรัฐมนตร่	วั่าด้วัยการพััฒนาเขตเศรษฐกิจพิัเศษ	พั.ศ.	2564	แลื่ะเพั้�อให้สอดคลื่้องกับสถานการณ์การ
พััฒนาในป็ัจจุบัน

พััฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษซ่ึ่�งเป็็นเคร้�องม้อสำคัญ
ในการขับเคลื่้�อนเศรษฐกิจของภาคแลื่ะป็ระเที่ศเพั้�อ
กระจายควัามเจริญสู่ภูมิภาคแลื่ะเพัิ�มควัามสามารถ
ในการแข่งขัน	 โดยจะส่งผลื่ให้เกิดฐานการผลิื่ต
แลื่ะบริการในพั้�นที่่�ซึ่่�งใช้้เที่คโนโลื่ย่แลื่ะนวััตกรรม
มาสร้างมูลื่ค่าเพัิ�ม	 แลื่ะม่การเช้้�อมโยงกิจกรรมที่าง

090204
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090204

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

เศรษฐกิจกับพั้�นที่่� เศรษฐกิจอ้�นที่ั� งของไที่ยแลื่ะ
ป็ระเที่ศในภูมิภาค	 รวัมที่ั�งสนับสนุนการพััฒนา
เศรษฐกิจฐานราก	ยกระดับรายได้แลื่ะคุณภาพัช้่วัิต
ของป็ระช้าช้นในพั้�นที่่�แลื่ะพั้�นที่่�โดยรอบ	ซึ่่�งเป็้าหมาย 

090204	ม่สำนักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะ
สงัคมแห่งช้าต	ิเป็็นหน่วัยงานเจ้าภาพัในการขบัเคลื่้�อน
เป็้าหมายระดับแผนแม่บที่ย่อยของแผนแม่บที่ภายใต้
ยุที่ธิศาสตร์ช้าติ	(จ.3)

	 การพััฒนาพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษดำเนินการภายใต้ระเบ่ยบสำนักนายกรัฐมนตร่	 วั่าด้วัยการ
พััฒนาเขตเศรษฐกิจพัิเศษ	พั.ศ.	2564	ซึ่่�งกำหนดให้ม่คณะกรรมการนโยบายการพััฒนาเขตเศรษฐกิจพัิเศษ	
(กพัศ.)	 เป็็นกลื่ไกกำหนดนโยบายแลื่ะขับเคลื่้�อนการพััฒนาเขตเศรษฐกิจพัิเศษ	ซึ่่�งรวัมถ่งการพััฒนาระเบ่ยง
เศรษฐกิจพัิเศษ	แลื่ะคณะรัฐมนตร่ในการป็ระชุ้มเม้�อวัันที่่�	20	กันยายน	2565	ม่มติเห็นช้อบการกำหนดพั้�นที่่�
ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ	4	ภาค	ซึ่่�งม่ขอบเขตเป็็นระดับจังหวััด	 (16	 จังหวััด)	 ได้แก่	 1)	 ระเบ่ยงฯ	ภาคเหน้อ 
ป็ระกอบด้วัย	 จังหวััดเช้่ยงราย	 เช้่ยงใหม่	ลื่ำพูัน	แลื่ะลื่ำป็าง	 เพ้ั�อพััฒนาเป็็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง
ยั�งย้นของป็ระเที่ศ	2)	 ระเบ่ยงฯ	ภาคตะวัันออกเฉ่ียงเหน้อ	ป็ระกอบด้วัย	จังหวััดนครราช้ส่มา	ขอนแก่น	
อุดรธิาน่	 แลื่ะหนองคาย	 เพั้�อพััฒนาเป็็นฐานอุตสาหกรรมช้่วัภาพัแห่งใหม่ของป็ระเที่ศ	ด้วัยเที่คโนโลื่ย่สมัย
ใหม่	 ตลื่อดห่วังโซึ่่การผลื่ิต	 3)	 ระเบ่ยงฯ	ภาคกลื่าง-ตะวัันตก	ป็ระกอบด้วัย	 จังหวััดพัระนครศร่อยุธิยา	
นครป็ฐม	สุพัรรณบุร่	แลื่ะกาญจนบุร่	เพั้�อพััฒนาเป็็นฐานเศรษฐกิจช้ั�นนำด้านการเกษตร	การที่่องเที่่�ยวั	แลื่ะ
อุตสาหกรรมไฮเที่คมูลื่ค่าสูง	 เช้้�อมโยงกับกรุงเที่พัฯ	แลื่ะพั้�นที่่�โดยรอบ	แลื่ะเขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก	
(EEC)	แลื่ะ	4)	 ระเบ่ยงฯ	ภาคใต้	ป็ระกอบด้วัย	จังหวััดชุ้มพัร	ระนอง	สุราษฎร์ธิาน่	 แลื่ะนครศร่ธิรรมราช้	
เพั้�อพััฒนาเป็็นศูนย์กลื่างของภาคใต้เช้้�อมโยงการค้าแลื่ะโลื่จิสติกส์กับพ้ั�นที่่�เศรษฐกิจหลัื่กของป็ระเที่ศแลื่ะ
ภูมิภาคฝีั�งที่ะเลื่อันดามัน	 เป็็นฐานการพััฒนาอุตสาหกรรมช้่วัภาพัแลื่ะการแป็รรูป็เกษตรมูลื่ค่าสูง	 แลื่ะ 
ยกระดับคุณภาพัแลื่ะมาตรฐานการที่่องเที่่�ยวัสู่ระดับนานาช้าติ	แลื่ะเห็นช้อบข้อเสนอการขับเคลื่้�อนระเบ่ยง
เศรษฐกิจพัิเศษ	ได้แก่	การให้สิที่ธิิป็ระโยช้น์แลื่ะอำนวัยควัามสะดวักการลื่งทุี่น	การพััฒนาโครงสร้างพั้�นฐาน 
การพััฒนาห่วังโซึ่่การผลิื่ตแลื่ะบริการ	การพััฒนาแรงงานแลื่ะสนับสนุนผู้ป็ระกอบการ	แลื่ะการวิัจัยแลื่ะ
พััฒนาแลื่ะการถ่ายที่อดเที่คโนโลื่ย่	 ตามท่ี่�คณะกรรมการนโยบายการพััฒนาเขตเศรษฐกิจพัิเศษ	 (กพัศ.)	
เสนอ	 โดยให้หน่วัยงานใช้้เป็็นกรอบในการดำเนินงานแลื่ะจัดที่ำแผนการขับเคล้ื่�อนในแต่ลื่ะด้านเพั้�อพััฒนา
ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษต่อไป็	 โดยในป็ี	2563	มูลื่ค่าผลิื่ตภัณฑ์์มวัลื่รวัม	 (GPP	ณ	ป็ีป็ัจจุบัน)	ของจังหวััดใน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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พ้ั�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ	4	ภาค	ม่มูลื่ค่ารวัม	2,599,381	ลื่้านบาที่	แลื่ะม่อัตราการขยายตัวัเฉีลื่่�ยในช้่วัง	
5	ป็ี	(ป็ี	2559	–	2563)	ร้อยลื่ะ	2.38	ทัี่�งน่�	เม้�อเที่่ยบเค่ยงกับค่าเป็้าหมายในห้วังป็ี	2566-2570	ที่่�กำหนดให้
อัตราการขยายตัวัของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัมของพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษเฉีลื่่�ยป็ี	2566	–	2570	ไม่น้อยกวั่า 
ร้อยลื่ะ	5	จ่งสะที่้อนให้เห็นถ่งค่วิามท้าทายขัองสถึานการณ์์การบรรลืุ่เป้้าห่มายในระดัับวิิกฤต

	 เพั้�อให้สามารถบรรลืุ่เป็้าหมายการขยายตัวัของผลื่ิตภัณฑ์์มวัลื่รวัมของพั้�นท่ี่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ
ได้ในระยะถดไป็	 จ่งจำเป็็นต้องบูรณาการการขับเคล้ื่�อนร่วัมกันของภาค่การพััฒนาทัี่�งในส่วันกลื่างแลื่ะ 
ในพั้�นที่่�	 ในการเร่งพััฒนาโครงสร้างพั้�นฐานแลื่ะสิ�งอำนวัยควัามสะดวัก	 การสนับสนุนกิจการเป็้าหมาย
ตามศักยภาพัแลื่ะโอกาสของแต่ลื่ะระเบ่ยงฯ	แลื่ะการให้สิที่ธิิป็ระโยช้น์เป็็นการเฉีพัาะ	 เพั้�อส่งเสริมให้เกิด 
การลื่งทุี่น	รวัมถ่งการเตร่ยมสร้างสภาพัแวัดลื่้อมที่่�เอ้�อต่อการขยายตัวัที่างเศรษฐกิจในพ้ั�นท่ี่�	 ทัี่�งในส่วันของ
การนำการวิัจัยพััฒนาแลื่ะนวััตกรรมต่อยอดขยายผลื่เชิ้งพัาณิช้ย์	การสนับสนุนให้เกิดการเช้้�อมโยงกิจกรรม
ที่างเศรษฐกิจตลื่อดห่วังโซึ่่มูลื่ค่า	ที่ั�งในระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษแลื่ะพ้ั�นที่่�เก่�ยวัเน้�อง	แลื่ะการพััฒนาแรงงาน
แลื่ะเสริมสร้างศักยภาพัของผู้ป็ระกอบการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องขับเค่ลื่อนในระยะต่อไป 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที�มีการเพิ�มเติม 
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม) 
ประเด็น 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

การพััฒนาพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษ

การลุงทุนในพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษเพิั�มข้�น 

ต้ัวัช่่�วััดั : มูลุค่่าการลุงทุนในพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษ ภายในปี้ 2570 
ไม่น้อยกวั่า 150,000 ลุ้านบาท 

การลุงทุนในพ้ั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษเพิั�มข้�น 

	 จะเป็็นการสะท้ี่อนเป้็าหมายการพััฒนา
ระเบย่งเศรษฐกิจพัิเศษใน	4	ภาค	โดยการขับเคลื่้�อน
การพััฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษของป็ระเที่ศไที่ย
เน้นด่งดูดการลื่งทุี่นที่ั�งในป็ระเที่ศแลื่ะต่างป็ระเที่ศ	
ซึ่่�งจะช้่วัยสร้างงานแลื่ะยกระดับรายได้ของป็ระช้ากร
ในป็ระเที่ศ	 โดยจะต้องเตร่มควัามพัร้อมของพ้ั�นที่่�
เพั้�อรองรับการลื่งทีุ่น	 ที่ั�งในด้านการพััฒนาระบบ
โครงสร้างพั้�นฐานเช้้�อมโยงที่ั�งในพั้�นที่่�ระเบ่ยงฯ	แลื่ะ 

	 แผนแม่บที่ป็ระเด็นแผนแม่บที่	 (9)	 เขตเศรษฐกิจพิัเศษ	พั.ศ.	2566-2580	 (ฉีบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 ได้ม่
การแก้ไขเพัิ�มเติมแผนย่อยภายใต้แผนแม่บที่เดิม	การพัื่ฒนาพื่่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจภาค่ใต้	 เป็็น	การพัื่ฒนา
พื่่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิื่เศษ	ซึ่่�งเป้็าหมายแม่บที่ย่อยเดิม	090201	 อัตราการขยายตัวัของผลิื่ตภัณฑ์์มวัลื่รวัม
ของพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้	แลื่ะ	090202	การลื่งทีุ่นในพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจภาคใต้เพัิ�มข่�น	ได้ถูกผนวัก
รวัมข่�นเป็็นเป้็าหมายใหม่เก่�ยวักับการพััฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ	ป็ระกอบด้วัย	090204 การขัยายตัวิขัอง
ผลื่ิตภัณ์ฑ์์มวิลื่รวิมขัองพ่ื่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจพื่ิเศษ แลื่ะ	090205 การลื่งทุนในพื่่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจ
พื่ิเศษเพื่ิ�มขั่�น		เพั้�อให้ครอบคลืุ่มการพััฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษใน	4	ภาค	ตามระเบ่ยบสำนักนายกรัฐมนตร่	
วั่าด้วัยการพััฒนาเขตเศรษฐกิจพัิเศษ	พั.ศ.	2564	แลื่ะเพั้�อให้สอดคลื่้องกับสถานการณ์การพััฒนาในป็ัจจุบัน

พั้�นที่่�เศรษฐกิจอ้�น	 ๆ	 ในป็ระเที่ศแลื่ะป็ระเที่ศใน
ภูมิภาคอ้�น	 ๆ	 การส่งเสริมการลื่งทุี่นในกิจการ 
เป็้าหมายท่ี่�ม่ศักยภาพัแลื่ะโอกาสในแต่ลื่ะระเบ่ยงฯ	
แลื่ะการกำหนดสิที่ธิิป็ระโยช้น์แลื่ะสร้างสภาพั
แวัดลื่้อมให้ เอ้�อต่อการลื่งทีุ่นแลื่ะการป็ระกอบ
ธิุรกิจ	 รวัมที่ั�งเตร่ยมควัามพัร้อมในด้านต่าง	ๆ	 เพั้�อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ั�นที่่�ให้เติบโต	 แลื่ะเพัิ�มควัาม
สามารถในการแข่งขัน	 โดยจะส่งผลื่ให้เกิดพั้�นที่่�ลื่งทีุ่น 
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ซึ่่�งใช้้เที่คโนโลื่ย่แลื่ะนวััตกรรมมาสร้างมูลื่ค่าเพัิ�ม	แลื่ะม่การเช้้�อมโยงกิจกรรมที่างเศรษฐกิจกับพ้ั�นที่่�เศรษฐกิจอ้�น
ที่ั�งของไที่ยแลื่ะป็ระเที่ศในภูมิภาค	ซึ่่�งเป็้าหมาย	090205	ม่สำนักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจแลื่ะสังคมแห่งช้าติ 
เป็็นหน่วัยงานเจ้าภาพัในการขับเคลื่้�อนเป้็าหมายระดบัแผนแม่บที่ย่อยของแผนแม่บที่ภายใต้ยทุี่ธิศาสตร์ช้าติ	(จ.3)

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 ป็ัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการพััฒนาเขตเศรษฐกิจพัิเศษ	 (กพัศ.)	 ภายใต้ระเบ่ยบสำนัก
นายกรัฐมนตร่	 วั่าด้วัยการพััฒนาเขตเศรษฐกิจพิัเศษ	พั.ศ.	 2564	อยู่ระหวั่างการศ่กษากำหนดคลัื่สเตอร์
อุตสาหกรรมเป็้าหมายแลื่ะสิที่ธิิป็ระโยช้น์เพั้�อส่งเสริมให้เกิดการลื่งทุี่นในแต่ลื่ะระเบ่ยงฯ	 แลื่ะกำหนด
มาตรการแลื่ะป็ัจจัยสนับสนุนท่ี่�จะให้แก่ผู้ป็ระกอบกิจการในระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษ	ที่ั�งมาตรการสำคัญที่่�จะ
ส่งเสริมสภาพัแวัดลื่้อม	(Ecosystem)	แลื่ะมาตรการสนับสนุนเพัิ�มเติมรายคลื่ัสเตอร์	คาดวั่าจะเริ�มมาตรการ
ส่งเสริมการลื่งทีุ่นในระเบ่ยบเศรษฐกิจพัิเศษเป็็นการเฉีพัาะตั�งแต่ป็ี	 2566	ซึ่่�งจะช้่วัยด่งดูดให้เกิดการลื่งทีุ่น
ในระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ	 โดยสิที่ธิิป็ระโยช้น์ที่่�จะให้แก่ผู้ป็ระกอบกิจการในระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษแต่ลื่ะ
แห่งต้องอยู่ในระดับสูงเพั่ยงพัอที่่�จะด่งดูดให้เกิดการลื่งทุี่นในคลัื่สเตอร์อุตสาหกรรมเป็้าหมายเพัิ�มข่�น	แลื่ะ
ส่งเสริมการพััฒนาตามจุดเน้นของแต่ลื่ะระเบ่ยงฯ	โดยมูลื่ค่าการลื่งทีุ่นในพั้�นที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษ	4	ภาค	
ม่โครงการที่่�ได้รับการส่งเสริมการลื่งทีุ่น	ในป็ี	พั.ศ.	2565	(มกราคม-กันยายน	2565)	จำนวัน	209	โครงการ	
รวัมมูลื่ค่าเงินลื่งทุี่น	 42,401.20	 	 ลื่้านบาที่	ที่ั�งน่�	 เม้�อเที่่ยบเค่ยงกับค่าเป็้าหมายในห้วังป็ี	 2566-2570	 
ที่่�กำหนดให้มูลื่ค่าการลื่งทีุ่นในพั้�นท่ี่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ	ภายในป็ี	 2570	 เพิั�มข่�นไม่น้อยกวั่า	 150,000	
ลื่้านบาที่	จ่งสะที่้อนให้เห็นถ่งค่วิามท้าทายขัองสถึานการณ์์การบรรลืุ่เป้้าห่มายในระดัับวิิกฤต

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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	 เพั้�อให้สามารถบรรลืุ่เป็้าหมายการลื่งทีุ่นในพั้�นท่ี่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษเพิั�มข่�นตามท่ี่�กำหนดไวั้	
จำเป็็นต้องบูรณาการการขับเคล้ื่�อนการดำเนินงานที่ั�งในด้านการพััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐานที่างเศรษฐกิจ
แลื่ะสังคม	 เพั้�อสร้างสภาพัแวัดลื่้อมให้พัร้อมที่่�จะสนับสนุนแลื่ะเอ้�อต่อการลื่งทีุ่น	 แลื่ะการส่งเสริมให้เกิด 
การลื่งทีุ่นในคลื่ัสเตอร์อุตสากรรมเป็้าหมายโดยจูงใจทัี่�งในด้านสิที่ธิิป็ระโยช้น์ท่ี่�เป็็นภาษ่แลื่ะมิใช้่ภาษ่	
มาตรการด่งดูดแรงงานฝีีม้อแลื่ะผู้เช่้�ยวัช้าญต่างป็ระเที่ศ	ควับคู่กับการพััฒนาแรงงานไที่ย	การสนับสนุน 
การวัิจัยแลื่ะพััฒนาแลื่ะการถ่ายที่อดเที่คโนโลื่ย่	แลื่ะการสนับสนุนเงินทีุ่น	รวัมที่ั�งการป็รับป็รุงกฎระเบ่ยบให้
เอ้�อต่อการดำเนินธิุรกิจแลื่ะการขยายการลื่งทุี่น	

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องขับเค่ลื่อนในระยะต่อไป 
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“พััฒนาคนไทยในทุกช่่วงวัยให้้เป็็นคนดีี คนเก่ง และมีคีุณภาพั 
ดี้วยการป็ลูกฝัังค่านิยมีวัฒนธรรมีที�พึังป็ระสงค์”

การปรับเปลี่่�ยน
ค่า่นิยม แลี่ะวัฒันธรรม

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
แผนแม่่บท

10
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน



 
 

 แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา2 

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์  ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทย 3 

ในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศระยะยาวนอกเหนือจากการยกระดับในด้าน  4 

สุขภาวะและด้านทักษะการศึกษา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติ 5 

และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยแผนแม่บทประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มี6 

เป้าหมายระดับประเด็นที่ก าหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน7 

ความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่8 

ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น ซึ่งแผนแม่บทฯ ประเด็นนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการ9 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง10 

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการ11 

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด 12 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 13 

 14 

 15 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญา16 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 17 

 18 

 19 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีฐาน 20 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากสถานการณ์คุณธรรมของคนไทยวัยท างาน  21 

ช่วงอายุ 25-40 ปี ประจ าปี 2565 ที่จัดท าโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีการส ารวจข้อมูล 5 ด้าน 22 

ประกอบด้วย ด้านความพอเพียง ด้านวินัย23 

รับผิดชอบ ด้านความกตัญญู ด้านสุจริต และ24 

ด้านจิตอาสา จากผลส ารวจทั้ง 5 ด้าน ค่า25 

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  4.63 จากค่าคะแนนเต็ม 26 

6.00 คะแนน ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีการ27 

เก็บข้อมูลเพียงช่วงปี 2564 – 2565 จึงยังไม่28 

สามารถเปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ29 

คะแนนจากปีฐานได้  อย่างไรก็ตาม หาก30 

ประเมินสถานการณ์จากการจัดระดับคะแนน พบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ (ค่าคะแนน 4.35 - 4.94 31 

คะแนนจากค่าคะแนนเต็ม 6.00 คะแนน) ที่สามารถเทียบเคียงการบรรลุเป้าหมายที่อยู่ในระดับใกล้เคียง32 

การบรรลุค่าเป้าหมาย โดยคุณธรรมด้าน “ความกตัญญู” อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.11 33 

100001 
62 สีเหลือง 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

100001 
63 สีเหลือง 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  

100001 
64 สีเหลือง 

100001 
65 สีเหลือง 

100001 
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แผนแม่่บท10การปรับเปลี่่�ยน
ค่่านิยม แลี่ะวััฒนธรรม

การปรับเปลี่่�ยน
ค่า่นยิม แลี่ะวัฒันธรรม



 
 

จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน ขณะที่คุณธรรมด้าน “วินัยรับผิดชอบ” อยู่ในระดับน้อย ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1 

4.18 โดยคุณธรรมด้านพอเพียง สุจริต และจิตสาธารณะ อยู่ในระดับพอใช้โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 2 

4.49 และ 4.77 ตามล าดับ 3 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565 ภาพรวมการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 4 

และค่านิยมที่ดีงาม อยู่ในระดับพอใช้ โดยพิจารณาจากสถานการณ์คุณธรรมของคนไทยวัยท างาน ช่วงอายุ 5 

25-40 ปี ช่วงปี 2564 – 2565 ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรม 5 ด้าน ทั้งในส่วนของความพอเพียง วินัย6 

รับผิดชอบ ความกตัญญู ความสุจริต และจิตอาสา อยู่ที่ 4.63  ซึ่งอยู่ระหว่าง 4.35 - 4.94 คะแนน จากค่า7 

คะแนนเต็ม 6.00 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมจากการสร้างความ8 

ร่วมมือและการสนับสนุนทางสังคมที่9 

ยังถือว่าเป็นค่านิยมที่ยังความโดดเด่น10 

ในสังคมไทย ที่สะท้อนจากรายงาน11 

ความสุขโลก ปี  2565 2564 2563 12 

พบว่า ประเทศไทยยังคงมีอันดับที่13 

โด ด เด่ น ใน ก ลุ่ ม ป ระ เท ศ เอ เชี ย14 

ตะวันออกเฉียงใต้  เป็ น รองเพี ยง15 

ประเทศสิงคโปร์ 16 

 17 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2565 เทียบค่าเป้าหมายปี 2570 ในห้วงที่ 2 ของแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การ18 

ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคงเป้าหมาย คนไทยมี19 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของ20 

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น  21 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีการวัดผลที่ชัดเจน22 

และครอบคลุมองค์ประกอบของคุณธรรมมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จากเดิม  23 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิต สาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 24 

การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีฐาน ในห้วง 5 ปีถัดไปของ25 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  เป็น  ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบของดัชนีคุณธรรม 5 ประการ 26 

ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีวินัยรับผิดชอบ ความกตัญญู ความสุจริตและ การมีจิตสาธารณะ  27 

ไม่น้อยกว่า 5.10 คะแนน ภายในปี 2570 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการด าเนินการในช่วงปี 2561-2565  28 

ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในห้วงถัดไปจึงยังคงอยู่ใน 29 

ระดับวิกฤต 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

100001 
ปี 70 สีแดง 
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แผนแม่่บท 10 การปรับเปลี่่�ยน
ค่่านิยม แลี่ะวััฒนธรรม



 
 

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทยของคนไทยที่ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมี1 

วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย 2 

อาทิ เทคโนโลยีและสื่อที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่มีความท้าทายต่อการสร้าง3 

ค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี4 

งาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ5 

ด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น สามารถบรรลุได้ในห้วงถัดไป ภาคส่วน6 

ที่เกี่ยวข้องจึงต้องด าเนินการให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อาทิ พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสาร7 

เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีความหลากหลาย ทันต่อสถานการณ์และความสนใจของคนในสังคม 8 

โดยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น  รวมถึงการ9 

สนับสนุนผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ตลอดจนการมีกลไกการส ารวจและรับฟังขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อ10 

สร้างสังคมแห่งการมีส่วนรว่ม และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข่าวปลอมและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 11 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  12 

ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

100101 100201 100301 

 

 

Y2 

Y1 

100001 เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

*สถานการณบ์รรลเุป้าหมายประจ าปี 2565 

 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่
ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อป ี 
สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 คนไทยมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 
พิจารณาจากข้อมูลการส ารวจประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรม ปี 2564 พบว่ามีค่าอยู่ที่ร้อยละ 96.89 เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ที่มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 87.32 เทียบเท่ากับการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.95 ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 

เหลือง 2562 เหลือง 2563 เหลือง 2564 

100101 
เขียว 2565 
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แผนแม่่บท10การปรับเปลี่่�ยน
ค่่านิยม แลี่ะวััฒนธรรม



 
 

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทยของคนไทยที่ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมี1 

วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย 2 

อาทิ เทคโนโลยีและสื่อที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่มีความท้าทายต่อการสร้าง3 

ค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี4 

งาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ5 

ด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น สามารถบรรลุได้ในห้วงถัดไป ภาคส่วน6 

ที่เกี่ยวข้องจึงต้องด าเนินการให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อาทิ พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสาร7 

เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีความหลากหลาย ทันต่อสถานการณ์และความสนใจของคนในสังคม 8 

โดยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น  รวมถึงการ9 

สนับสนุนผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ตลอดจนการมีกลไกการส ารวจและรับฟังขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อ10 

สร้างสังคมแห่งการมีส่วนรว่ม และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข่าวปลอมและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 11 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  12 

ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 13 
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100101 100201 100301 

 

 

Y2 

Y1 

100001 เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

*สถานการณบ์รรลเุป้าหมายประจ าปี 2565 

 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่
ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อป ี 
สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 คนไทยมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 
พิจารณาจากข้อมูลการส ารวจประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรม ปี 2564 พบว่ามีค่าอยู่ที่ร้อยละ 96.89 เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ที่มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 87.32 เทียบเท่ากับการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.95 ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 

เหลือง 2562 เหลือง 2563 เหลือง 2564 
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ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวน
ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ านวน 50 บริษัท 
สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาคธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคม โดยเฉพาะวิสาหกิจเพื่อ
สังคมมีการขยายตัวสูงขึ้น สะท้อนจากจ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีจ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 125 แห่ง ปี 2563 จ านวน 137 แห่ง ปี 2564 
จ านวน 148 แห่ง และในปี 2565 การจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมรวมทั้งสิ้น 216 กิจการ และเมื่อเทียบกับ
สถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดจ านวนไว้ที่ 50 บริษัทแล้ว ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายนี้ อยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 

เขียว 2562 เขียว 2563 เขียว 2564 

100201 

 

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายระดับความส าเร็จของการสร้างความรับรู้ ความตระหนัก และ
การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70  

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 การสร้างความรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์
จัดอยู่ในระดับที่ดี พิจารณาเทียบเคียงจากคะแนนตัวชี้วัดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) ซึ่งพบว่า คะแนนเฉลี่ย  
ช่วงปี 2561 – 2564 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  69.72 โดยในปี 2564 มีคะแนนอยู่ที่ 70.4 คะแนน หากแปลผลของระดับคะแนน
โดยใช้วิธีแบบแบ่งชั้น (Grading) จัดอยู่ในระดับที่ดี (อยู่ในช่วง 65 - 79 คะแนน) แม้จะลดลงจากปี 2563 ที่อยู่ที่ 72.3  
ก็ตาม ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย 

เหลือง 2562 เหลือง 2563 เหลือง 2564 

100301 

เขียว 2565 

เหลือง 2565 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การป้ลุูกฝัังคุ่ณธรรม จริยธรรม ค่่านิยม แลุะการเสริมสร้างจิต้สาธารณะ 
แลุะการเป้็นพลุเมืองท่�ดั่

ป้ระชากรอายุ 13 ป้ี ขึ้้�นไป้ ม่กิจกรรมการป้ฏิิบัติ้ต้นท่�สะท้อนการม่คุ่ณธรรม 
จริยธรรมเพิ�มขึ้้�น ร้อยลุะ 5 ต้่อป้ี

ค่นไทยเป้็นมนุษย์ท่�สมบูรณ์ ม่ค่วามพร้อมในทุกมิต้ิต้าม มาต้รฐานแลุะสมดัุลุ
ทั�งดั้านสต้ิป้ัญญา คุ่ณธรรมจริยธรรม ม่จิต้วิญญาณท่�ดั่ เขึ้้าใจ 
ในการป้ฏิิบัต้ิต้น ป้รับต้ัวเขึ้้ากับสภาพแวดัลุ้อมท่�ดั่ขึ้้�น

100101

	 ใ น ก า ร ยก ร ะดัั บ ก า รพััฒน าป ร ะ เ ทศ 
ให้้เกิดัความยั�งยืนในระยะยาวนั�น	 มีความจำเป็น
อย่างยิ� งที�จะต้้องให้้ความสำคัญกับการพััฒนา
ทรัพัยากรมนุษย์ของประเทศให้้มีความสมบูรณ์	์ 
ทั�งดั้านร่างกาย	สต้ิปัญญาและคุณ์ธรรมจริยธรรม
โดัยเฉพัาะในดั้านคุณ์ธรรมจริยธรรมที�ปัจจุบัน
รูปแบบการดัำเนินชีีวิต้ของคนในสั งคมมีการ
เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดัเร็ว	มีการแข่งขันเพัิ�มสูงข้�น 
ซ้ึ่� ง อ าจทำ ให้้ ค่ านิ ยมที� ดัี ง าม อัน เป็ นรากฐาน 
ของสังคมบางอย่างถููกลดัความสำคัญลง	 ดัังนั�น	
แผนแม่บทฯ	ประเด็ัน	การปรับเปลี�ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม	จ้งไดั้มีการกำห้นดัเป้าห้มายให้้	คนไทย
เป็็นมนุษย์ท่�สมบููรณ์์ ม่ความพร้อมในทุกมิติิติาม

มาติรฐานและสมดุุลท้�งดุ้านสติิป็ัญญา คุณ์ธรรม
จริยธรรม ม่จิติวิญญาณ์ท่�ดุ่ เข้้าใจในการป็ฏิิบู้ติิติน 
ป็ร้บูติ้วเข้้าก้บูสภาพแวดุล้อมท่�ดุ่ ข้้�น 	 โดัยให้ ้
ความสำคัญตั้�งแต้่การปลูกฝัังค่านิยมและวัฒนธรรม
ผ่านการเลี�ยงดัูในครอบครัว	 ส่งเสริมให้้ครอบครัว 
มีความอบอุ่น	การพััฒนาพั่อแม่ให้้เป็นแบบอย่างที�ดีั
ในการดัำเนินชีีวิต้	ต้ลอดัจนการสร้างสภาพัแวดัล้อม
ที�ส่งเสริมการมีคุณ์ธรรมจริยธรรม	อาทิ	การพััฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนทั�งในและนอกสถูานศ้กษา
การสร้างความเข้มแข็งให้้ชีุมชีนในการจัดักิจกรรม
สาธารณ์ะประโยชีน์	 การสร้างความเข้มแข็งของ
สถูาบันทางศาสนาเพัื�อเผยแพัร่ห้ลักคำสอนที�ดีัมาใชี้
ในชีีวิต้ประจำวัน

ป้ี
2565
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สถานการณ์การบรรจุเป้าหม่าย

100101

	 ในห้้วง	 5	 ปีแรกต้ามยุทธศาสต้ร์ชีาติ้	 
(2561	 -	 2565)	 มีสถูานการณ์์การพััฒนาที�ดัีข้�น	
พัิจารณ์าจากข้อมูลการสำรวจป็ระชากรอายุ 13 ป็ี 
ข้้�นไป็ ท่� ม่กิจกรรมการป็ฏิิบู้ติิตินท่�สะท้อนการ 
ม่คุณ์ธรรมจริยธรรม	ปี	2564	จัดัเก็บโดัยกระทรวง
วัฒนธรรม	 เพัื�อสะท้อนการมีคุณ์ธรรม	 จริยธรรม	 
ซึ่้�งประกอบดั้วย	 6	ดั้าน	 ไดั้แก่	 ดั้านการต้อบแทน
ผู้มีพัระคุณ์	 ดั้านความซึ่ื�อสัต้ย์	 สุจริต้	 ดั้านความ 
มีวินัย	 ดั้านการให้้อภัย	 ดั้านความพัอเพัียง	 และ 
ดั้านการชี่วยเห้ลือผู้ อื�น	 พับว่ามีค่าอยู่ที�ร้อยละ 
96.89	 เพัิ�มข้�นจากปี	 2563	 ที�มีค่าอยู่ที�ร้อยละ
	 87.32	 เทียบเท่ากับการเพัิ�มข้�นร้อยละ	 10.95	 
ส่งผลให้้สถานะการบูรรลุเป็้าห้มายอยู่ในระดุ้บู
บูรรลุเป็้าห้มาย	นอกจากนี�	ถู้าห้ากพัิจารณ์าเพัิ�มเติ้ม 
จากระดุ้บูการพ้ฒนามนุษย์ข้องป็ระเทศไทย
ผ่านดุ้ชน่การพ้ฒนามนุษย์ (Human Develop-

ment	 Index:	 HDI)	 ที�จัดัทำโดัยโครงการพััฒนา
แห้่งสห้ประชีาชีาติ้	 (UNDP)	 พับว่า	 ในปี	 2564	
ประเทศไทยมีพััฒนาการที� ดีัข้�นและถููกจัดัอยู่ ใน
เกณ์ฑ์์สูงมาก		(≥	0.800)	เป็นครั�งแรก	โดัยมีค่า	HDI	
เท่ากับ	 0.800	 เพัิ�มข้�นจากปีก่อนห้น้า	นอกจากนี� 
ในการประเ มินการพััฒนาคุณ์ธรรมจริยธรรม 
ของประชีากรไทยในดั้านการมีจิต้สาธารณ์ะ	รวมถู้ง 
การพััฒนาทักษะทางการเงิน	และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางการเงินที� ดีั 	 มีความก้าวห้น้ามากข้�น	 โดัย 
ข้้อมูลในรายงานสถานการณ์์คุณ์ธรรม	 ปี	 2564 
ของศูนย์คุณ์ธรรม		(องค์การมห้าชีน)		สะท้อนให้้เห้็นว่า 
ภาคส่วนต้่างๆของสังคม	 ทั�งภาครัฐ	 ภาคเอกชีน 
ภาคประชีา สั งคมองค์ กรศาสนาและสถูา บัน 
การศ้กษาเข้ามามีบทบาทเชีิงรุกมากข้�นในการ 
มีจิต้อาสาชี่วยเห้ลือ	เกื�อกูลกันเพัื�อบรรเทาผลกระทบ 
จากการแพัร่ระบาดัของโรคโควิดั-19	ในชี่วงปีที�ผ่านมา 
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ในชี่วงปี	2565	ห้น่วยงานของรัฐที�เกี�ยวข้อง
ไดั้ดัำเนินการเพัื�อขับเคลื�อนเป้าห้มายดัังกล่าว	 
โดัยใชี้กลไกทางสังคมที�สำคัญ	เชี่น	ครอบครัว	ชีุมชีน
สถูานศ้กษาและแห้ล่งเรียนรู้	 สถูาบันทางศาสนา
และองค์กรส่งเสริมคุณ์ธรรม	 รวมทั�งการประสาน
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต้่าง	ๆ	โดัยไดั้ดัำเนิน 
โครงการเพัื�อขับเคลื�อนการบรรลุเป้าห้มายต้าม 
ยุทธศาสต้ร์ชีาติ้ประจำปีงบประมาณ์	พั.ศ.	 2565 
ที�สนับสนุนการบรรลุเป้าห้มายนี�	 อาทิ	 การพััฒนา
กลไกระบบเครดิัต้สังคมและการปรับใชี้กลไก
ในพัื�นที�นำร่อง	 ที� ไดั้มีการกำห้นดัพัฤต้ิกรรมที� ดีั 
การจัดัเก็บเครดัิต้สังคมและสิทธิประโยชีน์ซึ่้�งไดั้มี 
การเริ�มต้้นดัำเนินการในระดัับชีุมชีน	 โดัยสร้าง 
แรงจูงใจโดัยให้้สิทธิประโยชีน์เพัิ�มเต้ิมแก่ชีุมชีน 
และกระตุ้้นการแสดังพัฤต้ิกรรมเชิีงบวกโดัยอ้างอิง 
ถู้งครอบครัว	ชุีมชีน	และองค์กร	รวมทั�งมีการประเมิน 
พัฤติ้กรรม	 เปิดัโอกาสให้้ผู้คนในแต้่ละระดัับเข้ามา 
มีส่วนร่วม	นอกจากนี�ไดั้มีการดัำเนินการโครงการ 
อื�น	 ๆ	 ในระดัับครอบครัว	 อาทิ	 โครงการส่งเสริม 
เครือข่ายครอบครัวคุณ์ธรรม	เพัื�อส่งเสริมและพััฒนา
กลไกให้้ครอบครัวไดั้มีส่วนสำคัญต้่อกระบวนการ
กล่อมเกลาสมาชีิกในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการครอบครัวคุณ์ธรรมพัลังบวก	 ที�ไดั้มีการ 
นำร่องในระดัับอำเภอที�มีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุีมชีนในการส่งเสริม	 ป้องกัน	 คุ้มครองและ
พััฒนาเ ด็ักในพัื� นที� ให้้ เป็นครอบครัวพัลังบวก 
มีการส่งเสริมระบบพีั�เลี�ยงที�ปร้กษาในชีุมชีนและ
พััฒนาฐานข้อมูลชีุมชีน	พัี�เลี�ยงชีุมชีน	และเครือข่าย 
สู่การขยายผลต้่อไป	 โครงการสำคัญที�ทำในระดัับ
สถูานศ้กษาและแห้ล่งเรียนรู้	อาทิ	โรงเรียนคุณ์ธรรม 
สพัฐ.	ที�ไดั้ดัำเนินการเพัื�อให้้นักเรียน	ครู	 ผู้บริห้าร
และบุคลากรทางการศ้กษา	 ต้ระห้นักรู้ 	 เข้าใจ 
และมีกระบวนการคิดัอย่างมีเห้ตุ้ผล	 ซ้ึ่มซัึ่บคุณ์ค่า 
แห้่งคุณ์ธรรมความดีัอย่างเป็นธรรมชีาติ้และสร้าง
ความรู้ส้กผิดัชีอบชีั�วดีั	 ภูมิ ใจในการทำความดีั 
นอกจากนี�ยั ง โครงการสำคัญที�ทำผ่านสถูาบัน 
ทางศาสนา	 อาทิ	 โครงการพััฒนาสมรรถูนะ 
พัระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พัระพุัทธศาสนา
เพัื�อให้้ผู้นำทางศาสนาไดั้รับการพััฒนาศักยภาพั
ให้้มีความสามารถูในการเผยแผ่ห้ลักธรรมและ 
องค์ความรู้ดั้านพัระพัุทธศาสนา	 ให้้แก่เด็ัก	 เยาวชีน
และประชีาชีน	 เพัี�อให้้มีคุณ์ธรรมจริยธรรมเป็น
พัลเมืองที�ดัี

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 แม้ว่าที�ผ่านมาห้น่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที�เกี�ยวข้องไดั้มีการดัำเนินการเพัื�อมุ่งปลูกฝัังค่านิยม
และส่งเสริมคุณ์ธรรมจริยธรรมผ่านโครงการต้่าง	ๆ	อย่างต้่อเนื�อง	อย่างไรก็ต้าม	 เพัื�อให้้การบรรลุเป้าห้มาย
เป็นไปอย่างยั�งยืน	 ยังมีประเดั็นที�ท้าทายในห้ลายประการที�ทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้องต้้องให้้ความสำคัญ	 
โดัยเฉพัาะในประเด็ันรูปแบบ	 และชี่องทางการสื�อสารเพัื�อการส่งเสริมคุณ์ธรรมจริยธรรมที�อาจยังไม่ม ี
ความห้ลากห้ลาย	 ไม่ทันต้่อสถูานการณ์์และต้รงกับความสนใจของคนในสังคม	 รวมทั�งในประเดั็นค่านิยม 
ความคิดั	 ความเชีื�อที�แต้กต้่างกันระห้ว่างวัยของกลุ่มต้่าง	 ๆ	 ในสังคม	 จ้งอาจทำให้้ความผูกพััน	 และ 
การพ้ั�งพัาอาศัยกันในสังคมมีแนวโน้มที�จะลดัน้อยลง	ทั�งในระดัับครอบครัว	ในระดัับชุีมชีน	และในสถูานศ้กษา 
ซ้ึ่�งทำให้้การใชี้กลไกทางสังคมในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที�ดีัอาจทำไดั้ยากมากข้�น	และค่านิยมที�ดัีงาม
อันเป็นรากฐานของสังคมบางอย่างถููกลดัความสำคัญลง
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	 การดัำเนินการในระยะต้่อไปเพัื�อพััฒนา 
ให้้คนไทยเป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์์	 และมีความพัร้อม 
ในทุกมิต้ิ	 นอกจากการดัำเนินโครงการต้ามปกติ้ 
ที� ผ่ า นมาอย่ า งต้่ อ เนื� อ ง แล้ วนั� น 	 ห้น่ ว ย ง าน 
ที� เ กี� ยวข้ องยั งควรต้้องมุ่ งพััฒนา รูปแบบและ 
ชี่องทางการสื� อสารเพัื� อการส่ ง เสริมคุณ์ธรรม
จริยธรรม	ให้้มีความห้ลากห้ลาย	ทันต้่อสถูานการณ์ ์
และความสนใจของคนในสังคมมากยิ�งข้�น	 โดัยการ 
ใชี้ซึ่อฟต้์พัาวเวอร์เพัื�อขับเคลื�อนการดัำเนินงาน 
ดั้านการสร้างคุณ์ธรรม	 จริยธรรมให้้มากยิ�งข้�น 
อาทิ	การมีละครห้รือภาพัยนต้ร์ที�ทำให้้ผู้แสดังห้ลัก 
มี คุณ์ลักษณ์ะที�ดัี 	 การเพัิ�มพัื�นที�การปรากฏต้่อ 

สื�อสาธารณ์ะของผู้มีอิทธิพัลทางสื�อสังคม	 โดัย 
อาจพัิจารณ์าให้้ห้น่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชีน 
ที� เกี� ยวข้องเข้ ามามีส่ วนร่วมในการขับเคลื� อน 
นอกจากนี�ควรมีการสร้างพัื�นที�ปลอดัภัยของคน 
แต้่ละวัยและแต้่ละกลุ่มในสังคมที�มีความห้ลากห้ลาย 
เพืั�อก่อให้้เกิดักระบวนการแลกเปลี�ยนความคิดัเห้็น 
และมีความเคารพั	 ความเข้าใจซ้ึ่� งกันและกัน 
มากยิ�งข้�น	 รวมทั�งควรเร่งสร้างความเข้มแข็งให้้กับ 
สถูาบันทางสังคม	 โดัยเฉพัาะสถูาบันทางศาสนา 
เพัื�อเป็นการสร้างความน่าเชีื�อใจให้้กับคนในสังคม
ให้้มากยิ�งข้�น

	 แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้้ ยุ ท ธ ศ า ส ต้ ร์ ชี า ต้ ิ
ประเด็ัน	(10)	การปรับเปลี�ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(พั.ศ.	2566	-	2580)	(ฉบับแก้ไขเพัิ�มเต้ิม)		เป้าห้มาย 
แผนแม่บทย่อย	 คนไทยเป็นมนุษย์ที� สมบูรณ์ ์
มีความพัร้อมในทุกมิต้ิต้ามมาต้รฐานและสมดัุล 
ทั�งดั้านสต้ิปัญญา	คุณ์ธรรมจริยธรรม	มีจิต้วิญญาณ์ 
ที�ดัี	 เข้าใจในการปฏิบัต้ิต้น	 ปรับต้ัวเข้ากับสภาพั 
แวดัล้อมที�ดัี ข้�น	 ยังคงใชี้ต้ัวชีี�วัดัเดัิมแต้่ไดั้มีการ 
ปรับเปลี�ยนค่าเป้าห้มายเพัื�อให้้สะท้อนเป้าห้มาย 
มากยิ�งข้�นจากเดัิม	 ประชีากรอายุ	 13	 ปี	 ข้�นไป 
มีกิจกรรมการปฏิบัต้ิต้นที�สะท้อนการมีคุณ์ธรรม 
จริยธรรมเพัิ�มข้�นร้อยละ	 5	 ต้่อปี	 เป็น	 ประชีากร 
อายุ	 13	ปีข้�นไป		 มีกิจกรรมการปฏิบัต้ิต้นที�สะท้อน 
การมีคุณ์ธรรมจริยธรรม	 เพัิ�มข้�นเป็นไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	97	ภายในปี	2570	และไดั้มีการเพัิ�มต้ัวชีี�วัดั 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ต้้นทุนชีี วิต้เด็ักและเยาวชีนไทย	 ประกอบดั้วย
พัลั งต้ั วต้น	 พัลังครอบครัว	 พัลังสร้ างปัญญา	 
พัลังเพัื�อนและกิจกรรม	และพัลังชีุมชีน	ไม่น้อยกว่า 
70	 คะแนน	 ภายในปี	 2570	 โดัยเมื�อพัิจารณ์า 
เทียบกับค่าเป้าห้มายปี	2570	ของตั้วชีี�วัดัประชีากร
อายุ	13	ปี	ข้�นไป	มีกิจกรรมการปฏิบัต้ิต้นที�สะท้อน 
การมีคุณ์ธรรมจริยธรรมเพัิ�มข้�น	ที�ค่าเป้าห้มายกำห้นดั 
ให้้เพิั�มข้�นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ	 97	 และต้ัวชีี�วัดั 
ต้้นทุนชีี วิต้เด็ักและเยาวชีนไทย	 ที�ค่าเป้าห้มาย 
กำห้นดัให้้ ไม่น้อยกว่า 	 70	 คะแนน	 นั�น	 จาก 
สถูานการณ์์ล่าสุดั	ณ์	 ปี	 2564	 ที�ตั้วชีี�วัดัทั�งสอง 
ที�มีค่าอยู่ที�	 ร้อยละ	 96.89	 และ	 62.10	 คะแนน 
ต้ามลำดัับ	 จ้งทำให้้สถูานการณ์์อยู่ในระดัับใกล้
เคียงการบรรลุเป้าห้มาย
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การสร้างค่่านิยมแลุะวัฒนธรรมท่�พ้งป้ระสงค่์จากภาค่ธุรกิจ

จำานวนธุรกิจท่�เป้็นวิสาหกิจเพื�อสังค่ม จำานวน 50 บริษัท

ภาค่ธุรกิจม่บทบาทสำาค่ัญในการลุงทุนเพื�อสังค่มเพิ�มขึ้้�น

	 การสร้ า งค่ านิ ยมและวัฒนธรรมที� พั้ ง 
ประสงค์จากภาคธุรกิจ	 มีปัจจัยความสำเร็จของ 
เป้าห้มาย	3	ปัจจัย	ไดั้แก่	(1)	นโยบายและมาต้รการ
สนับสนุนให้้ภาคธุรกิจลงทุนทางสังคม	 โดัยการ
พััฒนามาต้รการทางภาษี	 การจัดัต้ั�งกองทุน	 และ 
การให้้รางวัล/สิทธิประโยชีน์ต้่าง	ๆ 		(2)		การยกระดัับ 
ธุรกิจให้้มีการลงทุนทางสังคมอย่างยั�งยืนโดัยการ 
ส่งเสริมความรับผิดัชีอบต้่อสังคมของภาคธุรกิจ 
การผลักดัันวิสาห้กิจเพัื�อสังคมต้้นแบบและการพััฒนา 
เครือข่ายวิสาห้กิจเพัื�อสังคม	และ	(3)	สภาพัแวดัล้อม 
ที� เอื� อต้่อการลงทุนเพัื�อสั งคม	 โดัยการพััฒนา 
ฐานข้อมูลกลางเพัื�อต้อบโจทย์ปัญห้าทางสังคม 
และการกำห้นดัระ เบี ยบ/กฎห้มาย ที� เ อื� อต้่ อ 
ภาคธุ รกิ จ ในการลงทุ นทางสั งคม 	 โดัยต้้ อ ง 

อาศัยความร่ วม มือจากทุกภาคส่ วน	 ทั� งจาก 
ภาค รัฐ 	 ภาค เอกชีน	 และภาคประชีา สั งคม 
ผ่านกลไกและสถูาบันทางสังคมในการปลูกฝััง 
ค่านิยมวัฒนธรรมความซึ่ื�อสัต้ย์	 วินัย	 คุณ์ธรรม 
จริยธรรมการมีจิต้อาสารวมทั�งต้ระห้นักถู้งความจำเป็น 
ในการปรับเปลี�ยนพัฤต้ิกรรมการอุปโภคบริโภค 
เพืั�ออนุรักษ์ทรัพัยากรธรรมชีาต้ิและสิ�งแวดัล้อม 
โดัยในภาคธุรกิจต้้องดัำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 
และเป็นมิต้รกับทรัพัยากรธรรมชีาติ้และสิ�งแวดัล้อม
บนห้ลักของการมีส่วนร่วม	 มีความรับผิดัชีอบ 
ต้่ อ สั งคมคนทุกคนในบริษั ท	และ เป ลี� ยนจาก 
การ เน้ นผลต้อบแทนสู ง สุ ดัของผู้ ถืู อหุ้้ น เป็ น 
ผลประโยชีน์ต้่อส่วนรวมอย่างยั�งยืน

ป้ี
2565
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สถานการณ์การบรรจุเป้าหม่าย

ที�มา:	สำนักงานส่งเสริมวิสาห้กิจเพัื�อสังคม,	2022

	 เมื� อพัิ จ า รณ์าจากการ จัดัต้ั� ง วิ ส าห้กิ จ 
เพัื�อสังคมในห้้วง	 5	 ปีแรก	 ต้ามยุทธศาสต้ร์ชีาต้ิ
(2561	 -	 2565)	 พับว่ามีแนวโน้มเพัิ�มจำนวนข้�น
อย่างต้่อเนื�อง	 โดัยในปี	 2562	 มีจำนวนธุรกิจ 
ที� เป็นวิสาห้กิจเพัื�อสังคม	 125	 แห้่ง	 ปี	 2563 
จำนวน	137	แห้่ง	ปี	2564	จำนวน	148	แห้่ง	และ
ในปี	 2565	 การจดัทะเบียนวิสาห้กิจเพัื�อสังคม 
รวมทั�งสิ�น	 216	 กิจการ	 ซึ่้�งการเพัิ�มข้�นดัังกล่าว
เป็ นผลจากการประกาศ ใชี้ พั ระ ร าชีบัญญั ติ้ 
ส่งเสริมวิสาห้กิจเพัื�อสังคม	 พั.ศ.	 2562	 และ 
เม่�อเท่ยบูก้บูสถานะการบูรรลุเป็้าห้มายในป็ี 2565  
พบูว่า จำนวนธุรกิจท่� เป็็นวิสาห้กิจเพ่�อส้งคม 
ไดุ้บูรรลุ ติามค่ า เป็้ าห้มาย ท่� กำห้นดุจำนวน 

ไว้ท่� 50 บูริษ้ทแล้ว	 โดัยทั�งห้มดัแบ่งเป็นวิสาห้กิจ 
เ พืั� อสั งคมที� ไม่ประสงค์จะแบ่ งปันกำไรให้้แก ่
ผู้เป็นหุ้้นส่วนห้รือผู้ถูือหุ้้น	 จำนวน	 170	 กิจการ
และวิสาห้กิจเพัื�อสังคมที�ประสงค์จะแบ่งปันกำไร 
ให้้แก่ผู้เป็นหุ้้นส่วนห้รือผู้ถืูอหุ้้น	จำนวน	46	กิจการ 
(ข้อมูล 	 ณ์	 เ ดืัอนธันวาคม	 2565)	 ส่ วนให้ญ่ 
มีวัต้ถูุประสงค์ในการพััฒนาชุีมชีนรักษาสิ�งแวดัล้อม 
ส่งเสริม	การศ้กษา	และพััฒนาสุขภาพัและความอยู่ดัี 
กินดัี	ต้ามลำดัับผ่านการดัำเนินงานในอุต้สาห้กรรม 
ที�ห้ลากห้ลาย		ไดั้แก่	เกษต้รกรรม	ปศุสัต้ว์		และประมง 
การศ้กษาสุขภาพัและบริการสังคม	ส่งผลให้้สถานะ 
การบูรรลุเป็้าห้มายน่�อยู่ในระดุ้บูบูรรลุเป็้าห้มาย

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 ห้น่วยงานต้่าง	ๆ	ที�เกี�ยวข้องไดั้มีส่วนร่วม
ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที�พั้งประสงค ์
จากภาคธุรกิจ	 โดัยมีการดัำเนินการต้่าง	 ๆ	 อาทิ	 
การผ ลักดัันกฎระ เบี ยบ/กฎห้มายลำดัับรอง 
ภายใต้้พัระราชีบัญญัต้ิส่งเสริมวิสาห้กิจเพืั�อสังคม
พั.ศ.	2562	โดัยไดั้มีผลบังคับใชี้แล้วจำนวน	33	ฉบับ 
การเ ชืี�อมโยงเครือข่ายการสนับสนุนวิสาห้กิจ

เพัื�อสั งคมภายใต้้บันท้กข้อต้กลงความร่วมมือ 
เพัื� อ ส่ ง เ ส ริ มส นับส นุน ในดั้ านต้่ า ง	 ๆ	 ไดั้ แก่	 
ดั้านการต้ลาดั/ผลิต้ภัณ์ฑ์์/นวัต้กรรม/เทคโนโลยี
/ประชีา สัมพัันธ์ 	 ดั้ าน ทุน	 ดั้ านการระดัมทุน	 
ดั้านการพััฒนาศักยภาพักลุ่มกิจการเพัื�อสังคม
สำห้ รับคนพิัการ 	 ดั้ านการส นับส นุนข้ อ มูล / 
ส่งเสริมกลุ่มกิจการเพัื�อสังคม	 นอกจากนี� ไดั้มี
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	 ความท้าทายสำคัญในการขับเคลื�อนให้้
ภาคธุรกิจโดัยเฉพัาะวิสาห้กิจเพัื�อสังคมมีบทบาท
สำคัญในการลงทุนเพัื�อสังคมเพัิ�มข้�น	 คือ	 ถู้งแม้
การผลักดัันวิสาห้กิจเพัื�อสังคมจะเป็นประเด็ัน 
การพััฒนาที�มีการดัำเนินการอย่างต้่อเนื�องและไดั ้
บรรลุต้ามค่าเป้าห้มายที�กำห้นดัแล้ว	 อย่างไรก็ต้าม 
ความเข้าใจและความห้ลากห้ลายของประเภท 
วิสาห้กิจเพัื�อสังคมในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก 
และประชีาชีนยังขาดัความต้ระห้นักถู้งความสำคัญ 
/ประโยชีน์จากการส่งเสริมผลักดัันวิสาห้กิจเพัื�อสังคม 
ประกอบกับสภาพัแวดัล้อม/กลไกต้ลาดัที� มุ่ ง 
ต้อบโจทย์กำไรของกิจการมากกว่าผลประโยชีน ์

ต้่อสังคมในภาพัรวมอีกทั�งการเข้าถู้งแห้ล่งเงินทุน 
ยังคงเป็นอุปสรรคต้่อการดัำเนินกิจการของผู้ 
ประกอบการวิสาห้กิจเพัื�อสังคมส่วนให้ญ่จ้งส่งผล 
ใ ห้้ วิ ส าห้กิ จ เ พัื� อ สั ง คม ในประ เทศ ไทย ไม่ ไ ดั ้
ประสบความสำเร็จมากนักผู้ประกอบการห้ลายราย 
ล้มเลิกกิจการเนื�องจากสภาพัแวดัล้อมทางสังคม 
ที� ไม่ เอื�อให้้ธุรกิจประเภทนี�แข่งขันกับธุรกิจเพัื�อ 
การค้าทั�วไปไดั้	 เชี่น	การรับซึ่ื�อสินค้าจากเกษต้รกร 
ในราคาเป็นธรรม	 เพืั�อผลิต้สินค้าที� เป็นมิต้รกับ 
สิ�งแวดัล้อมในปริมาณ์ไม่มากนักทำให้้ต้้นทุนสูงกว่า 
สินค้าทั�วไป	 ห้ากไม่มีต้ลาดัรองรับอย่างชีัดัเจน 
ก็ยากจะดัำเนินกิจการต้่อไปไดั้ในระยะยาว

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 การดัำเนินการในระยะต้่อไปเพัื�อส่งเสริม
วิสาห้กิจเพัื�อสั งคมให้้สามารถูบรรลุ เป้าห้มาย 
ไดั้ต้ามที�กำห้นดั	 ห้น่วยงานที� เกี�ยวข้องควรให้ ้
ความสำคัญในประเดั็นต้่าง	ๆ	ดัังนี�	(1)	การส่งเสริม 
ให้้ เ กิ ดุ วิสาห้ กิจ เ พ่� อส้ งคมใน ชุมชนเพิ� ม ข้้� น
โดัยเฉพัาะธุรกิจสต้าร์ทอัพัที�เป็นผู้ประกอบการ
รายย่ อยซึ่้� ง ไดั้ รั บผลกระทบจากสถูานการณ์ ์
การแพัร่ระบาดัของโควิดั	 –	 19	 แล้วกลับไปอยู่ 
ในพัื�นที� 	 โดัยอาจให้้รับงานจัดัซึ่ื�อจัดัจ้างภาครัฐ
โดัยเฉพัาะงานของกระทรวงการพััฒนาสังคมและ

ความมั�นคงของมนุษย์ ในการรับดัูแลผู้สู งอายุ	 
คนพัิการ	เด็ักอ่อนในชีุมชีน	รวมถู้งการสร้างเครือข่าย 
เชีิญชีวนให้้มูลนิธิต้่าง	ๆ	ห้รือบริษัทที�มีความพัร้อม 
ให้้ป รับเปลี� ยนจากการทำกิจกรรมเพัื� อ สั งคม	 
มาเป็นการดัำเนินวิสาห้กิจเพัื�อสังคมในชีุมชีนแทน 
(2 ) 	 การสร้างค่านิยมและการป็ลูกฝัังความ
เข้้ า ใจ เ ก่� ยว ก้บู วิสาห้กิจ เ พ่� อส้ งคมท่� ช้ดุ เจน 
โดัยเร่งดัำเนินการประชีาสัมพัันธ์การดัำเนินงาน 
ของวิ ส าห้กิ จ เพัื� อ สั ง คม ให้้ ป ระชีาชีนรั บ รู้ ถู้ ง 
ประโยชีน์ ใชี้ เป็นเครื�อง มือในการแก้ ไขปัญห้า 

การผลักดัันให้้มีการเชีื�อมโยงเครือข่ายพัันธมิต้ร 
เพัื�อให้้เกิดัผลสัมฤทธิ�แก่ วิสาห้กิจเพัื�อสังคมและ 
กลุ่มกิจการเพัื�อสังคม	 ผ่านการขยายชี่องทาง 
การจำห้น่ายสินค้าออนไลน์มากข้�นเชี่นชีุมชีนยิ�มไดั้ 
, T h a i l a n d Po s tma r t , T h a i t r a d e . c om , 
TrueSmart	 Merchant,	 K+Maket	 เป็นต้้น 
และไดั้มีการส่งเสริม	 และสนับสนุนสิทธิประโยชีน์ 
ต้ามมาต้รการจัดัซึ่ื� อจัดัจ้ างต้ามกฎกระทรวง 
กำห้นดัพััสดุัและวิธีการจัดัซึ่ื�อจัดัจ้างพััสดุัที� รั ฐ 

ต้้องการส่ ง เสริ มห้รื อสนับสนุน 	 (ฉบับที� 	 3 ) 
พั.ศ.	 2564	การประชีาสัมพัันธ์	การดัำเนินงานของ 
กองทุนส่งเสริมวิสาห้กิจเพัื�อสังคม	 จัดักิจกรรม
อบรมและให้้ความรู้การดัำเนินงานของวิสาห้กิจเพัื�อ
สังคมและกลุ่มกิจการเพัื�อสังคมผ่านระบบออนไลน์	 
เช่ีน	 การบรรยาย	 เรื�องการเงิน-การบัญชีีมาต้รฐาน
ผลติ้ภัณ์ฑ์์อุต้สาห้กรรมและสินค้าเกษต้ร	การจำห้น่าย 
สนิค้าออนไลน์	การเข้าถูง้แห้ล่งทนุเป็นต้้น
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สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

	 แผนแม่บทภายใต้้ยุทธศาสต้ร์ชีาต้ิ	ประเดั็น
(10)	การปรับเปลี�ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	 (พั.ศ. 
2566	 -	 2580)	 (ฉบับแก้ไขเพัิ�มเติ้ม)	 เป้าห้มาย 
แผนแม่บทย่อย	ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการลงทุน 
เพัื�อ สังคมเพัิ�ม ข้�น	 ยั งคงใชี้ต้ัวชีี� วัดั เ ดิัมแต้่ ไดั้มี 
การปรับเปลี�ยนค่าเป้าห้มายเพัื�อให้้สะท้อนผล 
การดัำเนินงานที�ผ่านมามากยิ�งข้�นจากเดัิม	จำนวน 
ธุรกิจที�เป็นวิสาห้กิจเพัื�อสังคม	จำนวน	100	บริษัท 
เป็น	 จำนวนธุรกิจที�เป็นวิสาห้กิจเพัื�อสังคมเพัิ�มข้�น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 20	 ต้่อปี	 โดัยเมื�อพิัจารณ์า 

เทียบค่าเป้าห้มายปี	 2570	 กับผลการดัำเนินงาน 
ในชี่วงปี	 2562	 -	 2565	 ที�ผ่านมาที�พับว่ามีอัต้รา 
การขยายตั้วของวิสาห้กิจเพัื�อสังคมเฉลี�ยร้อยละ 
21.19	ต้่อปี	จ้งอยู่ในระดัับที�สามารถูบรรลุค่าเป้าห้มาย 
ไดั้ในปี	2570	อย่างไรก็ต้าม	ห้ากพัิจารณ์าปัจจัยทาง 
เศรษฐกิจที�ยังคงมีความผันผวนสูง	อาจส่งผลให้้จำนวน 
การจัดัต้ั�งวิสาห้กิจเพัื�อสังคมในห้้วง	 5	 ปีข้างห้น้า 
เต้ิบโต้ไดั้น้อยกว่าในชี่วงที�ผ่านมา	 ดัังนั�นจ้งทำให้้
สถูานการณ์์อยู่ในระดัับใกล้เคียงการบรรลุเป้าห้มาย

สังคมและสิ�งแวดัล้อมในพัื�นที�ไดั้อย่างมีประสิทธิภาพั 
ร วมถู้ ง ก า รปลู ก ฝัั ง แ น วคิ ดั / ทั ก ษ ะก า ร เ ป็ น 
ผู้ประกอบการในสถูาบันการศ้กษาทั� ง ในระดัับ 
การศ้กษาขั�นพัื�นฐานและระดัับอุดัมศ้กษา	 เพัื�อให้้ 
เกิดัการสร้างผู้ประกอบการวิสาห้กิจเพืั�อสังคมรุ่นให้ม่ 
ที�มีทักษะสูง	ต้ลอดัจนการถูอดับทเรียน	ศ้กษาวิจัย 
และจัดัทำชุีดัองค์ความรู้ในการดัำเนินงานวิสาห้กิจ 
เ พัื� อ สั ง ค มที� ป ร ะ สบผลส ำ เ ร็ จ แ ล ะ ล้ ม เ ห้ ล ว 
ประเภทต้่าง	ๆ	 เพัื�อเผยแพัร่ประชีาสัมพัันธ์	 สร้าง 
แรงบันดัาลใจให้้ประชีาชีนและผู้ประกอบการ 
ไดั้ศ้กษาเรียนรู้เป็นแนวทางให้้วิสาห้กิจเพัื�อสังคม	 
(3)	 การพ้ฒนาข้่ดุความสามารถแลบููรณ์าการ 
แนวคิดุการลงทุน/พ้ฒนาทางส้งคม 	 ให้้ เป็น 
ส่วนห้น้�งของการดัำเนินธุรกิจในทุกขั�นต้อนต้ลอดั 
ห้่วงโซึ่่ธุรกิจอย่างยั�งยืนมากข้�น	 โดัยส่งเสริมให้้ภาค 
ธุรกิจคำน้งถู้งความรับผิดัชีอบในดั้านสิ�งแวดัล้อม 

สังคม	และธรรมาภิบาล	(4)	การส่งเสริมสิทธิป็ระโยชน์ 
ท่� เอ่� อติ่อการส่ ง เสริมศ้กยภาพข้องวิสาห้กิจ
เพ่�อส้งคม	 	 อาทิ	 การให้้สิทธิประโยชีน์ทางภาษี/ 
แห้ล่งเงินทุนกับวิสาห้กิจเพัื�อสังคมที�มีการเชีื�อมโยง 
การดัำเนินงานในประเดั็นเฉพัาะกับบริการภาครัฐ 
เชี่น	 การดัูแลเดั็กอ่อนในชีุมชีนแออัดั	 การดัูแล 
ผู้พั้นโทษ	แม่วัยใส	 เป็นต้้น	การส่งเสริมให้้เกิดัการ 
ระดัมทุน	สนับสนุนวิสาห้กิจเพัื�อสังคมที�มีความคิดั 
นอกกรอบ	 เพัื�อให้้สามารถูดัำเนินธุรกิจอยู่รอดัไดั้ 
ในระบบกลไกต้ลาดัปัจจุบัน	 และ	 (6)	 การสร้าง 
เคร่อข้่ายระห้ว่างผู้ป็ระกอบูการวิสาห้กิจเพ่�อ 
ส้งคมดุ้วยก้น	 เพัื�อให้้เกิดัการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
ที�เป็นประโยชีน์ร่วมกันเอง	 และจัดัทำฐานข้อมูล 
เพัื� อ ใชี้ ในการขยายผลต้่อ ไปสำห้ รับ วิสาห้กิจ 
เพัื�อสังคมรุ่นให้ม่ๆ	

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
543

แผนแม่่บท10การปรับเปลี่่�ย่น
ค่่านิย่ม่ แลี่ะวััฒนธรรม่



100301

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การใช้สื�อแลุะสื�อสารมวลุชนในการป้ลุูกฝัังค่่านิยม แลุะวัฒนธรรม 
ขึ้องค่นในสังค่ม

ระดัับค่วามสำาเร็จขึ้องการสร้างค่วามรับรู้ ค่วามต้ระหนัก แลุะการใช้สื�อ
อย่างป้ลุอดัภัยแลุะสร้างสรรค่์ขึ้องป้ระชาชนกลุุ่มเป้้าหมาย ร้อยลุะ 70

สื�อในสังค่มไทยม่ค่วามเขึ้้มแขึ้็ง สามารถสร้างภูมิคุ่้มกันให้แก่ป้ระชาชน
ในสังค่ม ทำาให้เกิดัสังค่มแห่งการเร่ยนรู้ป้ลุอดัภัย
แลุะสร้างสรรค่์

	 สื�อและสื�อสารมวลชีนถืูอเป็นห้น้�งในกลไก 
ทาง สั งคมที� มี บทบาทสำคัญต้่ อการ ขัดั เกลา 
วิธีคิดั	ค่านิยม	และเป็นแห้ล่งเรียนรู้ให้ม่ที�กระตุ้้น 
กระบวนการ เ รี ยนรู้ ขอ งคนในสั งคม 	 ทั� ง สื� อ 
ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ 	 โดัยเฉพัาะ
เทคโนโลยี และการสื� อสาร 	 ระบบเครื อข่ าย
อินเทอร์ เ น็ต้	 เครือข่ าย สังคมออนไลน์ 	 ห้รือ 
สั งคมเสมือน	 การพััฒนาที� รวดัเ ร็วทำให้้ เ กิดั 
ผู้ให้้บริการสื�อและข้อมูในสังคมเพัิ�มข้�นจำนวนมาก 
และผู้ รับสื�อสามารถูเข้าถู้ง	 แสดังความคิดัเห็้น 
และกระจายข้อมูลต้่อไปไดั้อย่างง่ายดัาย	 จ้งต้้อง 
ให้้ความสำ คัญกับการส่ ง เส ริมการใชี้สื� อและ 
สื� อสารมวลชีน	 โดัยการพััฒนาสื� อปลอดัภั ย 
และสร้างสรรค์	 เสริมสร้างให้้ประชีาชีนมีภูมิคุ้มกัน

ในการเสพัสื�อทุกรูปแบบ	ต้ลอดัจนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเฝั้าระวังและต้รวจสอบสื�อที�ไม่เห้มาะสม 
ไดั้อย่างมีประสิทธิภาพั	 เพัื�อเสริมสร้างค่านิยมที�ดีั 
ให้้กับกลุ่มเป้าห้มายแต้่ละชี่วงวัย	โดัยการดัำเนินการ 
ที�ผ่านมายังมีความท้าทายอยู่มาก	ทั�งจากสถูานการณ์์ 
การแพัร่ระบาดัของโควิดั	–	19	ที�สื�อสังคมออนไลน ์
ถููกใชี้เป็นพัื�นที�สื�อสารสาธารณ์ะมากข้�น	 เดั็กและ 
เ ย าวชีนมั ก ใชี้ เ วลา ในการ ใชี้ สื� อ ให้ม่ ม าก ข้� น	 
โดัยมุ่งเน้นความบันเทิง	 ซ้ึ่�งมีโอกาสที�จะต้กเป็น 
เครื�องมือของการใชี้สื�อโดัยมิชีอบไดั้ง่าย	 และดั้วย 
รูปแบบสื�อที�มีความห้ลากห้ลายและซึ่ับซึ่้อน	 อาท ิ
การสอดัแทรกโฆษณ์าชีวนเชีื�อ	 ห้รือข่าวปลอม
(Fake	 news)	 ทำให้้ภาครัฐยากต้่อการเฝั้าระวัง 
และคัดักรองสื�อที�มีเนื�อห้าไม่เห้มาะสม

ป้ี
2565

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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สถานการณ์การบรรจุเป้าหม่าย

	 ในห้้วง	 5	 ปีแรกต้ามยุทธศาสต้ร์ชีาต้ิ	
(2561	-	2565)	การสร้างความรับรู้	ความต้ระห้นัก	 
และการใชี้สื�ออย่างปลอดัภัยและสร้างสรรค์จัดัอยู่
ในระดัับที�ดัี 	 พัิจารณ์าจากคะแนนต้ัวชีี�วัดัการรู ้
เท่าทันสื�อและสารสนเทศ	 (MIL)	 ซึ่้�งรวบรวมโดัย
สำนักงานคณ์ะกรรมการดัิจิทัลเพัื�อเศรษฐกิจ	 และ
สังคมแห้่งชีาต้ิ	ซึ่้�งพับว่า	คะแนนเฉลี�ย	ชี่วงปี	2561	–	
2564	ค่าเฉลี�ยอยู่ที�		69.72	โดัยในปี	2564	มีคะแนน 
อยู่ที�	 70.4	คะแนน	ห้ากแปลผลของระดัับคะแนน
โดัยใชี้วิธีแบบแบ่งชีั�น	 (Grading)	จัดัอยู่ในระดัับที�ดัี 
(อยู่ในชี่วง	 65	 -	 79	 คะแนน)	 แม้จะลดัลงจากป ี
2563	 ที�อยู่ที� 	 72.3	 ก็ต้าม	 ส่งผลให้้สถูานะการ 
บรรลุเป้าห้มายอยู่ ในระดัับใกล้ เ คียงการบรรลุ 
เป้าห้มาย

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 ในชี่ วงปี 	 2565	 ภาคส่ วนที� เกี� ยวข้อง 
ไดั้มีการดัำเนินการที�สำคัญในห้ลายดั้านที�สอดัคล้อง 
กับปัจจัยและองค์ประกอบที�กำห้นดัไว้ในห้่วงโซึ่่
คุณ์ค่าของประเทศไทยเพัื�อเป็นการขับเคลื�อน
ไป สู่ ก า รบร รลุ เ ป้ า ห้มาย 	 ส่� อ ใ น ส้ ง คม ไทย 
ม่ความเข้้มแข้็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มก้นให้้แก่
ป็ระชาชนในส้งคม ทำให้้เกิดุส้งคมแห้่งการเร่ยนรู้ 
ป็ลอดุภ้ยและสร้างสรรค์เพิ�มข้้�น	 โดัยไดั้ดัำเนิน
โครงการ เพัื� อขั บ เคลื� อนการบรรลุ เป้ าห้มาย 
ต้ามยุทธศาสต้ร์ชีาต้ิประจำปีงบประมาณ์	พั.ศ.	2565 
ที� ส นับสนุนการบรรลุ เป้ าห้มายนี� 	 อาทิ 	 การ
ดัำเนินโครงการจัดัทำและเต้รียมการบังคับใชี ้
พัระราชีบัญญัต้ิส่งเสริมจริยธรรมและมาต้รฐาน
วิชีาชีีพัสื�อมวลชีน	 และจัดัทำมาต้รฐานดูัแลสื�อ
ออนไลน์	 การดัำเนินโครงการพััฒนาห้ลักสูต้รสื�อ 
และกระบวนการจัดัการเ รียนรู้ที� เน้น	 การคิดั 
วิเคราะห้์	การแก้ปัญห้าและกระตุ้้นให้้เกิดัและใชี ้

ความคิดัสร้างสรรค์	 และสามารถูนำไปใชี้ไดั้จริง 
โครงการสื�อสร้างสรรค์สังคมผู้ สูงอายุ	โครงการ 
ส่ ง เส ริมการใชี้ สื� อ ดิัจิทัลอย่ างสร้ างสรรค์และ 
รับผิดัชีอบต้่อสังคม	 โครงการบริการอินเทอร์เน็ต้
สาธารณ์ะสู่ชีุมชีน	การดัำเนินการศูนย์ประสานงาน 
และแก้ไขปัญห้าข่าวปลอม	 (Anti	 -	 Fake	News) 
โครงการยกระดัับทักษะดัิจิ ทัลสำห้รับผู้ สู งวัย 
และผู้ดั้อยโอกาส	 เป็นต้้น	 อีกทั�ง	 ในชี่วงปี	 2564 
–	2565	กระทรวงวัฒนธรรมไดั้มีการจัดัทำแผนพััฒนา 
ดั้ านการพััฒนาสื� อปลอดั ภัยและสร้ า งสรรค์ 
ระยะที�	1	(พั.ศ.	2563	-	2565)	เพัื�อเป็นจุดัเชีื�อมต้่อ 
กับยุทธศาสต้ร์ชีาต้ิ	 20	ปี	 สู่การแปลงยุทธศาสต้ร์ 
สู่การปฏิบั ติ้ เป็นกลไกในการขับเคลื�อนภารกิจ
การพััฒนาสื� อปลอดัภัยและสร้ างสรรค์ ให้้กับ 
ทุกห้น่วยงานที�เกี�ยวข้องเกิดัการใชี้สื�อและสื�อสาร
มวลชีนในการปรับค่านิยมและวัฒนธรรมที�ดัีงาม 
ต้่อไป

	 แ ม้ ใ น ภ า พั ร ว ม ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รั บ รู ้
ความต้ระห้นัก	และการใชี้สื�ออย่างปลอดัภัย	และ 
สร้างสรรค์ของประชีาชีนกลุ่มเป้าห้มายในห้้วง 
ระยะแรกจะมีแนวโน้มบรรลุไดั้ต้ามค่าเป้าห้มาย 
ที�กำห้นดั	อย่างไรก็ต้าม	ห้ลังการแพัร่ระบาดัโควิดั	–	19 
ก า รพัั ฒน าท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ทศแล ะ 
การสื�อสารมีการปรับเปลี�ยนรูปแบบอย่างรวดัเร็ว 
ยังคงมีประเดั็นท้าทาย	 โดัยเฉพัาะ	 สื�อออนไลน์ 
ซึ่้�งเป็นพัื�นที�สาธารณ์ะที�ทุกคนเป็นไดั้ทั�งผู้ผลิต้สื�อ 
ผู้ส่งสาร	 และผู้รับสาร	 ประกอบกับมีการผลิต้สื�อ 
จำนวนมากและมีบางสื�ออยู่นอกเห้นือการควบคุม 
รวมถู้งการเกิดัอาชีญากรรมไซึ่เบอร์จากการส่งต้่อ 
ข้ อ มูลข่ า วสารที� ไ ม่ เป็ นจ ริ ง 	 และพัฤ ติ้กรรม 
การลอกเลียนแบบสื�อไม่เห้มาะสม	 ประกอบกับ 
สถูานการณ์์ของ ทุนมนุษย์ของไทยที� มีปัญห้า 

ใ น ดั้ า น คุ ณ์ ภ า พั ข อ ง ค น ใ น แ ต้่ ล ะ ชี่ ว ง วั ย 
โดัยเฉพัาะกลุ่มเด็ักและเยาวชีนที�ยังไม่มีวิจารณ์
ญาณ์เพัี ย งพัในการคั ดักรองและ เลื อกรับสื� อ 
ไดั้อย่างเห้มาะสม	 จ้งเป็นความท้าทายในการ 
ก ำ ห้ น ดั เ นื� อ ห้ า ห้ ลั ก สู ต้ ร ที� มี ค ว า ม ดั้ ง ดัู ดั 
น่ าสน ใจและสร้ า งความส นุก ให้้ แก่ เ ดั็ กและ 
เ ย า ว ชี น ค ว บ คู่ กั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ 
ซึ่้� งการขาความรู้ เท่ าทันสื� ออาจส่งผลต่้อวิธีคิดั 
วิ ถูี ชีี วิ ต้ และพัฤต้ิ ก ร รมขอ งสมาชีิ ก ใ นสั ง คม 
และสร้างผลกระทบต่้อการดัำรงชีี วิต้ของคน 
ในสงัคมโดัยรวมได้ั	ดังันั�นการพััฒนาให้้เกิดันวัต้กรรม 
สื�อที�ปลอดัภัยและสร้างสรรค์	 สร้างการรู้เท่าทันสื�อ 
ของคนในสังคมจ้งเป็นความท้าทายสำคัญต่้อการ 
บรรลุเป้าห้มายในระยะถัูดัไป
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100301

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 ในห้้วงที�	 2	 ของยุทธศาสต้ร์ชีาต้ิ	 (ปี	 2566	 -	 2570)	 ควรให้้ความสำคัญกับการสร้างเครื�องมือ 
ให้้ผู้บริโภคสามารถูคัดักรองสื�อไดั้เอง	 	อาทิ	 การสร้างระบบการแนะนำสื�อให้้กับครูและผู้ปกครอง 
ในลักษณ์ะการจัดัอันดัับรายการดีัน่าดูั	 การสร้างเว็บไซึ่ต้์กลางที�รวบรวมเว็บไซึ่ต้์ที�มีเนื�อห้าสร้างสรรค์
เพัื�อให้้ประชีาชีนเข้าถู้งสื�อสร้างสรรค์ของทั�งในประเทศและต้่างประเทศไดั้ง่ายข้�น	 และเปิดัโอกาส 
ให้้ประชีาชีนทุกกลุ่ ม เข้ าถู้ ง ไดั้ 	 การพััฒนาซึ่อฟต้์แวร์ สกัดัชี่องทางสื� อ ไม่ ดีัที� รองรับการใชี้ ง าน 
ได้ักับคอมพัิวเต้อร์และโทรศัพัท์มือถูือ	 รวมถู้งการสนับสนุนเพัิ�มจำนวนผู้ผลิต้สื�อสร้างสรรค์มากข้�น
โดัยให้้ เอกชีนที�มีความรู้ ความเ ชีี� ยวชีาญเป็น ผู้ ผ ลิต้ สื� อสร้ างสรรค์ภายใต้้การกำ กับดูัแลของ รัฐ	 
ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบต้่าง	 ๆ	 เพัื�อให้้เกิดัประสิทธิภาพัและประสิทธิผลยิ�งข้�น		 ต้ลอดัจนการมีกลไก
การสำรวจและรับฟังข้อเท็จจริง	ความคิดัเห็้นจากทุกภาคส่วนเพัื�อสร้างสังคมแห้่งการมีส่วนรวม	ต้ลอดัจน 
กลไกและกระบวนการบริห้ารจัดัการข่าวปลอม	 (Fake	news)	 และการประชีาสัมพัันธ์เชีิงรุก	พัร้อมทั�ง 
พััฒนาสภาพัแวดัล้อมที�เอื�อต้่อการพััฒนาสื�อเพัื�อท้ายที�สุดัจะมุ่งสู่ผลลัพัธ์ที�ประชีาชีนมีภูมิคุ้มกัน	รู้เท่าทันสื�อไดั้

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

	 แ ผ น แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้้ ยุ ท ธ ศ า ส ต้ ร์ ชี า ต้ิ	
ประเด็ัน	(10)	การปรับเปลี�ยนค่านิยมแลวัฒนธรรม 
(พั.ศ. 	 2566	 - 	 2580)	 (ฉบับแก้ ไขเพัิ�ม เต้ิม)	 
เป้าห้มายแผนแม่บทย่อยสื�อในสังคมไทยมีความ 
เข้มแข็ง	 สามารถูสร้างภูมิคุ้มกันให้้แก่ประชีาชีน 
ในสังคม	ทำให้้เกิดัสังคมแห้่งการเรียนรู้ปลอดัภัย 
และสร้างสรรค์ 	 มีการปรับเปลี�ยนต้ัวชีี� วัดัและ 
ค่าเป้าห้มายเพัื�อให้้สะท้อนผลการดัำเนินงาน 
ที�ผ่านมามากยิ�งข้�นจาก	 เดัิม	 ระดัับความสำเร็จ 
ของการสร้างการรับรู้	 ความต้ระห้นักและการใชี้สื�อ 

อย่างปลอดัภัยและสร้ างสรรค์ของประชีาชีน 
กลุ่มเป้าห้มาย	 เฉลี�ยร้อยละ	 80	 เป็น	 สถูานภาพั
การรู้ เท่ าทันสื� อและสารสนเทศ	 ไม่น้อยกว่ า	 
80	 คะแนน	 ภายในปี	 2570	 โดัยเมื�อพัิจารณ์า 
เทียบค่าเป้าห้มายปี 	 2570	 กับผลการดัำเนิน
งานในปี	 2564	 ที�มีคะแนนอยู่ ที� 	 70.4	 คะแนน 
จ้ ง ท ำ ใ ห้้ ส ถู า นก า รณ์์ อ ยู่ ใ น ร ะ ดัั บ ใ ก ล้ เ คี ย ง 
การบรรลุเป้าห้มาย
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ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
แผนแม่่บท

11 การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่ว่งชี่วติ

มุ่่�งเสริมิุ่สร้ิางสภาพแวดล้้อมุ่ที่่�เหมุ่าะสมุ่แล้ะเอ้�อต่�อการิยกริะดับ
คุ่ณภาพช่ีวิต่คุนไที่ย นำาไปส่�การิพัฒนาต่นเองให้เป็นที่ริัพยากริมุ่น่ษย์
ที่่�มุ่่ศัักยภาพในที่่กมุ่ิต่ิแล้ะในที่ก่ชี�วงชี่วิต่อย�างสมุ่ด่ล้ ที่ั�งด้านริ�างกาย 
สติ่ปัญญา คุ่ณธริริมุ่แล้ะจริิยธริริมุ่ พริ้อมุ่เป็นกำาลั้งสำาคุัญ
ในการิขัับเคุล้้�อนการิพัฒนาสังคุมุ่แล้ะปริะเที่ศั”



แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม เด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น มีทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถเติบโตเป็นแรงงานที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีกลไกดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศให้เติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นที่ก าหนดให้ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด 
 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
 
 

 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.79 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ พบว่า ปี 2564 ประเทศไทย 
มีค่าคะแนนการพัฒนามนุษย์ เท่ากับ 0.800 ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับการบรรลุ
เป้าหมาย จากที่ก าหนดให้มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.79 ภายในปี 2565  

•• สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มสูงขึ้น โดยพิจารณาจาก ดัชนีการพัฒนามนุษยข์องประเทศไทย พบว่า 
ปี 2561 - 2564 ประเทศไทยมีค่าคะแนนการพัฒนามนุษย์ เท่ากับ 0.795 0.804 0.802 และ 0.800 
ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ปี 2561 – 2564 อยู่ที่ 0.736 0.739 0.735 0.732 ตามล าดับ โดยนับตั้งแต่ 
พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูงมาก ต่อเนื่องมา 3 ปี 
และค่าคะแนน ปี 2564 เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 4 
(อันดับที่ 66 จาก 191 ประเทศ) ขณะที่ 3 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ (อันดับโลก 12) บรูไน (อันดับโลก 51) 
และมาเลเซีย (อันดับโลก 62) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีการพัฒนามนุษย์ พบว่า ปี 2564 
ประเทศไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ 78.7 ปี จ านวนปีที่คาดว่าจะได้รับ 

 110001 
62 สีเขียว 

 เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 110001 

110001 
63 สีเขียว 

110001 
64 สีเขียว 

110001 
65 สีเขียว 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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การศึกษาอยู่ที่ 15.9 ปี ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอยู่ที่ 8.7 ปี และรายได้ประชาชาติเฉล่ียต่อหัว 
อยู่ที่ 17,030 บาท ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านของประเทศไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก จึงสะท้อนถึงความส าเร็จ
การผลักดันนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในทุก ๆ ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์และส่วนประกอบ ปี พ.ศ. 2564  
 ดัชนีการ

พัฒนามนุษย์  
อาย ุ

คาดเฉลี่ย 
เมื่อแรกเกิด  

(ปี) 
 

จ านวนปีที่คาดว่า
จะได้รับ

การศึกษา 
(ปี) 

 

ปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากร 
วัยแรงงาน 

(ปี) 
 

รายได้
ประชาชาติเฉลี่ย

ต่อหัว  
(ปี 2560/คน/

บาท) 
ประเทศไทย 0.800 78.7 15.9 8.7 17,030 
คะแนนเฉลี่ยทั่วโลก 0.732 71.4 12.8 8.6 16,752 

 
ที่มา: Human Development Report 2021, United Nations Development Programme 

 
หมายเหตุ : ค่าคะแนนดัชนกีารพฒันามนุษย ์ปี 2562 – 2564 มีการเปลีย่นแปลงจากรายงานสรุปผลการด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564  
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ที่มา: Human Development Report 2021, United Nations Development Programme 
 

 

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักยภาพัคน
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สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคงเป้าหมายระดับประเด็น ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเดิม คือ คนไทย 
ทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้
ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ดัชนีการพัฒนามนุษย์ มีค่าคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 0.82 คะแนน ภายในปี 2570 ซึ่งในปี 2564 ประเทศไทยมีค่าคะแนน เท่ากับ 0.800 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมาย
ในปี 2565 เพียง 0.01 คะแนน และเทียบกับค่าเป้าหมาย ปี 2570 ยังห่างจากค่าเป้าหมาย 0.02 คะแนน ส่งผลให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ยังคงมีประเด็นปัญหา อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งยังพบเด็กจ านวนมากที่ไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา คุณภาพหลักสูตรและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาที่มีความแตกต่างกันมาก ทักษะฝีมือแรงงานที่ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังขาดแคลน รวมถึงคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) จะมีสถานการณ์อยู่ในระดับบรรลุเป้าหมายแลว้ 
แต่เป้าหมายย่อยของแผนแม่บท (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 
จึงเป็นประเด็นท้าทายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องเร่งด าเนินการ สร้างความสัมพันธ์และการใช้ชีวิต 
ในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวเป็นสถาบันย่อยที่สุด ที่ส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์ ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในเชิงพื้นที่ให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ มีกลไกลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและ
คุณภาพของการบริการทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การสร้างความตระหนัก 
ถึงความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมั่นคงของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางประชากร ประกอบกับมีมาตรการ
ฟื้นฟูการพัฒนาทักษะคนทุกช่วงวัยในระยะยาวหลังถูกลดทอนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประกอบด้วย 6 เป้าหมายระดบัแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี ้

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 
สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับคงที่ สาเหตุมาจาก อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่ยุคสังคมสูงวัยและเด็กเกิดน้อย การย้ายถิ่นเข้าเมืองของวัยแรงงาน แนวโน้มของ
การเป็นโสดและการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น โดยพิจารณาเทียบเคียงจาก ดัชนีความก้าวหน้าของคนในดัชนีย่อยด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน ในปี 2561 – 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.51 63.49 65.60 และ 64.48 ตามล าดับ ส่งผลให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  

 

 
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
จากการมีกลไกส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่ช่วงก่อนการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 
ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ในปี 2561 - 2565 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย อยู่ที่ร้อยละ 83.52 89.31 87.05 
82.55 และ 85.13 ตามล าดับ ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับการบรรลุเป้าหมาย  
 

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565 

**สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็น 

เป้าหมายระดับประเด็น 

เป้าหมายระดับแผนย่อย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประกอบด้วย 6 เป้าหมายระดบัแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี ้

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 
สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับคงที่ สาเหตุมาจาก อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่ยุคสังคมสูงวัยและเด็กเกิดน้อย การย้ายถิ่นเข้าเมืองของวัยแรงงาน แนวโน้มของ
การเป็นโสดและการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น โดยพิจารณาเทียบเคียงจาก ดัชนีความก้าวหน้าของคนในดัชนีย่อยด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน ในปี 2561 – 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.51 63.49 65.60 และ 64.48 ตามล าดับ ส่งผลให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  

 

 
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
จากการมีกลไกส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่ช่วงก่อนการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 
ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ในปี 2561 - 2565 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย อยู่ที่ร้อยละ 83.52 89.31 87.05 
82.55 และ 85.13 ตามล าดับ ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับการบรรลุเป้าหมาย  
 

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565 

**สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็น 

เป้าหมายระดับประเด็น 

เป้าหมายระดับแผนย่อย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

 
2562 สเีหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สีเหลือง 

110101 
2565 สีเหลือง 

 
2562 สีเขยีว 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

110201 
2565 สเีขียว 

 

 

Y2 

Y1 

110101 110201 110301 

110401 110402 110501 

110001 

 
 
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ 
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 

สถานการณ์  ปี  2561 – 2565 ภาพรวม วัยเรียนและวัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 ลดลง 
สาเหตุมาจาก อาทิ คุณภาพการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ภาวะการเรียนรู้ถดถอยจากการปิดโรงเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ  
ในปี 2561 - 2562 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 63.0 และ 62.3 คะแนน ส่งผลให้สถานะบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
 

 
 
 
 
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
 

สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมการพัฒนาทักษะแรงงานไทย ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน มีแนวโน้มลดลง อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกถดถอย และการเกิดสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพิจารณาจาก อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน ในปี 2561 – 2565 
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน ซึ่งค านวณจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อผู้มีงานท า 
อยู่ที่ร้อยละ 3.1 2.83 -6.36 1.34 และ 0.69 ต่อปี ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ขั้นวิกฤต 
 
 
 
 
 
 
 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

110301 
2565 สแีดง 

 
2562 สเีขยีว 2563 สแีดง 2564 สสีม้ 

110401 
2565 สแีดง 

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

รายงานสรุปผลการดำาเนินการตามยุทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
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มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
 สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมมีคนไทยและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น จากนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะแรงงานไทยและดึงดูดแรงงาน
ต่างชาติของภาครัฐ โดยพิจารณาจาก สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อก าลังแรงงาน 
ในปี 2561 – 2564 สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อก าลังแรงงานทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 
8.43 8.65 9.42 9.74 ตามล าดับ และปี 2565 (ซึ่งประเมินโดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยไตรมาส 1-3) คิดเป็นร้อยละ 10.04 
รวมทั้งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับการบรรลุ
เป้าหมาย  
 
 
 

 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต  มีส่วนร่วม           
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงในชีวิต และทักษะการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ        
มีแนวโน้มลดลง สาเหตุมาจาก อาทิ รายได้ไม่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ ปัญหาสุขภาพเรื้อรังขาดการเข้าถึงบริการ 
และความช่วยเหลือ โดยพิจารณาจาก ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม ในปี 2561 –2564 
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 36.95 34.52 36.91 36.88 ตามล าดับ และในไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2565 
คิดเป็นร้อยละ 36.20 รวมถึงรายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุ (บาท/เดือน) ในปี 2561 – 2564  อยู่ที่ 11,432 11,336 
11,972 11,906 ตามล าดับ และในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 อยู่ที่ 12,106 ส่งผลให้สถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
 
 
 
 
 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

110402 
2565 สแีดง 

 
2562 สีแดง 2563 สสีม้ 2564 สแีดง 

110501 
2565 สแีดง 

 
 
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ 
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 

สถานการณ์  ปี  2561 – 2565 ภาพรวม วัยเรียนและวัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 ลดลง 
สาเหตุมาจาก อาทิ คุณภาพการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ภาวะการเรียนรู้ถดถอยจากการปิดโรงเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ  
ในปี 2561 - 2562 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 63.0 และ 62.3 คะแนน ส่งผลให้สถานะบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
 

 
 
 
 
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
 

สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมการพัฒนาทักษะแรงงานไทย ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน มีแนวโน้มลดลง อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกถดถอย และการเกิดสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพิจารณาจาก อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน ในปี 2561 – 2565 
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน ซึ่งค านวณจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อผู้มีงานท า 
อยู่ที่ร้อยละ 3.1 2.83 -6.36 1.34 และ 0.69 ต่อปี ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ขั้นวิกฤต 
 
 
 
 
 
 
 

 
2562 สีแดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

110301 
2565 สแีดง 

 
2562 สีเขยีว 2563 สแีดง 2564 สสีม้ 

110401 
2565 สแีดง 

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

รายงานสรุปผลการดำาเนินการตามยุทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
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มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
 สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมมีคนไทยและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น จากนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะแรงงานไทยและดึงดูดแรงงาน
ต่างชาติของภาครัฐ โดยพิจารณาจาก สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อก าลังแรงงาน 
ในปี 2561 – 2564 สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อก าลังแรงงานทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 
8.43 8.65 9.42 9.74 ตามล าดับ และปี 2565 (ซึ่งประเมินโดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยไตรมาส 1-3) คิดเป็นร้อยละ 10.04 
รวมทั้งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับการบรรลุ
เป้าหมาย  
 
 
 

 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต  มีส่วนร่วม           
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงในชีวิต และทักษะการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ        
มีแนวโน้มลดลง สาเหตุมาจาก อาทิ รายได้ไม่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ ปัญหาสุขภาพเรื้อรังขาดการเข้าถึงบริการ 
และความช่วยเหลือ โดยพิจารณาจาก ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม ในปี 2561 –2564 
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 36.95 34.52 36.91 36.88 ตามล าดับ และในไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2565 
คิดเป็นร้อยละ 36.20 รวมถึงรายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุ (บาท/เดือน) ในปี 2561 – 2564  อยู่ที่ 11,432 11,336 
11,972 11,906 ตามล าดับ และในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 อยู่ที่ 12,106 ส่งผลให้สถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
 
 
 
 
 

 
2562 สีแดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

110402 
2565 สแีดง 

 
2562 สีแดง 2563 สสีม้ 2564 สแีดง 

110501 
2565 สแีดง 

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

รายงานสรุปผลการดำาเนินการตามยุทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
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110101

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การสร้างสภาพแวดัลุ้อมท่�เอ้�อต้่อการพัฒนาแลุะเสริมสร้างศัักยภาพมนุษย์

ดััชน่ค่รอบค่รัวอบอุ่น ร้อยลุะ 75 

ค่รอบค่รัวไทยม่ค่วามเข้้มแข้็ง แลุะม่จิิต้สำานึกค่วามเป็้นไทย 
ดัำารงช่วิต้แบบพอเพ่ยงมากข้ึ�น

	 สถาบัันครอบัครัวเป็็นรากฐานของชีี วิต
มนุษย์์ทีี่�ชี่วย์หล่่อหล่อมสมาชิีก	 เพื่่�อการดำรงชีีวิต
อย์่่ ในสังคมอย์่างมีความสุข	 เป็็นกำล่ังสำคัญใน 
การพัื่ฒนาสังคมแล่ะป็ระเที่ศ	โดย์ครอบัครัวที่ี�เข้มแข็ง 
นั�นจะเป็็นหล่ักสำคัญของสมาชีิกในการรองรับั 
การเป็ล่ี�ย์นแป็ล่งต่าง	 ๆ	 ได้อย์่างมีป็ระสิที่ธิิภาพื่	 
ซึ่่�งป็ัจจุบัันภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ได้ดำเนินการพื่ัฒนา
กล่ไกที่ี�เอ่�อต่อการพื่ัฒนาศักย์ภาพื่สถาบัันครอบัครัว	 

ผ่่านการมีระบับัสิที่ธิิป็ระโย์ชีน์สำหรับัครอบัครัว	 
การสร้างระบับันิเวศที่ี� เอ่� อต่อการที่ำงานแล่ะ 
การใชี้ชีีวิต	 รวมทัี่�งการพื่ัฒนาศักย์ภาพื่ครอบัครัว
เพื่่�อการเล่ี�ย์งด่บัุตรให้เติบัโตอย์่างมีคุณภาพื่	 แล่ะ 
มีกระบัวนการส่�อสารที่างสังคมเพื่่�อพื่ัฒนาแล่ะ 
ส่งเสริมสัมพื่ันธิภาพื่ระหว่างบัุคคล่ในครอบัครัว	 
ซึ่่� งจะเป็็นป็ัจจัย์สำคัญที่ี� จะส่ งผ่ล่ต่อการบัรรล่ ุ
เป็้าหมาย์ดังกล่่าวได้อย์่างเป็็นร่ป็ธิรรม

ป้ี
2565

จ.3

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

ราย่งานสรุปผลการดำาเนินการตาม่ยุ่ทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
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110101

	 เม่�อพิื่จารณาเทีี่ย์บัเคีย์งจากดัชีนีความ
ก้าวหน้าของคนในดัชีนีย์่อย์ด้านชีีวิตครอบัครัว
แล่ะชีุมชีน	 ซึ่่�งเป็็นตัวชีี�วัดที่ี�สะที่้อนร่ป็แบับัการอย์่่ 
เป็็นครอบัครัวของคนในป็ระเที่ศ	 รวมถ่งบัที่บัาที่
ของครอบัครัวในการสร้างความอบัอุ่นแล่ะชี่วย์เหล่่อ
เก่�อก่ล่ระหว่างสมาชิีกภาย์ในครัวเร่อนเพื่่�อป้็องกัน
เด็กแล่ะเย์าวชีนเข้าส่่การกระที่ำผิ่ดพื่บัว่า	ภาพื่รวม
สถานการณ์ความก้าวหน้าของคนด้านชีีวิตครอบัครัว
แล่ะชีมุชีน	ระหวา่งปี็	2561	–	2565	มีคา่สถานการณ์อย์่่
ในระดับัใกล่้เคีย์งกัน	 โดยผลการดำเนิินิงานิล่าสุุด 
ปีี 2564 มีีค่่าเฉลี�ย 0.6448 หรือค่ิดเปี็นิร้อยละ 64.48 
ซึ่่�งย์ังห่างจากเป้็าหมาย์ที่ี�ตั�งไว้ที่ี�ร้อย์ล่ะ	75	ภาย์ในป็ี 
2565	ที่ำให้สถานะการบัรรลุ่เป้็าหมาย์อย์่่ในระดับั
ใกล้เค่ียงในิการบรรลุเปี้าหมีาย	สาเหตุมาจากการมี 
ครัวเร่อนที่ี�มีหัวหน้าครัวเร่อนเดี�ย์วแล่ะผ้่่ส่งอาย์ุ 
ที่ี�อย์่่ล่ำพื่ังเพื่ิ�มมากข่�น	 โดย์สาเหตุสำคัญมาจากการ
เป็ล่ี�ย์นแป็ล่งโครงสร้างป็ระชีากรส่่ย์ุคสังคมส่งวัย์
แล่ะเด็กเกิดน้อย์	การย์้าย์ถิ�นเข้าเม่องของวัย์แรงงาน	 

แนวโน้มของการเป็็นโสดแล่ะการหย่์าร้างที่ี�เพื่ิ�มส่งข่�น 
รวมถ่งการป็ฏิิ สัมพัื่นธ์ิแล่ะการรวมกลุ่่มดำเนิน
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของสมาชีิกในครัวเร่อนล่ดล่งจาก
มาตรการเว้นระย์ะห่างที่างสั งคมเพื่่� อป็้องกัน 
การแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	 อีกที่ั�ง	 ย์ังพื่บั
ความแตกต่างของความก้าวหน้าด้านชีีวิตครอบัครัว
แล่ะชุีมชีนราย์พื่่�นทีี่�	 โดย์จังหวัดทีี่�มีความก้าวหน้า 
ด้านชีีวิตครอบัครัวแล่ะชีุมชีนต�ำที่ี�สุดของป็ี	2564	ค่อ
เพื่ชีรบัุรี	ราชีบัุรี	ป็ระจวบัคีรีขันธิ์	พื่ัที่ลุ่ง	แล่ะสระบุัรี
ซึ่่�งสะที่้อนให้เห็นถ่งความจำเป็็นในการดำเนินการ
เพื่่�อพื่ัฒนาครอบัครัวในพื่่�นที่ี�ดังกล่่าวอย์่างเร่งด่วน	

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

	 หน่ วย์งานที่ี� เ กี� ย์วข้ องร่ วมดำ เนินการ 
ขับัเคล่่�อนผ่่านโค่รงการเพืื่�อขัับเค่ลื�อนิการบรรลุเปี้า
หมีายตามียุทธศาสุตร์ชาติ ปีระจำปีีงบปีระมีาณ 
พื่.ศ. 2565	เพื่่�อส่งเสริมครอบัครัวอบัอุน่แล่ะเข้มแข็ง
ป็ระกอบัด้วย์	 โค่รงการพัื่ฒนิาศักยภาพื่ค่รอบค่รัว
ที่ี�สนับัสนุนให้ศ่นย์์พื่ัฒนาครอบัครัวในชีุมชีนจัด
กิจกรรมพื่ัฒนาศักย์ภาพื่แล่ะส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบัครัวตามความจำเป็็นของครอบัครัวใน
พ่ื่�นที่ี�รับัผ่ิดชีอบั	รวมทัี่�งส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันของ
ครอบัครัวเพื่่�อสร้างความเข้าใจแล่ะสัมพื่ันธิภาพื่
ระหว่างสมาชีิกครอบัครัว	 โค่รงการ Thai Family 
Platform เพืื่�อการเรียนิร้้สุำหรับสุตรีและค่รอบค่รัว 
ที่ี�พื่ัฒนาศ่นย์์กล่างการให้บัริการข้อม่ล่ด้านสตรีแล่ะ
ครอบัครัวแล่ะเช่ี�อมโย์งข้อม่ล่ระหว่างหน่วย์งาน

ที่ี�เกี�ย์วข้อง	 โค่รงการขัับเค่ลื�อนิงานิตามีมีาตรการ
ด้านิสุตรีกับการสุ่งเสุริมีสุันิติภาพื่และค่วามีมีั�นิค่ง 
ที่ี� เป็็นการย์กระดับัการพื่ัฒนาตนเองของสตรีใน
จังหวัดชีาย์แดนภาคใต้ 	 แล่ะโค่รงการสืุ�อสุาร
องค่์กรเพืื่�อเสุริมีสุร้างพื่ลังด้านิสุตรีและค่รอบค่รัว
สุ้่สุังค่มี	 ที่ี�ชี่วย์เผ่ย์แพื่ร่แล่ะป็ระชีาสัมพื่ันธิ์ข้อม่ล่
ข่าวสารที่ี�เกี�ย์วกับัครอบัครัวแล่ะสตรีทีี่�ถ่กต้องแล่ะ 
ที่ันเหตุการณ์	 นอกจากนี�	 หน่วย์งานภาครัฐย์ังมี
โครงการต่าง	ๆ	 เพื่่�อช่ีวย์ย์กระดับัส่งเสริมครอบัครัว
เข้มแข็ง	 อาทิี่	 โครงการพัื่ฒนาครอบัครัวพื่ลั่งบัวก	 
ซึ่่� ง มี ภาคี เ ค ร่อข่ าย์ เป็็ นพื่ล่ั ง ขับั เคล่่� อนสำ คัญ 
ผ่่านระบับัพื่ี�เล่ี�ย์งทีี่�ป็ร่กษาในชุีมชีน	 โดย์ใช้ีจิตวิที่ย์า
เชีิ งบัวกแล่ะกิจกรรมสร้างสรรค์ในชีุมชีนเพื่่�อ 
การแก้ป็ัญหาความรุนแรงต่อเด็ก	 เย์าวชีน	 แล่ะ 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ดัชนิีย่อยด้านิชีวิตค่รอบค่รัวและชุมีชนิ

ทีี่�มา	:	รวบัรวมแล่ะป็ระมวล่ผ่ล่โดย์สำานักงานสภาพื่ัฒนาการเศรษฐกิจ

แล่ะสังคมแห่งชีาติ	(ข้อม่ล่	ณ	วันที่ี�	25	กันย์าย์น	2565)

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

ราย่งานสรุปผลการดำาเนินการตาม่ยุ่ทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
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	 ป็ระเที่ศไที่ย์ยั์งมีจุดอ่อนด้านกฎหมาย์ทีี่�เอ่�อต่อการเลี่�ย์งด่บุัตร	ซึ่่�งจากผ่ล่การป็ระเมินการจัดอันดับั
เกี�ย์วกับัสตรีในมิติต่าง	ๆ	ของธินาคารโล่ก	พื่บัว่า	ไที่ย์ยั์งมีข้อจำกัดด้านความสัมพื่ันธิ์ของครอบัครัวค่อนข้างมาก 
เน่�องจากโครงสร้างระบับังานไม่มีระบับัล่างานที่ี�เอ่�อต่อการเล่ี�ย์งด่บัุตร	ขณะที่ี�ป็ระเที่ศที่ี�ให้ความสำคัญกับั
ครอบัครัวมีกฎหมาย์รองรับัที่ี�ดีมาก	 โดย์เฉพื่าะป็ระเที่ศในแถบัสแกนดิเนเวีย์	อีกที่ั�งการส่งเสริมให้ครอบัครัว 
มีความเข้มแข็ง	 ยั์งขาดการมาตรการตอบัสนองต่อความหล่ากหล่าย์ของร่ป็แบับัครอบัครัวในสังคมไที่ย์	อาทิี่	 
ครัวเร่อนคนเดีย์ว	โดย์เฉพื่าะผ่่้ส่งอาย์ุที่ี�อย์่่ตามล่ำพื่ัง	ครอบัครัวข้ามรุน่	ครอบัครัวพ่ื่อ/แม่เล่ี�ย์งเดี�ย์ว	ครอบัครัวเพื่ศ
เดีย์วกัน	รวมถ่งย์ังพื่บัการใชี้ที่ัศนคติแบับักล่่าวโที่ษเหย์่�อ	ในกระบัวนการแก้ป็ัญหาความรุนแรงในครอบัครัว	แล่ะ
ความแตกต่างที่างทัี่ศนคติของสมาชีิกภาย์ในครอบัครัวที่ำให้สัมพื่ันธิภาพื่ภาย์ในครอบัครัวมีความเป็ราะบัาง 
ตล่อดจนโครงสร้างการดำเนินงานเพื่่�อพัื่ฒนาสถาบัันครอบัครัวของป็ระเที่ศไที่ย์ยั์งมีล่ักษณะต่างคนต่างที่ำงาน 
ขาดโครงการในล่ักษณะของการบั่รณาการ	 แล่ะการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วย์งานย์ังไม่เกิดข่�น 
อย์่างชีัดเจน	แล่ะไม่มีเป็้าหมาย์ไป็ในทิี่ศที่างเดีย์วกัน

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องควรเร่งการย์กระดับั
การสร้างสภาพื่แวดล้่อมทีี่�เอ่�อต่อการที่ำงานแล่ะการ
ใชี้ชีีวิตของคนทีุ่กเพื่ศทีุ่กวัย์โดย์ไม่แบั่งแย์ก	 อาที่ ิ
กำหนดแล่ะขย์าย์จำนวนวันล่าโดย์ได้รับัค่าจ้าง
สำหรับัทีุ่กคนเพื่่�อด่แล่คนในครอบัครัวตามบัริบัที่
ของตนเอง	 อาที่ิ	 บุัตร	 บิัดามารดา	 ค่่สมรส	 ฯล่ฯ	 
การส่งเสริมการที่ำงานจากที่ี�บ้ัาน	ผ่่านแนวที่างต่าง	ๆ
เชี่น	มาตรการที่างภาษีเพื่่�อจ่งใจนาย์จ้างภาคเอกชีน
แล่ะภาครัฐนำร่องการป็รับัป็รุงกฎระเบัีย์บัแล่ะ 
ขับัเคล่่�อนการดำเนินงานที่ี�เกี�ย์วข้อง	อีกที่ั�ง	ขย์าย์ผ่ล่ 
การดำเนินงานการบั่รณาการขับัเคล่่�อนการด่แล่ะ
พื่ัฒนาครอบัครัวเชีิงพื่่�นที่ี�	 โดย์เฉพื่าะพื่่�นที่ี�ที่ี� ยั์งม ี
ความก้าวหน้าด้านชีีวิตครอบัครัวแล่ะชุีมชีนต�ำแล่ะมี 
จำนวนผ่่้ส่งอายุ์ที่ี�อย่่์ตามล่ำพัื่งส่งผ่่านการสร้างภาคี
เคร่อข่าย์ระหว่างทีุ่กภาคส่วนที่ี�เกี�ย์วข้องที่ั�งภาครัฐ 
ภาคเอกชีน	ภาคป็ระชีาสังคม	แล่ะชุีมชีน	การพัื่ฒนา 

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

110101

บัุคคล่ในครอบัครัว	 โครงการเน็ตป็๊าม้าที่ี�เป็็นหล่ักส่ตรออนไล่น์ที่ี�จัดที่ำข่�นเพื่่�อชี่วย์ให้ผ่่้ป็กครองมีเที่คนิค 
การป็รับัพื่ฤติกรรมเด็กอย์่างถ่กต้อง	 โครงการส่งเสริมการออมแล่ะพัื่ฒนาทัี่กษะการบัริหารจัดการที่างการเงิน
ของครอบัครัวแล่ะชุีมชีน	รวมถ่งการจัดที่ำระบับัเพื่่�อนครอบัครัว	ซึ่่�งเป็็นแพื่ล่ตฟอร์มให้คำป็ร่กษาออนไล่น์โดย์ 
ผ่่เ้ชีี�ย์วชีาญเพื่่�อเสริมที่ักษะพื่่อแม่แล่ะสมาชีิกในครอบัครัว

กล่ไกพื่ัฒนาศักย์ภาพื่ของผ่่้ป็ฏิิบััติงานด้านครอบัครัว
แล่ะเจ้าหน้าทีี่�ในกระบัวนการย์ุติธิรรม	อาที่ิ	ที่ักษะ 
เกี�ย์วกับัที่ัศนคติของผ่่้ป็ฏิิบััติงานต่อป็ระเด็นทีี่�อ่อนไหว
ในสังคม	 เพ่ื่�อป็้องกันแล่ะแก้ไขป็ัญหาความรุนแรง 
จากเจ้าหน้าทีี่�ได้อย์่างมีป็ระสิที่ธิิภาพื่	 การพื่ัฒนา
ชี่องที่างการเข้าถ่งข้อม่ล่ข่าวสารแล่ะการใชี้บัริการ
สำหรับัครอบัครัว	 ที่ี� เข้ าถ่ ง ไ ด้สะดวกสำหรับั 
ทีุ่กกลุ่่มเป็้าหมาย์	พื่ัฒนาฐานข้อม่ล่กล่างที่ี�เชี่�อมโย์ง 
ข้อม่ล่ของทุี่กหน่วย์งานทีี่�เกี�ย์วข้องแล่ะสามารถใช้ี
ป็ระโย์ชีน์ร่วมกันในการกำหนดนโย์บัาย์	การสร้าง 
พื่่�นทีี่�ป็ล่อดภัย์ให้สมาชิีกในครอบัครัวสามารถที่ำ
กิจกรรมร่วมกันเพื่่�อล่ดชี่องว่างระหว่างชี่วงวัย์	 
ตล่อดจนการป็รับัหลั่กส่ตรการศ่กษาเพื่่�อเสริมสร้าง
ที่ักษะชีีวิตครอบัครัวที่ี�เหมาะสมตามชี่วงอาย์ุแล่ะ
สร้างความตระหนักในความเท่ี่าเทีี่ย์มที่างเพื่ศแล่ะ
การเคารพื่ศักดิ�ศรีความเป็็นมนุษย์์ตั�งแต่เด็ก	

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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	 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	 (11)	 การพัื่ฒนา 
ศักย์ภาพื่คนตล่อดชี่วงชีีวิต	 (พื่.ศ.2566-2580) 
(ฉบัับัแก้ไขเพื่ิ�มเติม)	 เป็้าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย์่อย์ 
ครอบัครัวไที่ย์มีความเข้มแข็ง	 แล่ะมีจิตสำน่ก
ความเป็็นไที่ย์	 ดำรงชีีวิตแบับัพื่อเพีื่ย์งมากข่�น 
มีีการปีรับเปีลี�ยนิตัวชี�วัดและค่่าเปี้าหมีาย จากเดิม 
ดั ชี นี ค รอบัครั ว อบัอุ่ น 	 เ ป็็ นดั ชนิี มี าตรฐานิ
ค่รอบค่รั ว เขั้ มีแขั็ ง 	 ที่ี� ก ำหนดค่ า เป็้ าหมาย์ 
ไมี่นิ้อยกว่าร้อยละ 92	 ภาย์ในป็ี	 2570	 โดย์
ในป็ี	 2565	 มีร้อย์ล่ะของครอบัครัวที่ี�ผ่่านเกณฑ์์ 
ม า ต ร ฐ า น ค ร อ บั ค รั ว เ ข้ ม แ ข็ ง อ ย์่่ ที่ี� ร้ อ ย์ ล่ ะ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

90.94	 ซ่ึ่� งย์ั งห่างจากค่า เป็้าหมาย์	 ป็ระมาณ 
การร้อย์ล่ะ	1	ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรลุ่เป็้าหมาย์
อย์่่ ในระดับใกล้ เ คี่ยงในิการบรรลุ เปี้ าหมีาย 
ดังนั�น	 ภาครัฐจ่งต้องมีมาตรการส่งเสริมครอบัครัว 
เข้มแข็งผ่่ านกล่ไกต่าง 	 ๆ	 อาที่ิ 	 การส่ ง เสริม
สัมพัื่นธิภาพื่ที่ี�ดีในครอบัครัว	 การป็ล่่กฝัังให้มีวิถี
การดำเนินชีีวิตที่ี�ดี	 เพื่่�อจะได้มีวิถีการดำเนินชีีวิต
ที่ี�ดีแล่ะถ่กต้อง	 การมีส่วนร่วมรับัผ่ิดชีอบัต่อสังคม	
ส่งเสริมสัมพื่ันธิภาพื่ที่ี�ดีในครอบัครัวเพื่่�อย์กระดับั
ให้สามารถบัรรลุ่เป็้าหมาย์ได้ตามที่ี�กำหนด

110101

ร้อยละขัองค่รอบค่รัวที�ผ่านิเกณฑ์มีาตรฐานิค่รอบค่รัวเขั้มีแขั็ง

ที่ี�มา	:	ระบับัมาตรฐานครอบัครัวเข้มแข็ง	กรมกิจการสตรีแล่ะสถาบัันครอบัครัว

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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110201

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาเดั็กต้ั�งแต้่ช่วงการต้ั�งค่รรภ์จินถึึงป้ฐมวัย

ดััชน่พัฒนาการเดั็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยลุะ 80

เด็ักเกิดัอย่างม่คุ่ณภาพ ม่พัฒนาการสมวัย สามารถึเข้้าถึึง
บริการท่�ม่คุ่ณภาพมากข้ึ�น 

 เด็กป็ฐมวัย์เป็็นช่ีวงวัย์แห่งการเจริญเติบัโตทีี่�
สำคัญของชีวีิตเน่�องจากเป็็นชี่วงทีี่�พื่ัฒนาการด้านต่าง	ๆ 
ที่ั�งร่างกาย์	อารมณ์	สังคม	สติปั็ญญา	ภาษา	จริย์ธิรรม
แล่ะความคิดสร้างสรรค์ 	 จะสามารถพื่ัฒนาได้ 
มากที่ี�สุด	แล่ะเป็็นรากฐานของการเรีย์นร่้	พื่ฤติกรรม	
แล่ะสุขภาพื่ในอนาคต	ที่ั�งนี�	การพื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์นั�น 
มีป็ัจจัย์ขับัเคล่่�อนสำคัญ	โดย์เฉพื่าะความพื่ร้อมแล่ะ
ที่ักษะการเล่ี�ย์งด่เด็กของพื่่อแม่	การพื่ัฒนาการเจริญ
เติบัโตของเด็กผ่่านโภชีนาการแล่ะการเฝั้าระวังโรค
แล่ะภัย์สุขภาพื่เด็กเล็่กการย์กระดับัป็ระสิที่ธิิภาพื่

สวัสดิการที่างสังคม	 ระบับัสารสนเที่ศการอนามัย์
เจริญพื่ันธิุ์แล่ะเด็กป็ฐมวัย์	องค์ความร่้ด้านการด่แล่
แล่ะพื่ัฒนาเด็ก	การสร้างสภาพื่แวดล่้อมที่ี�เหมาะสม 
ผ่่านการบัังคับัใช้ีกฎหมาย์ทีี่� เกี�ย์วข้อง	 รวมถ่ง 
การขับัเคล่่�อนความร่วมม่อระหว่างหน่วย์งาน	แล่ะ
การมีส่วนร่วมของชีุมชีน	 เพื่่�อนำไป็ส่่การพื่ัฒนาเด็ก
จนสามารถเติบัโตเป็็นที่รัพื่ย์ากรมนุษย์์หลั่กของ
ป็ระเที่ศได้อย์่างย์ั� งย์่น	 ซึ่่� งจะเป็็นป็ัจจัย์สำคัญ 
ที่ี� จะส่ งผ่ล่ต่อการบัรรลุ่ เป็้ าหมาย์ดั งก ล่่าวได ้
อย์่างเป็็นร่ป็ธิรรม	

ป้ี
2565

จ.3

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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	 เม่�อพื่ิจารณาจากดัชีนีพื่ัฒนาการเด็กสมวัย์
จากการสำรวจพัื่ฒนาการของเด็กป็ฐมวัย์	 ของ
กระที่รวงสาธิารณสุข	ซึ่่�งเป็็นการคัดกรองพื่ัฒนาการ
ของเด็กอาย์ุ	9	18	30	42	แล่ะ	60	เด่อน	ใน	5	ด้าน 
ได้แก่	 การเคล่่�อนไหว	 การใชี้กล่้ามเน่�อมัดเล่็ก	 
การเขา้ใจภาษา	การใชีภ้าษา	การชีว่ย์เหล่อ่ตนเองแล่ะ
สังคม สุถานิการณ์ในิภาพื่รวมี ปีี 2561 – 2565	พื่บัว่า 
ร้อย์ล่ะของเด็กทีี่�มีพื่ัฒนาการสมวัย์	 มีแนวโน้ม 
ป็รับัตัวส่งข่�น	 หล่ังจากการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อ 
โควิด-19เริ�มคล่ี�คล่าย์ล่ง	 โดย์ในปี็	 2565	 ร้อย์ล่ะ 
ของเด็กที่ี�มีพื่ัฒนาการสมวัย์	 เท่ี่ากับั	 ร้อย์ล่ะ	85.13	
ซึ่่�งมีแนวโน้มส่งข่�น	จากปี็	2564	อย์่่ที่ี�ร้อย์ล่ะ	83.55	
ส่งผ่ล่ให้มีสถานะการบัรรลุ่เป้็าหมาย์อย่่์ในระดับั
การบรรลุเปี้าหมีาย	ตามที่ี�กำหนดให้พื่ัฒนาการเด็ก
สมวัย์ไม่น้อย์กว่าร้อย์ล่ะ	80	ภาย์ในป็ี	 2565	แล่้ว	

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

อย์่างไรก็ดีเม่�อพื่ิจารณาตามราย์เขตสุขภาพื่	ยั์งพื่บัว่า
เขตสุขภาพื่ที่ี�	1	แล่ะ	4	ย์ังมีเด็กป็ฐมวัย์ทีี่�มีพัื่ฒนาการ
สมวัย์	 ที่ี�ไม่ถ่งร้อย์ล่ะ	 80	 ต่อเน่�องจากปี็	 2564	 
ซ่ึ่�งสะท้ี่อนว่า	 การดำเนินงานของปี็ที่ี�ผ่่านมา	 ยั์งไม่
สามารถย์กระดับัการพัื่ฒนาเด็กป็ฐมวัย์ได้อย์่างทัี่�วถ่ง
ในทีุ่กพื่่�นทีี่�	

ร้อยละขัองเด็กที�มีีพื่ัฒนิาการสุมีวัย

ทีี่�มา	:	ระบับัสารสนเที่ศสนับัสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพื่แล่ะ

อนามัย์สิ�งแวดล่้อม	กรมอนามยั์	กระที่รวงสาธิารณสุข	

(ณ	วันที่ี�	18	พื่ฤศจิกาย์น	2565)

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องร่วมดำเนินการผ่่าน 
โค่รงการเพืื่�อขัับเค่ลื�อนิการบรรลุเป้ีาหมีายตามี
ยุทธศาสุตร์ชาติ ปีระจำปีีงบปีระมีาณ พื่.ศ. 2565 
เพื่่�อส่งเสริมพื่ัฒนาการเด็กป็ฐมวัย์	 ป็ระกอบัด้วย์
โค่รงการเสุริมีสุร้างพัื่ฒนิาการเด็กล่าช้า	 เพ่ื่�อให้ 
เด็กป็ฐมวัย์กลุ่่มเสี�ย์งได้ รับัการติดตามกระตุ้น
พื่ัฒนาการแล่ะดแ่ล่ต่อเน่�อง	แล่ะเด็กพื่ัฒนาการล่่าช้ีา
ได้รับัการกระตุ้นจนมีพัื่ฒนาการสมวัย์	 โค่รงการ 
สุ่งเสุริมีการเกิดอย่างมีีคุ่ณภาพื่	 เพื่่�อพัื่ฒนาคุณภาพื่
ระบับับัริการแล่ะมาตรฐานงานอนามัย์แม่แล่ะเด็ก
โค่รงการขัับเค่ลื�อนิพื่ระราชบัญญัติค่วบคุ่มีการ
สุ่งเสุริมีการตลาดอาหารสุำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พื่.ศ. 2560 เพื่่�อสร้างความตระหนักให้ป็ระชีาชีนเห็น
ความสำคัญของการเล่ี�ย์งล่่กด้วย์นมแม่โค่รงการสุ่ง
เสุริมีการเจริญเติบโตและพัื่ฒนิาการเด็กอายุ 2 - 6 ปี ี
โดย์พื่ัฒนาแล่ะป็ระเมินมาตรฐานการดำเนินงาน
คล่ินิกเด็กสุขภาพื่ดี	 พื่ัฒนานวัตกรรมการส่�อสารที่ี�

ที่ำให้พ่ื่อแม่ผ่่้ป็กครองสร้างการเริ�มต้นที่ี�ดีแก่ชีีวิตเด็ก 
แล่ะขย์าย์ผ่ล่ต้นแบับัสถานพื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์	“เล่่น
เป็ลี่�ย์นโล่ก”	 รวมถ่งการพื่ัฒนาศักย์ภาพื่เจ้าหน้าที่ี�
สาธิารณสุขแล่ะภาคีเคร่อข่าย์ในการใชี้ในการใชี้
ค่่ม่อเฝ้ัาระวังแล่ะส่งเสริมพื่ัฒนาการเด็กป็ฐมวัย์
แล่ะโค่รงการสุ่งเสุริมีและพัื่ฒนิาคุ่ณภาพื่ชีวิตเด็ก
ปีฐมีวัย	 เพื่่�อมุ่งพัื่ฒนาสถานรับัเล่ี�ย์งเด็กเอกชีนให้
มีการบัริหารจัดการแล่ะส่งเสริมกระบัวนการเรีย์นร่้
แก่เด็กให้มีคุณภาพื่ตามมาตรฐานสถานพัื่ฒนาเด็ก
ป็ฐมวัย์แห่งชีาติ	นอกจากนี�	หน่วย์งานภาครัฐย์ังได้
พื่ัฒนาโครงการ	 เพื่่�อส่งเสริมคุณภาพื่ชีีวิตเด็กผ่่าน
โครงการอ่�น	 ๆ	 โดย์ส่งเสริมแล่ะสนับัสนุนกล่ไก 
การพื่ัฒนา	คุ้มครอง	 แล่ะจัดสวัสดิการสำหรับัเด็ก
ป็ฐมวัย์แล่ะครอบัครัว	 สนับัสนุนการพื่ัฒนาฐาน
ข้อม่ล่เด็กป็ฐมวัย์	 สร้างกล่ไกการมีส่วนร่วมของ
ป็ระชีาชีนในการพื่ัฒนาเด็กบั่รณาการความป็ฐมวัย์ที่ี�
ชีุมชีนมีส่วนร่วม	คุ้มครองแล่ะส่งเสริมหญิงตั�งครรภ์ 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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	 แม้ในภาพื่รวมเด็กป็ฐมวัย์จะมีพื่ัฒนาการที่ี�
สมวัย์มากข่�น	แต่ป็ระเที่ศไที่ย์ย์ังมีความที่้าที่าย์ในการ
ฟ้�นฟ่พื่ัฒนาการในด้านที่ี�ถดถอย์ไป็จากผ่ล่กระที่บั 
ของการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	 โดย์จาก 
ผ่ล่การศ่กษาในโครงการพื่ัฒนาระบับัฐานข้อม่ล่
แบับัออนไล่น์แล่ะการขย์าย์ผ่ล่การสำรวจสถานะ 
ความพื่ร้อมในการเข้าส่่ระบับัการศ่กษาของเด็ก
ป็ฐมวัย์สำหรับัป็ระเที่ศไที่ย์	 ของมหาวิที่ย์าล่ัย์
หอการค้าไที่ย์	 แสดงให้เห็นว่าการป็ิดโรงเรีย์น
เน่�องจากการแพื่ร่ระบัาดฯ	 ส่งผ่ล่ให้ เกิดภาวะ
พัื่ฒนาการถดถอย์ในเดก็ป็ฐมวยั์	เม่�อเที่ยี์บักบััสิ�งที่ี�ควร
จะเป็็นที่ั�งด้านวิชีาการแล่ะด้านความจำใชี้งาน	ซึ่่�งอาจ
ส่งผ่ล่ต่อการพื่ัฒนาทีุ่นมนุษย์์ของเด็กป็ฐมวัย์ในระย์ะ
ย์าว	หากไม่มีการดำเนินการฟ้�นฟ่พื่ัฒนาการที่ี�หาย์
ไป็อย่์างถ่กวิธิีแล่ะต่อเน่�อง	อีกทัี่�งส่งผ่ล่ให้เด็กป็ฐมวัย์

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

มีโอกาสเป็็นเด็กหางแถวมากข่�นโดย์ป็ี	2565	ที่ี�เป็็น
ชี่วงทีี่�โรงเรีย์นมีระย์ะเวล่าป็ิดที่ี�ย์าวนานนั�น	พื่บัว่า 
มีจำนวนเด็กป็ฐมวัย์ที่ี�เป็็นหางแถวมากข่�น	จากชี่วง
ก่อนการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	 นอกจากนี�
ความเหล่่�อมล่�ำของผ่ล่สัมฤที่ธิิ�ที่างการศ่กษาภาย์ใน
จังหวัดก็มากข่�นซ่ึ่�งสะท้ี่อนความแตกต่างของการ
เรีย์นร่้ทีี่�บั้านของเด็กแต่ล่ะคนในช่ีวงทีี่�โรงเรีย์นปิ็ด
รวมที่ั�งความย์ากจนหร่อขัดสนของครอบัครัวเป็็น
อุป็สรรคสำคัญต่อการพื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์แล่ะความ
พื่ร้อมในการเข้าส่่ระบับัการศ่กษา	 โดย์เด็กย์ากจน
มีความพื่ร้อมต�ำกว่าเด็กที่ี�มีฐานะดีกว่า	 รวมไป็ถ่ง
ย์ังขาดการออกแบับัมาตรการแบับัมุ่งเป้็าราย์พื่่�นที่ี�
เพ่ื่�อเสริมกำลั่งการพัื่ฒนาเด็กป็ฐมวัย์ได้เหมาะสม
ตามบัริบัที่พ่ื่�นทีี่�	 โดย์เฉพื่าะเขตสุขภาพื่ที่ี�ย์ังมีเด็กทีี่�มี
พื่ัฒนาการสมวัย์ไม่เป็็นไป็ตามเป็้าหมาย์	
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หญิงหลั่งคล่อดให้ได้รับัสิที่ธิิแล่ะสวัสดิการทีี่�เหมาะสม	 ส่งเสริมแล่ะสนับัสนุนการจัดป็ระสบัการณ์การเรีย์นร้่
สำหรับัเด็กป็ฐมวัย์	พื่ัฒนาระบับับัริการอนามัย์แม่แล่ะเด็กของสถานบัริการสาธิารณสุขให้ได้มาตรฐานสากล่
แล่ะสร้างการเข้าถ่งบัริการอย์่างเที่่าเที่ีย์ม	 อีกที่ั�งมีการดำเนินโครงการให้ความชี่วย์เหล่่อบัรรเที่าภาระค่าใชี้จ่าย์
ด้านการศก่ษาในชี่วงการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	แก่เด็กป็ฐมวัย์ทีุ่กสังกัด	ภาย์ใต้	พื่.ร.ก.	ก่้เงิน	5	แสนล่้าน
จำนวน	2,000	บัาที่/คน	เพื่่�อล่ดผ่ล่กระที่บัของภาวะถดถอย์ที่างการเรีย์นร่้ในระหว่างที่ี�สถานศ่กษาไม่สามารถ
เป็ิดเรีย์นได้	 โครงการเงินอุดหนุนเพื่่�อการเล่ี�ย์งด่เด็กแรกเกิด	0	–	6	ป็ี	ที่ี�อย์่่ในครอบัครัวราย์ได้น้อย์จำนวน 
600	บัาที่/คน/เด่อน	ตล่อดจนการแก้ไขป็ัญหาภาวะถดถอย์ที่างการเรีย์นร่้	 โดย์โรงเรีย์นป็ระเมินสถานการณ์
แล่ะความพื่ร้อมของผ่่้เรีย์นก่อนเรีย์นเพื่่�อหาช่ีองว่างการเรีย์นร่้แล่ะผ่ล่กระที่บัที่างพัื่ฒนาการ	 รวมถ่ง 
การพัื่ฒนาทัี่กษะคร่	 โดย์สนับัสนุนแล่ะส่งเสริมการพัื่ฒนาคุณคร่ให้มีทัี่กษะการสอนทัี่�งในด้านทัี่กษะความ
เข้าใจแล่ะใชี้เที่คโนโล่ย์ีดิจิที่ัล่	รวมถ่งความสามารถในการป็ิดชี่องว่างที่างการเรีย์นร่้ของนักเรีย์นแล่ะสามารถ 
วางแผ่นการสอนที่ี�เหมาะสม

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

ราย่งานสรุปผลการดำาเนินการตาม่ยุ่ทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
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	 หน่ วย์งานทีี่� เกี� ย์ว ข้องควร มีมาตรการ
เตรีย์มความพื่ร้อมของพ่ื่อแม่	 โดย์มีกล่ไกด่แล่
ด้านโภชีนาการให้น�ำนมบุัตรในช่ีวง	 6	 เด่อนแรก	 
การเฝ้ัาระวัง	ป็้องกัน	ควบัคุมโรคแล่ะภัย์สุขภาพื่เด็ก
อาที่ิ	อุบััติเหตุที่างถนน	การเฝั้าระวังการใชี้อุป็กรณ์
ผ่ิดป็ระเภที่	มีอาสาสมัครด่แล่พื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์ราย์
พื่่�นที่ี�	 เพื่่�อหนุนเสริมผ่่้ป็กครอง	 ทัี่�งด้านที่ักษะการ
พื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์ที่ี�ถ่กต้อง	ตั�งแต่ก่อนการตั�งครรภ ์
จนถ่งป็ฐมวัย์	 แล่ะด้านที่รัพื่ย์ากรที่ี�จำเป็็นต่อ
พื่ัฒนาการเด็ก	 โดย์เฉพื่าะในครัวเร่อนด้อย์โอกาส
แล่ะพ่ื่�นที่ี�ที่ี�มีความชีุกของเด็กที่ี�มีพื่ัฒนาการไม่สมวัย์
มีแนวที่างป็ฏิิบััติในการฟ้�นฟ่พื่ัฒนาการเด็กป็ฐมวัย์
หล่ังภาวะวิกฤตสำหรับัคร่แล่ะผ่่้ด่แล่เด็กอย์่างหล่าก
หล่าย์	 เพื่่�อการป็ระย์ุกต์ใชี้ตามบัริบัที่ของพื่่�นที่ี�แล่ะ
ขนาดสถานพื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์	รวมที่ั�งการสร้างเสริม
ป็ระสบัการณ์ผ่่านแหล่่งเรีย์นร่้ในพื่่�นทีี่�	 หร่อตาม
ความสนใจของเด็กในช่ีวงปิ็ดเที่อม	 อีกทัี่�งป็รับัระดับั 
การจัดการเรีย์นร่้ระดับัป็ระถมศ่กษาสำหรับัผ่่้เรีย์น
ที่ี�มาจากระดับัอนุบัาล่ให้เหมาะสมตามพื่ัฒนาการ
การผ่ล่ักดันการใช้ีมาตรฐานสถานพัื่ฒนาเด็กป็ฐมวัย์
แห่งชีาติในสถานพัื่ฒนาเด็กป็ฐมวัย์ทีุ่กสังกัดการย์ก

ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

ระดับัการผ่ล่ิตแล่ะพื่ัฒนาคร่ป็ฐมวัย์อย์่างครบัวงจร
ตั�งแต่ชี่วงเริ�มแรก	อาที่ิ	 จัดที่ำมาตรฐานวิชีาชีีพื่คร่
ป็ฐมวัย์แล่ะพื่ี�เล่ี�ย์งเด็กระดับัชีาติ	 จัดที่ำมาตรฐาน
อาจารย์์สาขาวิชีาการศ่กษาป็ฐมวัย์	 ไป็จนถ่งช่ีวง
ป็ฏิิบััติงาน	 อาที่ิ	 ออกแบับัระบับัเพื่่�อสร้างความ 
ต่อเน่�องในการพัื่ฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะ 
คร่ป็ฐมวัย์	สร้างเส้นที่างความก้าวหน้าในอาชีีพื่คร่
ป็ฐมวัย์สร้างสภาพื่แวดล้่อมทีี่�เอ่�อต่อการด่แล่แล่ะ
พื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์	เชี่น	ภาครัฐนำร่องขย์าย์สิที่ธิิวันล่า
เพื่่�อด่แล่บุัตรของบุัคล่ากรทุี่กเพื่ศ	 โดย์ได้รับัค่าจ้าง 
แล่ะมีมาตรการที่างภาษีที่ี�จ่งใจภาคเอกชีนในการ
ส่งเสริมความสมดุล่ระหว่างชีีวิตแล่ะการที่ำงาน	 
การสนับัสนุนให้เป็ิดสถานพื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์สำหรับั
เด็กที่ี�มีอาย์ุต�ำกว่า	3	ป็ี	ตล่อดจนการพื่ิจารณาจัดสรร
แล่ะเพื่ิ�มจำนวนเงินอุดหนุนเพื่่�อการเล่ี�ย์งด่ เ ด็ก 
แรกเกิด	0	–	6	ป็ีแบับัถ้วนหน้า	เน่�องจากที่ี�ผ่่านมามี
การคัดกรองตกหล่่นถ่งป็ระมาณร้อย์ล่ะ	30	อีกที่ั�ง 
ข้อม่ล่ของกระที่รวงสาธิารณสุขชีี� ให้ เห็นว่าเด็ก
ป็ฐมวัย์ที่ี�มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนฯ	จะมี 
โอกาสได้คัดกรองพื่ัฒนาการมากกว่าเด็กป็ฐมวัย์
ที่ั�วไป็
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	 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	(11)	การพื่ัฒนาศักย์ภาพื่คนตล่อดชี่วงชีีวิต(พื่.ศ.2566-2580)	(ฉบับััแก้ไขเพื่ิ�มเติม)	 
เป็้าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย่์อย์	 เด็กเกิดอย่์างมีคุณภาพื่	 มีพื่ัฒนาการสมวัย์	สามารถเข้าถ่งบัริการทีี่�มีคุณภาพื่มาก
ข่�น	ย์ังคงตัวชีี�วัดแล่ะค่าเป้็าหมาย์เดิม	ค่อ	ดัชีนีพื่ัฒนาการเด็กสมวัย์	 ไม่น้อย์กว่าร้อย์ล่ะ	85	ภาย์ในปี็	2570	 
โดย์สถานการณ์ในภาพื่รวมปี็	2561	–	2565	พื่บัว่า	ร้อย์ล่ะของเด็กที่ี�มีพื่ัฒนาการสมวัย์	มีแนวโน้มป็รับัตัวส่งข่�น
หล่ังจากการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	เริ�มคล่ี�คล่าย์ล่ง	ป็ระกอบักับั	ในป็ี	2565	เด็กป็ฐมวัย์มีพื่ัฒนาการสมวัย์
ร้อย์ล่ะ	85.13	อย์่างไรก็ตาม	หากพื่ิจารณาร้อย์ล่ะของเด็กที่ี�มีพัื่ฒนาการสมวัย์ในเขตสุขภาพื่ที่ั�งหมด	พื่บัว่า 
ในบัางราย์เขตสุขภาพื่ย์ังไม่ผ่่านเกณฑ์์ทีี่�กำหนดไว้	จ่งอาจเพื่ิ�มความเสี�ย์งต่อการพื่ัฒนาเด็กแล่ะการบัรรลุ่เป้็าหมาย์ 
ในภาพื่รวมได้	 ส่งผ่ล่ให้มีสถานะการบัรรลุ่เป้็าหมาย์อย่่์ในระดับัใกล้่เคีย์งในการบัรรลุ่เป้็าหมาย์	 ดังนั�น	ภาครัฐ 
จ่งต้องมีกล่ไกพัื่ฒนาส่งเสริมการพื่ัฒนาเด็กตั�งแต่ชี่วงก่อนการตั�งครรภ์จนถ่งป็ฐมวัย์ให้มีป็ระสิที่ธิิภาพื่ต่อไป็	 
เพื่่�อให้สามารถบัรรลุ่เป้็าหมาย์ได้อย์่างต่อเน่�อง	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาช่วงวัยเรย่นแลุะวัยรุ่น

ค่ะแนนค่วามสามารถึในการแข่้งขั้นการพัฒนาทุนมนุษย์ดั้านทักษะ 
(Skill) ข้อง World Economic Forum (WEF) เพิ� มข้ึ�นร้อยลุะ 20 

วัยเร่ยน/วัยรุ่น ม่ค่วามร้้แลุะทักษะในศัต้วรรษท่� 21 ค่รบถึ้วน ร้้จิักค่ิดั วิเค่ราะห์ 
รักการเร่ยนร้้ ม่สำานึกพลุเม้อง ม่ค่วามกลุ้าหาญทางจิริยธรรม ม่ค่วามสามารถึ
ในการแก้ปั้ญหา ป้รับต้ัว ส้�อสาร แลุะทำางานร่วมกับผ้้อ้�นได้ัอย่างม่ป้ระสิทธิผลุ
ต้ลุอดัช่วิต้ดั่ข้ึ�น

	 เป็้าหมาย์การพัื่ฒนาชี่วงวัย์เรีย์นแล่ะวัย์รุ่น 
ให้ความสำคัญกับัการพัื่ฒนาทัี่กษะการเรีย์นร้่ทีี่�
จำเป็็นต่อการดำรงชีีวิตที่ี�สอดคล่้องกับัการที่ำงานใน
ศตวรรษที่ี�	21	อาที่ิ	ที่ักษะการเรีย์นร่้แล่ะนวัตกรรม
	ที่ักษะสารสนเที่ศ	ส่�อ	 เที่คโนโล่ย์ี	ที่ักษะชีีวิตแล่ะ
อาชีีพื่	 โดย์มุ่งส่งเสริมทัี่กษะในร่ป็แบับั	Soft	Skills	
แล่ะ	Hard	Skills	อย์่างรอบัด้าน	ผ่่านการส่งเสริมการ
พื่ัฒนาหล่ักส่ตรการเรีย์นร่้ที่ี�ย์่ดหย์ุ่น	 เพื่่�อตอบัสนอง 
ความต้องการของเด็กทีุ่กกลุ่่ม	 เน้นเด็กแล่ะเย์าวชีน

เป็็นศ่นย์์กล่าง	 ไม่ ไ ด้จำกัดพื่ัฒนาที่ักษะเพื่ีย์ง 
ด้านวิชีาการหร่อที่ักษะที่ี� เป็็นค่านิย์มของสังคม
ไที่ย์	 แต่มุ่งส่งเสริมที่ักษะการเรีย์นร้่ในทีุ่กแขนงที่ั�ง 
ด้านภาษา	ศิล่ป็ะ	กีฬา	วัฒนธิรรม	มุ่งพัื่ฒนาหล่ักส่ตร
ความร่้แล่ะที่ักษะที่ี�ใชี้ในการที่ำงาน	ที่ี�สอดคล่้องกับั
ความต้องการของตล่าดแรงงาน	แล่ะที่ักษะที่างด้าน
อารมณ์	ซึ่่�งเป็็นที่ักษะสำคัญที่ี�ส่งผ่ล่ต่อความสามารถ
ที่างสังคมของเด็กในอนาคต

ป้ี
2565

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

	 เม่�อพื่ิจารณาจากตัวชีี�วัด	 ค่ะแนินิค่วามีสุามีารถในิการแขั่งขัันิการพื่ัฒนิาทุนิมีนุิษย์ด้านิทักษะ  
ภาพื่รวมสถานการณ์ในปี็	2561	–	2565	 มีคะแนนล่ดล่ง	 โดย์ข้อม่ล่ล่่าสุด	ป็ี	2562	คะแนนความสามารถใน 
การแข่งขันการพื่ัฒนาทีุ่นมนุษย์์ด้านที่ักษะของไที่ย์	ซึ่่�งวัดจากที่ักษะที่ั�งกลุ่่มแรงงานป็ัจจุบัันแล่ะแรงงานใน
อนาคตนั�น	พื่บัว่า	ไที่ย์มีแนวโน้มคะแนนล่ดล่งจากป็ี	2561	จาก	63.0	คะแนน	เป็็น	62.3	คะแนน	ในป็ี	2562	
หร่อตกจากอันดับัทีี่�	66	จาก	140	ป็ระเที่ศ	มาอย่่์ทีี่�อันดับั	73	จาก	141	ป็ระเที่ศทัี่�วโล่ก	 ส่งผ่ล่ให้สถานะการ
บัรรลุ่เป็้าหมาย์อย์่่ในระดับัต�ำกว่าค่่าเปี้าหมีายขัั�นิวิกฤต	 แล่ะสะที่้อนว่า	ป็ระเที่ศไที่ย์ต้องเร่งพื่ัฒนากล่ไก	 
เพื่่�อส่งเสริมความร่้แล่ะที่ักษะในศตวรรษที่ี�	21	ให้กับัวัย์เรีย์นแล่ะวัย์รุ่นในทีุ่ก	ๆ	ด้าน

อย์่างไรก็ดี	 เม่�อพิื่จารณาตัวชีี�วัดทัี่กษะกลุ่่มแรงงาน
ในอนาคต	 เพื่ีย์งอย์่างเดีย์ว	ซึ่่�งวัดจากจำนวนป็ีที่ี�คาด
หวงัวา่จะได้รบััการศก่ษา	(ป็ระถมศก่ษาถง่อุดมศก่ษา)	 
การสอนให้คิดอย์่างมีเหตุมีผ่ล่	อัตราส่วนนักเรีย์นต่อ
คร่ในระดับัป็ระถมวัย์	 ทีี่�สามารถบั่งชีี�การพื่ัฒนาใน
กลุ่่มวัย์เรีย์นแล่ะวัย์รุ่นได้ชีัดเจนข่�น	พื่บัว่า	แนิวโนิ้มี 
ค่ะแนินิด้านิทักษะแรงงานิในิอนิาค่ตขัองไทยสุ้งขั้�นิ 
เล็กนิ้อยจาก 58.49 ค่ะแนินิ ในิปีี 2561 เปี็นิ 60.70 
ค่ะแนินิ ในิปีี 2562	ส่งผ่ล่ให้อันดับัดีข่�นจากที่ี�	 69	
เป็็นอันดับัทีี่�	64	สะท้ี่อนถ่งการดำเนินงานพัื่ฒนาวัย์
เรีย์นวัย์รุ่นในภาพื่รวมทีี่�มีป็ระสิที่ธิิภาพื่มากข่�น	 
แต่เม่�อเจาะไป็ทีี่�ตัวชีี�วัดราย์ย์่อย์	พื่บัว่า	จำนวนป็ีทีี่�คาด 
หวงัว่าจะได้รบััการศก่ษาของไที่ย์มคีะแนนล่ดล่ง	อกีที่ั�ง 
การสอนให้คิดอย์่างมีเหตุมีผ่ล่ย์ังมีคะแนนต�ำมาก 

เม่�อเป็รีย์บัเที่ีย์บักับัป็ระเที่ศพื่ัฒนาแล่้ว	 โดย์ไที่ย์มี
คะแนนเพื่ีย์ง	37.0	ขณะที่ี�ฟินแล่นด์มีคะแนนส่งถ่ง 
76.4	 ที่ั�งนี�	 สำหรับัป็ี	 2565	 หากพื่ิจารณาการจัด
อันดับัความสามารถในการแข่งขันด้านการศ่กษา
โดย์สถาบัันนานาชีาติเพื่่�อพัื่ฒนาการจัดการ	ที่ี�รวม
ตัวบั่งชีี�ที่ี�ทีี่� เกี�ย์วข้องกับัการพื่ัฒนาทัี่กษะวัย์เรีย์น 
วัย์รุ่นทีี่�สำคัญ	อาที่ิ	งบัป็ระมาณด้านการศ่กษา	อัตรา
การเข้าเรีย์น	 อัตราส่วนนักเรีย์นต่อคร่	 คุณภาพื่ 
การศ่กษาระดับัพื่่�นฐาน	 คุณภาพื่การจัดการศ่กษา
ระดับัอุดมศ่กษา	 พื่บัว่า	 ป็ระเที่ศไที่ย์มีอันดับั 
ด้านการศ่กษาทีี่�ย์ังไม่ก้าวหน้ามากนัก	 แม้อันดับั
จะดีข่�นจากอันดับั	56	 ในป็ี	 2564	 เป็็นที่ี�	 53	 ในป็ี	
2565จากที่ั�งหมด	63	ป็ระเที่ศ	

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องร่วมดำเนนิการขบััเคล่่�อน
ผ่่านโค่รงการเพื่ื�อขัับเค่ลื�อนิการบรรลุเปี้าหมีายตามี
ยุทธศาสุตร์ชาติ ปีระจำปีีงบปีระมีาณ พื่.ศ. 2565 
เพื่่�อส่งเสริมการพื่ัฒนาวัย์เรีย์นแล่ะวัย์รุ่น	 อาที่ิ	 
การยกระดับคุ่ณภาพื่การเ รียนิ ร้้ด้ านิการคิ่ด
วิเค่ราะห์ขัองนิักเรียนิระดับปีระถมีศ้กษาในิยุค่
การศ้กษา 4.0	 เพื่่�อหาแนวที่างแล่ะร่ป็แบับัใน 
การพื่ัฒนาทัี่กษะการคิดวิเคราะห์ทีี่�เหมาะกับัยุ์ค 
การศ่กษา	4.0	 ให้แก่นักเรีย์นป็ระถมศ่กษา	รวมที่ั�ง
พื่ัฒนาศักย์ภาพื่ของบุัคล่ากรแล่ะแหล่่งเรีย์นร่้ให้
สามารถส่งเสริม	 สนับัสนุนแล่ะรองรับัการพัื่ฒนา
ที่ักษะการร่้คิดวิเคราะห์	 โค่รงการพัื่ฒนิาศักยภาพื่
ขัองเยาวชนิเพื่ื�อเปีน็ิผ้ป้ีระกอบการยคุ่ใหมี ่Start up 
ที่ี�พื่ัฒนาแนวคิดแล่ะเสริมสร้างแรงบัันดาล่ใจในการ
สร้างผ่่้ป็ระกอบัการย์ุคใหม่พื่ัฒนาศักย์ภาพื่แล่ะ
สร้างแบับัจำล่องธุิรกิจ	 รวมที่ั�งให้คำป็ร่กษาในการ
ป็ระกอบัธุิรกิจแก่เย์าวชีน	 โค่รงการการพื่ัฒนิา
นิวัตกรรมีสุื�อการเรียนิร้้และขัองเล่นิวิทยาศาสุตร์
ต้นิแบบเพื่ื�อศตวรรษที� 21	 ที่ี�เป็็นการสร้างระบับั
นิเวศทีี่�กระตุ้น	 ส่งเสริมความสนใจแล่ะที่ัศนคติที่ี�
ดีด้านวิที่ย์าศาสตร์	 สนับัสนุนการเรีย์นร่้ที่ั�งในแล่ะ 

	 สมรรถนะการศ่กษาไที่ย์ในการพื่ัฒนาวัย์ 
เรีย์นวัย์รุ่นให้มีความร่้แล่ะที่ักษะในการดำรงชีีวิต
แล่ะป็ระกอบัอาชีีพื่ในอนาคตแม้จะมีคะแนนที่ี�ดีข่�น
แต่ยั์งอย์่่ในจุดทีี่�ต้องเร่งพื่ัฒนา	 เน่�องจากย์ังมีคุณภาพื่
การศ่กษาที่ี�ย์ังต�ำแล่ะความเหล่่�อมล่�ำที่างการศ่กษา
ที่ี�ย์ั งส่ง 	 ซึ่่� งป็ระเด็นที่้าที่าย์ที่ี�สำคัญที่ี�ส่ งผ่ล่ต่อ 
การบัรรลุ่เป้็าหมาย์ในด้านคุณภาพื่การศ่กษา	 โดย์
เฉพื่าะการสอนให้คิดอย์่างมีเหตุมีผ่ล่	แล่ะด้านความ
เหล่่�อมล่�ำที่างการศ่กษา	 อาทิี่	 อัตราการเข้าเรีย์น 

นอกห้องเรีย์น	แล่ะพื่ัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านส่�อการ
เรีย์นร่้แล่ะของเล่่นวิที่ย์าศาสตร์สำหรับัเย์าวชีนที่ี� 
สอดรับักบััการเป็ล่ี�ย์นแป็ล่งของโล่กอนาคต	นอกจากนี� 
ย์ังมีนโย์บัาย์แล่ะมาตรการอ่�น	 ๆ	 อาที่ิ	 โครงการ	 
“พื่าน้องกลั่บัมาเรีย์น”	 เพื่่�อนำเด็กทีี่�ตกหล่่นหลุ่ด
จากระบับัการศ่กษากล่ับัเข้าส่่ระบับัการศ่กษาซึ่่�งตั�ง 
เป็้าหมาย์นำเด็กที่ี�หลุ่ดจากระบับัให้กล่ับัมาได้
ครบัร้อย์ล่ะ	100	 ในป็ี	 โครงการให้ความช่ีวย์เหล่่อ
บัรรเที่าภาระค่าใชี้จ่าย์ด้านการศ่กษาในชี่วงการแพื่ร่
ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	 ในอัตรา	2,000	บัาที่/คน
ให้กับันักเรีย์นทีุ่กสังกัด	แล่ะมาตรการการล่ดภาระ 
ค่าใชี้จ่าย์ด้านการศ่กษาของนิสิต	นักศ่กษาในสถาบััน
อุดมศ่กษาภาครัฐแล่ะเอกชีน	รวมถ่งการบั่รณาการ
แล่ะส่งต่อข้อม่ล่ของนักเรีย์นกลุ่่มย์ากจนพื่ิเศษ/
ด้อย์โอกาส	 ไป็ย์ังหน่วย์งานที่ี�สามารถรับัชี่วงต่อใน
การด่แล่	 เชี่น	 กองทุี่นเพ่ื่�อการก่้ย์่มที่างการศ่กษา	 
ในกลุ่่มนักเรีย์นมัธิย์มป็ล่าย์/เทีี่ย์บัเที่่า	แล่ะที่ี�ป็ระชุีม
อธิิการบัดีแห่งป็ระเที่ศไที่ย์	แล่ะในกลุ่่มผ้่่ที่ี�เรีย์นต่อ
ในระดับัอุดมศ่กษา	รวมถ่งโครงการผ่ล่ิตบััณฑ์ิตพื่ันธิุ์
ใหม่	ที่ี�จะชี่วย์สร้างกำล่ังคนทีี่�มีสมรรถนะส่งสำหรับั
การที่ำงานในอุตสาหกรรมเป็้าหมาย์ของป็ระเที่ศ	

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ระดับัมัธิย์มศ่กษาทีี่�ล่ดล่ง	 อีกทัี่�งอัตราส่วนคร่ต่อ
นักเรีย์นระดับัมัธิย์มศ่กษาแล่ะงบัป็ระมาณด้าน 
การศ่กษาต่อ	ผ่ล่ิตภัณฑ์์รวมในป็ระเที่ศ	ย์ังไม่เหมาะ
สมกับัการพัื่ฒนาที่รัพื่ย์ากรมนุษย์์ในวัย์เรีย์นวัย์
รุ่นอย์่างมีป็ระสิที่ธิิภาพื่	 ตล่อดจนความที่้าที่าย์ใน
การนำเดก็ที่ี�หล่ดุจากการศก่ษาเขา้ส่ร่ะบับัการศ่กษา/ 
การฝัึกอาชีีพื่	แล่ะการฟ้�นฟ่ภาวะการเรีย์นร่้ถดถอย์
จากการป็ิดโรงเรีย์นในสถานการณ์การแพื่ร่ระบัาด
ของเชี่�อโควิด-19

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องควรส่งเสรมิให้มเีคร่�องมอ่
แล่ะส่�อการเรีย์นการสอนทีี่�ที่ันสมัย์มีหล่ักส่ตรการ
เรีย์นร่้ที่ี�ย์่ดหย์ุ่นเพื่่�อตอบัสนองต่อความต้องการแล่ะ
ความถนัดของเด็กราย์บุัคคล่	 โดย์เน้นการพัื่ฒนา
ทัี่กษะในศตวรรษทีี่�	 21	 โดย์เฉพื่าะความสามารถใน
การใช้ีเหตุผ่ล่	การใชี้เที่คโนโล่ย์ี	แล่ะมุ่งส่งเสริมที่ักษะ
การเรีย์นร่้ในทุี่กแขนง	 ที่ั�งด้านภาษา	 ศิล่ป็ะ	 กีฬา 
วัฒนธิรรม	 อีกที่ั�งขับัเคล่่�อนนโย์บัาย์ล่ดความเหล่่�อม
ล่�ำที่างการศ่กษาส่่การป็ฏิิบััติอย่์างจริงจัง	 โดย์ 
การกระจาย์ความเที่่าเที่ีย์มด้านสวัสดิการแล่ะ
คุณภาพื่ที่างการศ่กษา	 โดย์เฉพื่าะกับักลุ่่มวัย์เรีย์น
แล่ะวัย์รุ่น	 ที่ี�มีฐานะย์ากจนให้สามารถเข้าถ่ง 

การศ่กษาที่ี� มี คุณภาพื่ได้อย์่ า ง เสมอภาคแล่ะ
ครอบัคลุ่ม	 มีการใช้ีกล่ไกในพื่่�นที่ี�ในการเฝ้ัาระวัง
แล่ะชี่วย์เหล่่อกลุ่่มเด็กนอกระบับัหร่อกลุ่่มเสี�ย์งการ 
ขับัเคล่่�อนการกระจาย์อำนาจให้กับัสถานศ่กษา
ในการจัดการศ่กษาตามบัริบัที่ของตนเอง	 การเร่ง
ขับัเคล่่�อนการฟ้�นฟ่การเรีย์นร่้ทีี่�ถดถอย์ไป็ของเด็ก
วัย์เรีย์นแต่ล่ะคนอย่์างเหมาะสม	ผ่่านการออกแนว
ป็ฏิิบััติที่ี�หล่ากหล่าย์แล่ะการพัื่ฒนาคร่ให้มีศักย์ภาพื่
ในการจัดการการสอนเสริมเพื่่�อชีดเชีย์ความร่้ ทีี่�
ถดถอย์ไป็ของเด็กได้อย์่างมีป็ระสิที่ธิิภาพื่	รวมไป็ถ่ง
การจัดพัื่ฒนาที่ักษะการวางแผ่นชีีวิต	การเงิน	แล่ะ
ที่ักษะที่ี�เกี�ย์วกับัการที่ำงานในอนาคต

	 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	(11)	การพื่ัฒนาศักย์ภาพื่คนตล่อดชี่วงชีีวิต	(พื่.ศ.2566-2580)	(ฉบับััแก้ไขเพื่ิ�มเติม) 
เป้็าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย่์อย์	วัย์เรีย์น/วัย์รุ่น	มีความร่้แล่ะที่ักษะในศตวรรษที่ี�	 21	ครบัถ้วน	ร่้จักคิด	วิเคราะห์	 
รักการเรีย์นร่้	 มีสำน่กพื่ล่เม่อง	 มีความกล้่าหาญที่างจริย์ธิรรม	มีความสามารถในการแก้ป็ัญหา	ป็รับัตัว	 ส่�อสาร	
แล่ะที่ำงานร่วมกับัผ่่้อ่�นได้อย์่างมีป็ระสิที่ธิิผ่ล่ตล่อดชีีวิตดีข่�น	มีการป็รับัเป็ล่ี�ย์นตัวชีี�วัดแล่ะค่าเป็้าหมาย์	จาก	เดิม
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัื่ฒนาทุี่นมนุษย์์ด้านทัี่กษะ	 เป็็น	การแข่งขันการพัื่ฒนาทุี่นมนุษย์์ด้าน
ที่ักษะแรงงานในอนาคต	ที่ี�กำหนดค่าเป็้าหมาย์ไม่น้อย์กว่า	70	คะแนน	ภาย์ในป็ี	2570	โดย์ผ่ล่การดำเนินงาน 
ที่ี�ผ่่านมาล่่าสุด	ป็ี	2562	มีคะแนน	เที่่ากับั	60.70	คะแนน	ซึ่่�งมีคะแนนเพื่ิ�มส่งข่�นจากป็ี	2561	ป็ระมาณ	2	คะแนน
เท่ี่านั�นแล่ะเป็็นอัตราการเพื่ิ�มข่�นที่ี�ไม่ส่งมากนัก	ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรลุ่เป็้าหมาย์อย่่์ในระดับัใกล่้เคีย์งในการ
บัรรลุ่เป็้าหมาย์	อย์่างไรก็ดี	ที่ี�ผ่่านมาได้มีนโย์บัาย์ส่งเสริมการศ่กษาแล่ะการพื่ัฒนาเด็กวัย์เรีย์นวัย์รุ่นจำนวนมาก
ซึ่่�งหากมีการดำเนินงานตามนโย์บัาย์ดังกล่่าวอย์่างเข้มข้นแล่ะต่อเน่�อง	อาจเพื่ิ�มโอกาสให้ป็ระเที่ศไที่ย์สามารถ
บัรรลุ่เป็้าหมาย์ได้ตามที่ี�กำหนดไว้	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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110401

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาแลุะยกระดัับศัักยภาพวัยแรงงาน

ผลุิต้ภาพแรงงานไม่ต้ำ�ากว่าร้อยลุะ 2.5

แรงงานม่ศัักยภาพในการเพิ�มผลุผลุิต้ ม่ทักษะอาช่พส้ง ต้ระหนัก
ในค่วามสำาค่ัญท่�จิะพัฒนาต้นเองให้เต็้มศัักยภาพ สามารถึป้รับตั้วแลุะ
เร่ยนร้้สิ�งใหม่ต้ามพลุวัต้ข้องโค่รงสร้างอาช่พแลุะค่วามต้้องการ 
ข้องต้ลุาดัแรงงานเพิ�มข้ึ�น

	 การพื่ัฒนาแล่ะย์กระดับัศักย์ภาพื่วัย์แรงงาน
มีป็ระเด็นการพัื่ฒนาทัี่กษะวัย์แรงงาน	 ทีี่�ให้ความ
สำคัญกับัการพื่ัฒนาระบับัฐานข้อม่ล่แรงงานให้เกิด 
ความเช่ี�อมโย์งระบับัข้อม่ล่สถานการณ์แรงงาน
ความต้องการแรงงาน/ค่าจ้าง/การอบัรม	แล่ะข้อม่ล่
แรงงานราย์บัุคคล่	 การพัื่ฒนาหล่ักส่ตรการเรีย์นร่้ 
ที่ี�ตรงกับัความต้องการของตล่าดแรงงาน	 พัื่ฒนา
ที่ักษะคร่ผ่่้สอนให้สอดคล้่องกับับัริบัที่ของสังคม
พื่ัฒนาชี่องที่างบัริการส่งเสริมที่ักษะให้วัย์แรงงาน
ผ่่านการเข้าร่วมอบัรม/สัมมนา	 ย์กระดับัทัี่กษะ

ที่ี�จำเป็็นต่อการป็ระกอบัอาชีีพื่	 รวมถ่งมีระบับั
เที่คโนโล่ย์ีสารสนเที่ศด้านแรงงานที่ี�มีป็ระสิที่ธิิภาพื่	
เพื่่�อคอย์ช่ีวย์เหล่่อจัดข้อม่ล่แรงงานส่วนบุัคคล่	แล่ะ
บั่รณาการการเชี่�อมโย์งระบับัข้อม่ล่	ที่ี�เกี�ย์วข้องกับั
ด้านแรงงานกับัภาครัฐแล่ะภาคเอกชีน	แล่ะพื่ัฒนา
กฎหมาย์ที่ี�เกี�ย์วข้องกับัสิที่ธิิป็ระโย์ชีน์แล่ะสวัสดิการ
ที่ี�เกี�ย์วกับัการพื่ัฒนาที่ักษะแรงงาน	ซึ่่�งจะเป็็นป็ัจจัย์
สำคัญที่ี�จะส่งผ่ล่ต่อการบัรรลุ่เป็้าหมาย์ดังกล่่าวได้
อย์่างเป็็นร่ป็ธิรรม

ป้ี
2565
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สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

	 พื่จิารณาจากอตัราการขย์าย์ตวัของผ่ล่ติภาพื่แรงงาน	ภาพื่รวมสถานการณ์ในช่ีวง	5	ปี็	ทีี่�ผ่่านมา	(2561	–	2565)	
สถานการณ์ผ่ล่ิตภาพื่แรงงานของป็ระเที่ศไที่ย์มีอัตราการขย์าย์ตัวล่ดล่ง	โดย์ในป็ี	2565	อัตราการขย์าย์ตัวของ
ผ่ล่ิตภาพื่แรงงาน	ซึ่่�งคำนวณจากสัดส่วนม่ล่ค่าผ่ล่ิตภัณฑ์์มวล่รวมในป็ระเที่ศต่อผ้่่มีงานที่ำของป็ี	2565	อย์่่ที่ี� 
ร้อย์ล่ะ	0.69	ต่อป็ี	ล่ดล่งจากป็ี	2564	ที่ี�ร้อย์ล่ะ	1.34	ซึ่่�งต�ำกว่าค่าเป็้าหมาย์ที่ี�ไม่ต�ำกว่าร้อย์ล่ะ	2.5	ภาย์ในป็ ี
2565	 ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรลุ่เป้็าหมาย์อย่่์ในระดับัต�ำกว่าค่าเป้็าหมาย์ขั�นวิกฤต	 อันเป็็นผ่ล่ต่อเน่�องมาจาก
เศรษฐกิจโล่กถดถอย์	แล่ะมาตรการควบัคุมการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	ที่ี�เข้มงวดของภาครัฐ	ที่ี�ไม่คำน่งถ่ง
ผ่ล่กระที่บัที่างเศรษฐกิจ	ที่ั�งนี�	แม้ในป็ี	2565	สถานการณ์การแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	จะคลี่�คล่าย์ล่งแล่้ว	
หากแต่การฟ้�นตัวที่างเศรษฐกิจย์ังคงเพื่ิ�มข่�นแบับัค่อย์เป็็นค่อย์ไป็	แล่ะย์ังมีอัตราการว่างงานส่ง

หมาย์เหตุ	:	ป็ี	2565	ใชี้ข้อม่ล่เฉล่ี�ย์ของไตรมาส	1-3	ป็ี	2565	เป็รีย์บัเทีี่ย์บักับัข้อม่ล่เฉล่ี�ย์ของไตรมาส	1-3	ป็ี	2564
ทีี่�มา	:	ข้อม่ล่การสำารวจภาวการณ์ที่ำางานของป็ระชีากร,	สำานักงานสถิติแห่งชีาติ	แล่ะข้อม่ล่ผ่ลิ่ตภัณฑ์์มวล่รวมป็ระชีาชีาติ,สำานักงานสภาพื่ัฒนาการ
เศรษฐกิจแล่ะสังคมแห่งชีาติ

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องร่วมดำเนนิการขบััเคล่่�อน
ผ่่านโครงการเพื่่�อขับัเคล่่�อนการบัรรลุ่เป้็าหมาย์ตาม
ย์ทุี่ธิศาสตร์ชีาต	ิป็ระจำปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2565	อาที่ิ	
โครงการเตรยี์มความพื่ร้อมแก่กำล่งัแรงงาน	เพื่่�อส่งเสรมิให้
ป็ระชีาชีนได้รบััการแนะแนวอาชีพีื่มีแนวที่างในการเล่่อก 
ศ่กษาต่อหร่อเล่่อกป็ระกอบัอาชีีพื่ได้ตรงกับัความร้่	 
ความสามารถ	ความสนใจ	ความถนดั	แล่ะบัคุล่กิภาพื่
ของตนเอง	 แล่ะสอดคล้่องกับัความต้องการตล่าด
แรงงาน	โครงการพื่ฒันาฝีัมอ่แรงงานสตรเีพื่่�อย์กระดบัั 

คณุภาพื่ชีวิีต	เพื่่�อส่งเสริมทัี่กษะฝีัมอ่	ความชีำนาญการมี
งานที่ำของกลุ่ม่แรงงานสตร	ี โครงการเสรมิสร้างความ
รอบัร่้วัย์ที่ำงานสุขภาพื่ดีในสถานป็ระกอบัการ	 เพื่่�อ 
ส่งเสรมิวยั์แรงงานให้ตระหนกัแล่ะเข้าใจถง่สภาวะสขุภาพื่
ของตนเองมีที่ักษะสุขภาพื่ทีี่�ดี	 ในสถานป็ระกอบัการ
โครงการพื่ัฒนาสุขภาพื่ความป็ล่อดภัย์ของวัย์แรงงาน
เพื่่�อเพื่ิ�มผ่ล่ผ่ลิ่ตของป็ระเที่ศ	 เพื่่�อให้เกิดแนวที่างการ
ตรวจสุขภาพื่ของวัย์แรงงานที่ี�เหมาะกับัความเสี�ย์งใน 
การที่ำงาน	 รวมถ่งในช่ีวงปี็	 2565	 รัฐบัาล่ได้ให้ความ
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	 แม้ว่าในป็ี	2565	สถานการณ์การแพื่ร่ระบัาด 
ของเชี่�อโควิด-19	 ได้เริ�มคล่ี�คล่าย์ล่ง	 ส่งผ่ล่ให้การ
ดำเนินกิจกรรมที่างเศรษฐกิจเริ�มฟ้�นตัว	แล่ะแรงงาน
ที่ี�ได้รับัผ่ล่กระที่บัเริ�มที่ย์อย์กล่ับัมาที่ำงาน	แต่แรงงาน
ย์ังต้องเผ่ชิีญกับัสภาวะการที่ำงานในร่ป็แบับัใหม่	 
โดย์เฉพื่าะการที่ี�ภาคธิุรกิจหันมาพื่่�งพื่าเที่คโนโล่ย์ีมาก
ข่�น	ส่งผ่ล่ให้แรงงานที่ี�มีที่ักษะไม่สอดคล่้องกับัร่ป็แบับั
การดำเนินธิุรกิจย์ุคใหม่ตกงานหร่อมีความเสี�ย์งที่ี�จะ
ตกงานเพื่ิ�มข่�นในอนาคต	แล่ะย์ังมีความไม่สอดคล่้อง
ระหว่างอุป็สงค์แล่ะอุป็ที่านของทัี่กษะแรงงาน	อาทิี่
จำนวนบััณฑิ์ตด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ย์ีย์ัง
ขาดแคล่น	ในขณะทีี่�จำนวนบััณฑิ์ตสาขาศิล่ป็ศาสตร์
ล่้นตล่าด	นอกจากนี�	 แรงงานไที่ย์ส่วนใหญ่ย์ังขาด
แรงจ่งใจในการพัื่ฒนาที่ักษะ	 เพื่ราะแรงงานบัางส่วน

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

อาจส่ญเสีย์ราย์ได้หากต้องหยุ์ดงานเพื่่�อไป็เข้ารับั 
การอบัรม	อีกที่ั�งไม่มหีล่กัป็ระกนัว่า	เม่�อผ่่านการพื่ฒันา
ที่ักษะแล้่วแรงงานจะได้รับัค่าตอบัแที่นเพื่ิ�ม	การรับัร่ ้
ถ่งชี่องที่างการย์กระดับัทัี่กษะ	 อาที่ิ	 แพื่ล่ตฟอร์ม
พื่ัฒนาที่ักษะให้บัริการแก่กลุ่่มคนที่ำงานในทุี่กช่ีวงวัย์
ย์ังอย่่์ในวงจำกัด	ตล่อดจนหลั่กส่ตรการศ่กษาไที่ย์ยั์ง
ไม่สอดคล่้องกับัความต้องการของตล่าดแรงงานที่ั�ง
ในแง่ของเชีิงคุณภาพื่แล่ะป็ริมาณ	ที่ำให้เกิดป็ัญหา
การว่างงานส่งแล่ะตล่าดแรงงานขาดทัี่กษะแล่ะ
กำล่ังคนที่ี�ต้องการ	รวมถ่งภาครัฐ	ภาคเอกชีน	แล่ะ 
ภาคการศ่กษา	ย์ังขาดการบั่รณาการร่วมกันในการ
ส่งเสริม	 สนับัสนุนการพื่ัฒนาที่ักษะแรงงานฝัีม่อ	 
เพื่่�อสร้างโอกาสแล่ะเพื่ิ�มที่างเล่่อกในการป็ระกอบั
อาชีีพื่ที่ี�หล่ากหล่าย์

สำคัญกับัการย์กระดบััที่กัษะฝีัมอ่แรงงานของป็ระเที่ศให้มคีณุสมบัติัตรงตามความต้องการของตล่าดแรงงานในปั็จจบุันั	 
โดย์จัดหล่กัสต่รระย์ะสั�น	ในสาขาอตุสาหกรรมการท่ี่องเที่ี�ย์ว	ธุิรกจิด้านอาหาร	สขุภาพื่	วทิี่ย์าศาสตร์สิ�งแวดล้่อม	เกษตรแล่ะ
เที่คโนโล่ย์ชีีวีภาพื่	แล่ะโล่จสิตกิส์	สำหรบัักลุ่ม่เป้็าหมาย์จำนวน	858,000	คน	โครงการพื่ฒันาฝีัมอ่แรงงานสตร	ีโครงการ
พื่ฒันาสุขภาพื่แล่ะความป็ล่อดภัย์ของวัย์แรงงานเพื่่�อเพื่ิ�มผ่ล่ผ่ลิ่ตของป็ระเที่ศอีกที่ั�ง	ได้พื่ฒันาแพื่ล่ตฟอร์มทีี่�ให้บัริการ
แก่กลุ่ม่คนที่ำงานในที่กุช่ีวงวยั์	รวมที่ั�งนาย์จ้าง	โดย์มแีฟ้มสะสมผ่ล่งานเป็็นเคร่�องมอ่สะสมผ่ล่การเรยี์น	การฝึักอบัรม 
แล่ะป็ระสบัการณ์การที่ำงาน	เพื่่�อให้แรงงานเกบ็ัผ่ล่งานของตวัเอง	อนัจะนำไป็ส่่การพื่ฒันาที่กัษะใหม่	ๆ 	รวมถง่มกีล่ไกจบััค่่ 
งานกับัแรงงานให้ตรงกับัความต้องการของนาย์จ้าง	แล่ะภาครัฐกส็ามารถใช้ีข้อมล่่ดังกล่่าว	เพ่ื่�อนำมาวางแผ่นพัื่ฒนา 
กำลั่งคนของป็ระเที่ศได้อย่์างเหมาะสม	

ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

	 หน่วย์งานทีี่� เกี� ย์วข้องควรพัื่ฒนาข้อม่ล่
สถานการณ์	ความต้องการตล่าดแรงงานให้ครอบัคลุ่มโดย์
มข้ีอมล่่ด้านแรงงานของที่กุหน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้อง	มกีล่ไก
เชี่�อมโย์งข้อมล่่ด้านแรงงานที่ี�ครบัถ้วน	มรีะบับัเที่คโนโล่ย์ี
สารสนเที่ศด้านแรงงานรองรับั	มีการจัดที่ำหลั่กส่ตรให้
สอดคล้่องกับัสถานการณ์ของตล่าดแรงงาน	มีการรับัรอง 
สมรรถนะแรงงาน	 โดย์การส่งเสริมแล่ะสนับัสนุน 
การพื่ฒันาทัี่กษะแรงงานฝีัมอ่ให้เป็็นผ่่ป้็ระกอบัการใหม่ 
แล่ะสามารถพื่ัฒนาต่อย์อดความร่้ในการสร้างสรรค์ 
งานใหม่	ๆ	ป็ระกอบักบััจำเป็็นต้องเร่งสร้างแรงจง่ใจให้
แรงงานเหน็ความสำคญัของการพื่ฒันาตนเองอย่์างต่อ

เน่�อง	อาที่	ิป็รับัโครงสร้างค่าแรงให้สอดคล้่องกบััทัี่กษะฝีัม่อ
แรงงาน	อกีที่ั�ง	ต้องป็ระชีาสมัพื่นัธ์ิช่ีองที่างการจับัค่ง่าน 
กบััแรงงานในเชีงิรกุมากข่�น	อาที่	ิใช้ีกล่ไกความร่วมม่อ
ของหน่วย์งานในพ่ื่�นทีี่�	มใิช่ีแค่หน่วย์งานในสังกดักระที่รวง
แรงงาน	 เพื่่�อให้แรงงานรบััร้่แล่ะเข้าถง่บัรกิารดงักล่่าว 
มากข่�น	 รวมถ่งอาจจัดกิจกรรม	 เพื่่�อเปิ็ดโล่กที่ัศน์ 
เส้นที่างอาชีพีื่ให้แก่นกัเรยี์น	นักศก่ษา	แล่ะบัคุคล่ที่ั�วไป็	 
ให้มโีอกาสได้ร่จั้กอาชีพีื่ทีี่�หล่ากหล่าย์	เพื่่�อจะได้เล่อ่กที่ำงาน
ที่ี�สอดคล้่องกบััความถนดั	เป็็นกำล่งัแรงงานที่ี�ช่ีวย์พื่ฒันา
ป็ระเที่ศได้อย่์างเตม็ศกัย์ภาพื่
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	 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	(11)	การพื่ัฒนาศักย์ภาพื่
คนตล่อดชี่วงชีีวิต(พื่.ศ.2566-2580)	 (ฉบัับัแก้ไขเพื่ิ�ม
เติม)	เป็้าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย์่อย์	แรงงานมีศักย์ภาพื่ใน
การเพิื่�มผ่ล่ผ่ล่ิต	มีที่ักษะอาชีีพื่ส่ง	ตระหนักในความ
สำคัญที่ี�จะพัื่ฒนาตนเองให้เต็มศักย์ภาพื่	 สามารถ
ป็รับัตัวแล่ะเรีย์นร่้สิ�งใหม่ตามพื่ล่วัตของโครงสร้าง
อาชีพีื่แล่ะความต้องการของตล่าดแรงงานเพื่ิ�มข่�น	ย์ัง
คงตัวชีี�วัดเดิม	ดัชนิีผลิตภาพื่แรงงานิ (ร้อยละต่อปีี)	 
แต่ได้มีการป็รับัเป็ล่ี�ย์นค่าเป็้าหมาย์	จาก	เดิม	ไม่ต�ำกว่า 
ร้อย์ล่ะ	2.5	เป็็น	เพื่ิ�มีขั้�นิไมี่นิ้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปีี
ซึ่่�งสถานการณ์ในภาพื่รวม	ป็ี	2561	–	2565	อัตราการ
ขย์าย์ตัวของผ่ลิ่ตภาพื่แรงงานมีแนวโน้มล่ดล่งอย่์าง
ต่อเน่�อง	ป็ระกอบักับัปี็	2565	มีอัตราการขย์าย์ตัว 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ของผ่ล่ิตภาพื่แรงงาน	อย์่่ที่ี�ร้อย์ล่ะ	0.69	ต่อป็ี	เม่�อเทีี่ย์บั
กับัค่าเป็้าหมาย์เพื่ิ�มข่�นไม่น้อย์กว่าร้อย์ล่ะ	 4	 ต่อป็ี 
ภาย์ในปี็	2570	 ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรลุ่เป็้าหมาย์
อย์่่ในระดับัต�ำกว่าค่่าเป้ีาหมีายขัั�นิวิกฤต ดังนั�น	 
ภาครัฐจ่งต้องมีนโย์บัาย์ส่งเสริมการย์กระดับัการ
พื่ัฒนาศักย์ภาพื่วัย์แรงงานอย่์างเร่งด่วน	 อาทิี่ 
การพื่ัฒนาหล่ักส่ตรการเรีย์นร้่ที่ี�สอดคล่้องกับัความ
ต้องการของตล่าดแรงงาน	 เพื่่�อล่ดอัตราการว่างงาน 
ที่ี�ส่งข่�น	 การมีกล่ไกเพื่่�อสร้างแรงจ่งใจให้แรงงาน 
มีความต้องการพื่ัฒนาที่ักษะอาชีีพื่	อาทิี่	ค่าตอบัแที่น
เพื่ิ�มข่�น	 ได้รับัตำแหน่งงานที่ี�ส่งข่�น	 เพื่่�อย์กระดับั 
ให้สามารถบัรรลุ่เป็้าหมาย์ได้ตามที่ี�กำหนด			
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110402

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาแลุะยกระดัับศัักยภาพวัยแรงงาน

สัดัส่วนกำาลุังแรงงานดั้านวิทยาศัาสต้ร์แลุะเทค่โนโลุย ่
เพิ� มขึ้�นร้อยลุะ 10

ม่ค่นไทยท่�ม่ค่วามสามารถึแลุะผ้้เช่�ยวชาญต่้างป้ระเทศัเข้้ามาทำาวิทยาศัาสต้ร์ 
เทค่โนโลุย่ แลุะนวัต้กรรมในอุต้สาหกรรมเป้้าหมายเพิ�มข้ึ�น 

	 การบัรรลุ่เป้็าหมาย์การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของป็ระเที่ศ	 ในมิติการย์กระดับั
ศักย์ภาพื่ของทุี่นมนุษย์์โดย์การเพื่ิ�มสัดส่วนกำลั่ง
แรงงานด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ย์ีที่ี�เพื่ิ�มส่งข่�น
เป็็นกระบัวนการพื่ัฒนาเพื่่�อบัรรลุ่ผ่ล่ล่ัพื่ธ์ิในระย์ะย์าว
ป็ัจจัย์สำคัญพื่่�นฐานในการบัรรลุ่เป็้าหมาย์ดังกล่่าว 
ค่อ	การสร้างแล่ะป็รับัป็รุงระบับัฐานข้อม่ล่แรงงาน
ให้สะท้ี่อนถ่งความต้องการของตล่าดแรงงาน	แล่ะ
ที่ิศที่างของการพื่ัฒนาป็ระเที่ศแล่ะโล่กที่ี�ส่งผ่ล่ต่อ
ความต้องการแรงงาน	 ให้ที่ันต่อสถานการณ์ทีี่�มี 
การเป็ล่ี�ย์นแป็ล่งอย์่างรวดเร็ว	 รวมถ่งการพื่ัฒนา
ฐานข้อม่ล่แรงงานไที่ย์แล่ะแรงงานต่างชีาติที่ี�ม ี

ความเชีี�ย์วชีาญวิที่ย์าศาสตร์ 	 เที่คโนโล่ย์ีแล่ะ
นวัตกรรม	 ในอุตสาหกรรมเป็้าหมาย์	 ตล่อดจน 
การพื่ัฒนาที่ักษะแรงงานด้วย์การส่งเสริมหล่ักส่ตร
วิที่ย์าศาสตร์	 เที่คโนโล่ย์ี	 ที่ี�มีคุณภาพื่	 สอดรับักับั
ความต้องการของตล่าดแรงงาน	อีกที่ั�ง	การคำน่งถ่ง
การให้สิที่ธิิป็ระโย์ชีน์	 เพื่่�ออำนวย์ความสะดวกให้
ชีาวต่างชีาติเข้ามาเป็็นผ่่้เชีี�ย์วชีาญด้านวิที่ย์าศาสตร์
เที่คโนโล่ย์ี 	 แล่ะนวัตกรรม	 ในป็ระเที่ศ	 แล่ะ 
การสนับัสนุนอุตสาหกรรมเป้็าหมาย์	 ด้วย์การ
ออกแบับัแล่ะป็รับัป็รุงนโย์บัาย์แล่ะกฎหมาย์ทีี่�
เกี�ย์วข้อง	 เพ่ื่�อสร้างสภาพื่แวดล่้อมทีี่�เอ่�อต่อการ
พื่ัฒนาวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์	แล่ะนวัตกรรม

ป้ี
2565

จ.3

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
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สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

	 พื่ิจารณาจากสุัดสุ่วนิกำลังแรงงานิด้านิ
วิทยาศาสุตร์และเทค่โนิโลยี	 ภาพื่รวมสถานการณ์	
ระหว่างปี็	2561	–	2565	มสีดัส่วนทีี่�เพื่ิ�มสง่ข่�นอย่์างต่อเน่�อง 
ในทุี่ก	 ๆ	 ปี็	 โดย์ปี็	 2565	 สัดส่วนกำล่ังแรงงานด้าน
วิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ย์ีต่อกำล่ังแรงงานที่ั�งหมด 
(ซ่ึ่�งป็ระเมนิโดย์ใช้ีข้อมล่่เฉล่ี�ย์ไตรมาส	1-3)	คดิเป็็นร้อย์ล่ะ 
10.04	 เพิื่�มข่�นจากปี็	2564	ที่ี�อย์่ท่ี่ี�ร้อย์ล่ะ	9.74	แล่ะ
เม่�อพื่ิจารณาอัตราการเป็ล่ี�ย์นแป็ล่ง	 พื่บัว่า	 สัดส่วน
กำลั่งแรงงานด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์	มอีตัรา
เป็ล่ี�ย์นแป็ล่งเพื่ิ�มสง่ข่�นอย่์างต่อเน่�องที่กุปี็	จง่ส่งผ่ล่ให้มี
สถานะการบัรรลุ่เป้็าหมาย์อย์่่ในระดับัการบรรลุเป้ีา
หมีาย	อย่์างไรกด็	ีราย์งานดชัีนศีกัย์ภาพื่ในการแข่งขนั
ด้านที่รัพื่ย์ากรบุัคคล่ของโล่ก	ปี็	ค.ศ.	2022	ซึ่่�งพิื่จารณา
จาก	6	มิต	ิคอ่	(1)	การส่งเสรมิภาย์ในป็ระเที่ศ	(2)	การ
ดง่ดด่แรงงานต่างชีาต	ิ(3)	การพื่ฒันาแรงงาน	(4)	การรกัษา
ฐานแรงงาน	สะท้ี่อนจากความมั�นคงในชีีวติการที่ำงาน
แล่ะการดำเนนิชีวีติ	(5)	ที่กัษะสาย์วิชีาชีพีื่	ทัี่�งการส่งเสริม

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องร่วมดำเนนิการผ่่านโค่รงการ
เพื่ื�อขับัเค่ลื�อนิการบรรลเุป้ีาหมีายตามียทุธศาสุตร์ชาติ 
ปีระจำปีีงบปีระมีาณ พื่.ศ. 2565 ได้แก่	 โค่รงการ
เสุริมีสุมีรรถนิะแรงงานิด้วยเทค่โนิโลยีรองรับการ
ทำงานิในิศตวรรษที� 21	 เพื่่�อส่งเสรมิให้แรงงานไที่ย์มี
คุณภาพื่มาตรฐานสอดคล้่องกับัความสามารถเฉพื่าะ
บัุคคล่แล่ะความต้องการของตล่าดแรงงาน	 สามารถ
ป็รับัตัวแล่ะป็ฏิิบััติงานก้าวที่ันกับัเที่คโนโล่ย์ีสมัย์ใหม่	 
มีที่ักษะความร้่ด้านเที่คโนโล่ย์ีในระดับัที่ี�จะสามารถ
ต่อย์อดไป็ส่ก่ารสร้างสรรค์งานใหม่ๆ	เพื่่�อเพื่ิ�มที่างเล่อ่ก
ในการป็ระกอบัอาชีพีื่		สามารถเพื่ิ�มสดัส่วนแรงงานไที่ย์
ที่ี�มคีวามสามารถเข้ามาที่ำวทิี่ย์าศาสตร์	เที่คโนโล่ยี์	แล่ะ
นวตักรรมในอตุสาหกรรมเป้็าหมาย์	นอกจากนี�	หน่วย์
งานที่ี�เกี�ย์วข้อง	ย์งัได้ดำเนนิโครงการต่าง	ๆ	เพื่่�อส่งเสรมิ
ที่กัษะความสามารถคนไที่ย์แล่ะต่างชีาตด้ิานวทิี่ย์าศาสตร์
แล่ะเที่คโนโล่ย์ี	 อาที่ิ	 (1)	 การพื่ัฒนาบัุคล่ากรภาย์ใน
ป็ระเที่ศเพื่่�อรองรบััอตุสาหกรรม	4.0	โดย์เฉพื่าะบัคุล่ากร 
ด้านเที่คโนโล่ยี์ชีวีภาพื่	บุัคล่ากรในอุตสาหกรรมเคร่�องมอ่

แพื่ที่ย์์	บัคุล่ากรซึ่่�งสามารถป็ระกอบั	ติดตั�ง	แล่ะออกแบับั
ระบับัที่างกล่	 ระบับัควบัคุม	 ระบับัป็ระมวล่ผ่ล่	 แล่ะ
ซึ่อฟต์แวร์ป็ฏิบิัตักิารให้สามารถที่ำงานร่วมกนัเป็็นระบับั
อตัโนมตั	ิตล่อดจนบัคุล่ากรด้านอตุสาหกรรมย์านย์นต์สมยั์
ใหม่	(2)	การดง่ดด่คนเก่งจากที่ั�วโล่กเข้ามาร่วมที่ำงานกบัั
คนไที่ย์	โดย์สำนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการล่งที่นุ
ได้อำนวย์ความสะดวกแก่บัคุล่ากรทัี่กษะส่ง	ผ้่่เชีี�ย์วชีาญ
นกัล่งที่นุ	ผ่่บ้ัรหิาร	แล่ะผ่่ป้็ระกอบัการวสิาหกจิเริ�มต้น
ที่ี�ป็ระสงค์จะเข้ามาที่ำงาน	หรอ่ล่งที่นุในอตุสาหกรรม 
เป้็าหมาย์ของป็ระเที่ศ	 ผ่่านวีซ่ึ่าป็ระเภที่พื่ิเศษ	 แล่ะ	 
(3)	 การส่งเสริมผ้่่มีความสามารถส่งผ่่านโครงการ
มาตรการภาษีเพื่่�อส่งเสริมการจ้างบัุคล่ากรที่ี�มีทัี่กษะ
สง่แล่ะการพื่ฒันาบัคุล่ากรให้มทีี่กัษะสง่	ซึ่่�งย์กเว้นภาษี
เงินได้ร้อย์ล่ะ	 150	 ให้แก่บัริษัที่ที่ี�จ้างงานบัุคล่ากรผ่่้มี
ที่กัษะส่งด้านวทิี่ย์าศาสตร์	เที่คโนโล่ย์	ีวศิวกรรมศาสตร์
หรอ่คณติศาสตร์	แล่ะร้อย์ล่ะ	250	ให้แก่บัรษิทัี่สำหรบัั 
ราย์จ่าย์เกี�ย์วกับัการส่งเสริมการพื่ัฒนาบัุคล่ากร 
ให้มทัีี่กษะสง่

ที่ักษะแล่ะตล่าดแรงงานรองรับั(6)	 คุณภาพื่แรงงาน 
ระดับัสง่	พื่บัว่า	ไที่ย์อย์่อ่นัดับั	75	(39.23	คะแนน)	จาก	133 
ป็ระเที่ศที่ั�วโล่ก	(หล่่นจากอนัดับั	68	ในปี็ที่ี�ผ่่านมา)	ซึ่่�งจัดอย์่ ่
ในกลุ่ม่ค่อนข้างท้ี่าย์ตาราง	เม่�อเที่ยี์บักบััสงิคโป็ร์	(75.80	
คะแนน)	จีน	(51.04	คะแนน)	มาเล่เซีึ่ย์	(48.28	คะแนน)	
แล่ะเวยี์ดนาม	(39.31)	ซึ่่�งอย์่อ่นัดับั	2,	36,	45	แล่ะ	74	ตาม
ล่ำดบัั	ซึ่่�งสะท้ี่อนถง่ความจำเป็็นต้องมกีล่ไกพื่ฒันาที่กัษะ
ด้านที่รัพื่ย์ากรมนุษย์์อย่์างเร่งด่วน	เพื่่�อย์กระดับัที่รัพื่ย์ากร
มนษุย์์ให้ดขี่�นต่อไป็

อัตราสุ่วนิกำาลังแรงงานิด้านิวิทยาศาสุตร์และเทค่โนิโลยี
และอัตราการเปีลี�ยนิแปีลง

ทีี่�มา	:	การสำารวจภาวะการที่ำางานของป็ระชีากร,	สำานักงานสถิติแห่งชีาติ
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ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

	 การ เพื่ิ� มแล่ะ รักษาไ ว้ซึ่่� งกำ ลั่งแรงงาน 
ด้านวิที่ย์าศาสตร์	 เที่คโนโล่ย์ี	 แล่ะนวัตกรรม 
ย์งัคงจำเป็็นต้องได้รบััการสนบััสนนุอย่์างต่อเน่�อง	ที่ี�ผ่่าน
มาป็ระเที่ศไที่ย์มีแนวที่างสนับัสนุนการพัื่ฒนาบุัคล่ากร 
ด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์ที่ี�เน้นไป็ที่างฝัั�งอุป็ที่าน	 
ซึ่่�งที่ำได้ดใีนระดบััหน่�งแล้่ว	อาทิี่	การให้ทุี่นการศก่ษา	 
การพัื่ฒนาโรงเรีย์นวิที่ย์าศาสตร์ให้กระจาย์ตัวอย์่่ 
ที่กุภ่มภิาคที่ั�วป็ระเที่ศ	 เพื่่�อกระจาย์โอกาสให้นกัเรยี์น 
ผ่่ม้คีวามสามารถพิื่เศษด้านคณิตศาสตร์แล่ะวทิี่ย์าศาสตร์
ในทุี่กพื่่�นที่ี�	ฯล่ฯ	อย่์างไรกด็	ีการพื่ฒันาแนวที่างฝัั�งอปุ็สงค์
ย์งัมีพื่่�นที่ี�สำหรบััการป็รบััป็รงุอีกมาก	อาที่	ิการสร้างงาน 
แล่ะเส้นที่างอาชีีพื่ทีี่�น่าสนใจ	 ตล่อดจนการกำหนด
ค่าตอบัแที่นให้เหมาะสม	 เทีี่ย์บักับัผ่่้ป็ระกอบัอาชีีพื่
แพื่ที่ย์์	ผ่่พิ้ื่พื่ากษา	แล่ะนักการเงิน	นอกจากนี�	 ปั็จจุบันั
หล่าย์ป็ระเที่ศที่ั�วโล่กกำล่งัดง่ดด่ผ่่ม้คีวามสามารถเข้าไป็

	 หน่วย์งานทีี่�เกี�ย์วข้องต้องเร่งดำเนินการสำรวจ
แล่ะการสร้างฐานข้อม่ล่ด้านกำล่ังคนของสาขาอาชีีพื่ 
ที่ี�มีความจำเป็็นต่อการขับัเคล่่�อนการพัื่ฒนาป็ระเที่ศ	 
โดย์เฉพื่าะในอตุสาหกรรมเป้็าหมาย์	 เพื่่�อวางแผ่นการ
ผ่ล่ติกำล่งัคนที่ี�มศีกัย์ภาพื่ตรงต่อความต้องการ	รวมถง่
การสร้างสภาพื่แวดล้่อมทีี่�เอ่�อต่อการพื่ฒันาวทิี่ย์าศาสตร์
เที่คโนโล่ยี์	 แล่ะนวัตกรรม	 โดย์เฉพื่าะการส่งเสริม 
ความสนใจใฝ่ัร่้ของเด็กแล่ะเย์าวชีนในภ่มิภาคต่าง	 ๆ	 
ผ่่านการจัดการเรีย์นการสอน	การสร้างแล่ะพัื่ฒนาแหล่่ง
เรีย์นร่้ด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์ที่ี�หล่ากหล่าย์	 
ที่ั�งที่างกาย์ภาย์แล่ะแบับัเสมอ่นจริง	นอกจากนี�	ภาครัฐ 

เป็็นแรงงานขับัเคล่่�อนป็ระเที่ศ	 แม้กระที่ั�งให้สิที่ธิิใน 
การเป็็นพื่ล่เมอ่ง	 เช่ีน	ญี�ป็ุน่เปิ็ดรับัแรงงานต่างชีาติที่ี�มี
ที่กัษะส่งให้มาที่ำงานระย์ะย์าว	โดย์สามารถพื่าครอบัครัว
ตดิตามมาด้วย์ได้	สงิคโป็ร์อนญุาตให้ผ่่ป้็ระกอบัการธิรุกจิ 
ด้านเที่คโนโล่ย์	ีผ่่น้ำองค์กร	หรอ่ผ่่เ้ชีี�ย์วชีาญด้านเที่คนคิ 
(โดย์เฉพื่าะสาขา	 AI	 แล่ะการวิเคราะห์ข้อม่ล่)	 
จากต่างป็ระเที่ศ	 เข้ามาที่ำงานหร่อป็ระกอบักิจการ 
ในสงิคโป็ร์ได้อย่์างอสิระ	อกีที่ั�ง	 สามารถพื่าครอบัครวั
ตดิตามมาได้แล่ะมเีงนิสนบััสนนุให้ด้วย์	เป็็นต้น	ขณะที่ี�ไที่ย์ 
ย์ังป็ระสบัปั็ญหาการเล่่อกป็ฏิิบััติต่อแรงงานต่างชีาติ	 
โดย์เฉพื่าะในกลุ่่มแรงงานระดับัล่่าง	 อาที่ิ	 ค่าจ้างแล่ะ
สวสัดกิารต�ำกว่าพื่ล่เมอ่ง	ป็ระเที่ศไที่ย์จง่ไม่ใช่ีจดุหมาย์ 
ที่ี�นยิ์มของกลุ่ม่แรงงานคณุภาพื่จากต่างชีาติ	เม่�อเทีี่ย์บักับั
กลุ่ม่ป็ระเที่ศพื่ฒันาแล้่ว

ย์ังต้องมุ่งเน้นการป็ระชีาสัมพื่ันธ์ิงานที่ี�มีคุณค่าแล่ะ
ความก้าวหน้าของเส้นที่างอาชีพีื่ด้านวทิี่ย์าศาสตร์แล่ะ
เที่คโนโล่ย์ี	 ด้วย์การนำเสนอกรณีตัวอย่์างผ่่้ที่ี�ป็ระสบั 
ความสำเรจ็	เพ่ื่�อสร้างแรงบันัดาล่ใจให้เดก็แล่ะเย์าวชีน
ให้มีความมุ่งมั�นศ่กษาต่อด้านด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะ
เที่คโนโล่ย์	ีแล่ะป็ระกอบัอาชีพีื่ในสาย์งานดงักล่่าว	รวมถง่ 
การมีระบับัสิที่ธิิป็ระโย์ชีน์ที่ี�ส่งเสริมให้แรงงานเข้ารับั 
การฝึักอบัรมด้านวทิี่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์	แล่ะแรงจง่ใจ
ให้ชีาวต่างชีาติที่ี�เชีี�ย์วชีาญด้านวทิี่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ย์ี
เข้ามาที่ำงานมากข่�น
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	 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	(11)	การพัื่ฒนาศักย์ภาพื่ 
คนตล่อดช่ีวงชีีวิต	 (พื่.ศ.2566-2580)	 (ฉบัับัแก้ไข
เพื่ิ�มเติม)	 เป็้าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย่์อย์	 มีคนไที่ย์ทีี่�มี 
ความสามารถแล่ะผ่่้เชีี�ย์วชีาญต่างป็ระเที่ศเข้ามาที่ำ 
วทิี่ย์าศาสตร์	เที่คโนโล่ย์	ีแล่ะนวตักรรมในอตุสาหกรรม
เป็้าหมาย์เพื่ิ�มข่�น	 ยั์งคงตัวชีี�วัดเดิมสุัดสุ่วนิกำลัง
แรงงานิด้านิวิทยาศาสุตร์และเทค่โนิโลยีต่อกำลัง
แรงงานิ แต่ได้มีการป็รับัเป็ล่ี�ย์นค่าเป็้าหมาย์	จาก	เดิม 
เพื่ิ�มข่�นร้อย์ล่ะ	10	เป็็น ไมี่นิ้อยกว่าร้อยละ 15	ภาย์ใน
ป็ี	2570	โดย์สถานการณ์ภาพื่รวมปี็	2561	–	2565 
แม้สัดส่วนกำล่ังแรงงานด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะ
เที่คโนโล่ย์ีต่อกำล่ังแรงงานจะมีแนวโน้มเพื่ิ�มข่�นอย์่าง
ต่อเน่�อง	 แต่หากเที่ีย์บัค่าเป็้าหมาย์	ป็ี	 2565	อย์่่ทีี่�
ร้อย์ล่ะ	10.04	 กับัค่าเป้็าหมาย์ปี็	2570	กำหนดให้

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ไม่น้อย์กว่าร้อย์ล่ะ	15	พื่บัว่า	ย์ังห่างจากค่าเป็้าหมาย์
	ป็ระมาณการร้อย์ล่ะ	5	ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรล่ ุ
เป็้าหมาย์อย่่์ในระดับัยังค่งมีีค่วามีเสุี�ยงในิการบรรลุ
เปี้าหมีาย	ดังนั�น	ภาครัฐจ่งต้องมีมาตรการส่งเสริม
คนไที่ย์ทีี่�มีความสามารถแล่ะผ่่้เชีี�ย์วชีาญต่างป็ระเที่ศ
เข้ามาที่ำวิที่ย์าศาสตร์	 เที่คโนโล่ย์ี	แล่ะนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป็้าหมาย์อย์่างต่อเน่�อง	อาที่ิ	การพื่ัฒนา
หลั่กส่ตรแล่ะการเพื่ิ�มกำล่ังแรงงานด้านวิที่ย์าศาสตร์
เที่คโนโล่ย์ี 	 การสร้างสภาพื่แวดล้่อมทีี่� เอ่� อต่อ 
การเรีย์นร่้แล่ะพื่ัฒนาที่ักษะ	 ตล่อดจนสร้างแรงจ่งใจ
เกี�ย์วกับัสิที่ธิิป็ระโย์ชีน์แล่ะสวัสดิการต่าง	ๆ 	เม่�อเข้ามา 
ที่ำงานด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์เพ่ื่�อย์กระดับั
ให้สามารถบัรรลุ่เป็้าหมาย์ได้ตามที่ี�กำหนด		
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110501

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การส่งเสริมศัักยภาพผ้้ส้งอายุ

จิำานวนผ้้ส้งอายุม่ศัักยภาพ ม่งานทำาแลุะรายไดั้เหมาะสม 
เพิ� มขึ้�นร้อยลุะ 10

ผ้้ส้งอายุม่คุ่ณภาพช่วิต้ท่�ดั่ ม่ค่วามมั�นค่งในช่วิต้ ม่ทักษะการดัำารงช่วิต้ 
เร่ยนร้้พัฒนาต้ลุอดัช่วิต้ ม่ส่วนร่วมในกิจิกรรมสังค่ม สร้างม้ลุค่่าเพิ�ม
ให้แก่สังค่มเพิ�มข้ึ�น 

	 ป็ระเที่ศไที่ย์กำล่ังก้าวเข้าส่่การเป็็นสังคม 
ส่งวัย์อย์่างสมบั่รณ์	กล่่าวค่อ	ป็ระชีากรอาย์ุ	60	ป็ีข่�นไป็มี
สัดส่วนร้อย์ล่ะ	20	ของป็ระชีากรที่ั�งหมด	การจะที่ำให ้
ผ่่้ส่งอายุ์ทีี่�มีจำนวนเพื่ิ�มข่�นอย่์างรวดเร็วเหล่่านี�	ย์ังคง 
เป็็นป็ระชีากรทีี่�มีพื่ลั่งแล่ะมีคุณค่าในสังคมให้นาน
ที่ี�สดุ	แที่นทีี่�จะเป็็นภาระให้กบััตนเอง	ครอบัครัว	แล่ะรัฐ	โดย์
การส่งเสริมออกแบับันโย์บัาย์แล่ะมาตรการต่าง	ๆ 
ที่ี�มุ่งด่แล่	 ฟ้�นฟ่	แล่ะสร้างเสริมสุขภาพื่ให้แก่ผ่่้ส่งอาย์ุ
ส่งเสริมการที่ำงานหล่ังเกษีย์ณผ่่านการเสริมทัี่กษะ
อาชีีพื่	 พื่ัฒนาระบับัแล่ะส่งเสริมวินัย์การออมเพ่ื่�อ
สร้างหล่ักป็ระกันที่างราย์ได้ย์ามชีรา	ออกแบับัสภาพื่
แวดล่้อมทีี่�เหมาะสม	 ให้ผ่่้ส่งอายุ์สามารถดำรงชีีวิต

อย์่่ได้ด้วย์ตนเอง	 ตล่อดจนออกไป็ใช้ีชีีวิตนอกบ้ัาน	 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่างการเม่อง	 เศรษฐกิจ
แล่ะสังคม	 ในฐานะสมาชีิกคนหน่�งได้โดย์สะดวก	
ป็ล่อดภัย์	แล่ะป็ระหย์ัด	นอกจากนี�	ความสำคัญกับั 
การพื่ัฒนาฐานข้อม่ล่ผ่่้สง่อาย์ุ	การส่งเสริมองค์ความร่้	
เที่คโนโล่ย์ี	แล่ะนวัตกรรมในการด่แล่ผ่่้สง่อาย์ุ	รวมถ่ง 
ศักย์ภาพื่เคร่อข่าย์คุ้มครองที่างสังคมสำหรับัผ่่้ส่งอาย์ุ 
ให้ชี่วย์สร้างการรับัร่้ถ่งสวัสดิการทีี่�รัฐจัดให้แก ่
ผ่่้ส่งอาย์ุ	 ให้ผ่่้ส่งอาย์ุสามารถเข้าถ่งบัริการสาธิารณะ
ได้อย์่างกว้างขวาง	 จะเป็็นป็ัจจัย์สำคัญที่ี�จะส่งผ่ล่ 
ต่อการบัรรลุ่เป็้าหมาย์ดังกล่่าวได้อย์่างเป็็นร่ป็ธิรรม	

ปี้
2565
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สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

	 พื่ิจารณาจากร้อย์ล่ะผ่่้ส่งอาย์ุทีี่�มีศักย์ภาพื่ 
มีงานที่ำ	 แล่ะราย์ได้เหมาะสม	 จากข้อม่ล่ของ
สำนักงานสถิติแห่งชีาติ	ภาพื่รวมสถานการณ์ในชี่วง	
5	ปี็ที่ี�ผ่่านมา	(2561	–	2565)	สถานการณ์ร้อย์ล่ะของ
ผ่่้ส่งอาย์ุทีี่�มีงานที่ำอย์่่ในระดับัใกล่้เคีย์งกัน	มีเพื่ีย์งป็ี 
2562	อย์่่ที่ี�ร้อย์ล่ะ	34.52	แล่ะราย์ได้เฉล่ี�ย์ของผ่่้ส่ง
อาย์ุมีแนวโน้มเพื่ิ�มส่งข่�น	 โดย์ในไตรมาสทีี่�	3	ของ	 ปี็ 
2565	 ร้อย์ล่ะของผ่่้ส่งอาย์ุทีี่�มีงานที่ำอย์่่ทีี่�ร้อย์ล่ะ 
36.20	ล่ดล่งจากปี็	2564	แล่ะราย์ได้เฉล่ี�ย์ของผ้่่ส่ง
อาย์ุในไตรมาสที่ี�	3	ป็ี	2565	อย์่่ที่ี�	12,106	บัาที่/เด่อน
เพื่ิ�มส่งข่�นจากป็ี	 2564	 อย์่างไรก็ตามค่าเป้็าหมาย์
กำหนดให้จำนวนผ่่้ส่งอายุ์ที่ี�ที่ำงานเพื่ิ�มข่�นร้อย์ล่ะ	10 

ภาย์ในป็ี	2565	หร่อคิดเป็็นร้อย์ล่ะ	39.38	แล่ะค่าจ้าง 
เฉลี่�ย์ของผ้่่ส่งอาย์ุ	 (เฉพื่าะผ้่่ที่ี�ที่ำงานในฐานะล่่กจ้าง) 
ที่ี�กำหนดให้ให้เพื่ิ�มข่�นร้อย์ล่ะ	 10	 ภาย์ในป็ี	 2565	
หร่อคิดเป็็น	12,760	บัาที่ต่อเด่อน	ส่งผ่ล่ให้สถานะ
การบัรรลุ่เป็้าหมาย์อย์่่ในระดับัต�ำกว่าค่าเป็้าหมาย์ 
ขั�นวิกฤต	อีกที่ั�ง	 ข้อม่ล่จากการสำรวจป็ระชีากรส่ง
อาย์ุในป็ระเที่ศไที่ย์	พื่.ศ.	2564	พื่บัว่า	สัดส่วนผ่่้ส่ง
อาย์ุ	ที่ี�มีราย์ได้ต�ำกว่าเส้นย์ากจน	(2,803	บัาที่	ต่อคน
ต่อเด่อน)	คิดเป็็น	1	ใน	3	ของผ่่้สง่อาย์ุที่ั�งหมด	อีกที่ั�ง 
ผ่่้ส่งอาย์ุป็ระมาณ	1	 ใน	5	ย์ังต้องพื่่�งพื่าราย์ได้หล่ัก
จากเบัี�ย์ย์ังชีีพื่จากที่างราชีการ

สุัดสุ่วนิผ้้สุ้งอายุที�มีีงานิทำา และรายได้เฉลี�ยขัองผ้้สุ้งอายุ
ในิช่วงปีี พื่.ศ. 2560 - 2565

ที่ี�มา	:	ราย์งานการที่ำางานของผ่่้ส่งอาย์ุในป็ระเที่ศไที่ย์	พื่.ศ.	2560	–	2564	

แล่ะ	ข้อม่ล่การสำารวจภาวะการที่ำางานของป็ระชีากร	ไตรมาส	3	ป็ี	2565,	

สำานักงานสถิติแห่งชีาติ
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	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องร่วมดำเนนิการขบััเคล่่�อน
ผ่่านโค่รงการเพืื่�อขัับเค่ลื�อนิการบรรลุเปี้าหมีายตามี
ยุทธศาสุตร์ชาติ ปีระจำปีีงบปีระมีาณ พื่.ศ. 2565 
อาทิ โค่รงการเสุริมีสุร้างสุุขัภาวะทางใจเตรียมี
พื่ร้อมีสุ่้สุังค่มีสุ้งวัย	 เพื่่�อส่งเสริมความรอบัร่้ใน 
การเตรีย์มใจส่่วัย์ส่งอาย์ุทีี่�มีความสุข	สามารถป็รับัตัว 
แล่ะใช้ีศักย์ภาพื่ตนเองได้อย์่างเต็มความสามารถ
ขณะทีี่�ชุีมชีนมีความเข้มแข็งโดย์มีระบับัการด่แล่
สังคมจิตผ่่้ส่งอายุ์ในการด่แล่ระย์ะย์าว	 โค่รงการ 
สุ่งเสุริมีการมีีงานิทำขัองผ้้สุ้งอายุ	 เพื่่�อให้ได้รับัการ
ส่งเสริมการมีงานที่ำแล่ะมีราย์ได้	สามารถนำความร่้
แล่ะทัี่กษะไป็ใช้ีในการสร้างอาชีีพื่เสริม	ล่ดราย์จ่าย์
ในครัวเร่อน	 ตล่อดจนมีที่ักษะตนเองในการเข้าถ่ง
บัริการที่างสังคม	สามารถด่แล่ตนเอง	มีคุณภาพื่ชีีวิต
ที่ี�ดี	สามารถอย่่์ในชุีมชีนแล่ะสังคมได้อย่์างมีความสุข 
โค่รงการพื่ัฒนิาและเสุริมีสุร้างศักยภาพื่ค่นิไทย
กลุ่มี วัยผ้้ สุ้ งอายุ  เพื่่� อไ ด้รับัการพัื่ฒนาทัี่กษะ 
การจัดการสุขภาพื่ของตนเองแล่ะส่งเสริมให้มี
พื่ฤติกรรมสุขภาพื่ทีี่�พื่่งป็ระสงค์ที่ั�งกาย์ใจ	สติป็ัญญา 
แล่ะสังคม	นอกจากนี�	 ย์ังมีโครงการที่ี�ชี่วย์ส่งเสริม 
การด่แล่ผ่่้ส่งอายุ์	อาที่ิ	 โครงการพัื่ฒนาแอป็พื่ลิ่เคชัีน 
Blue	 Book	 หร่อสมุดบัันที่่กสุขภาพื่ผ้่่ส่งอาย์ุ	 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ทีี่�ผ่่้ส่งอาย์ุ	 อาสาสมัครแล่ะเจ้าหน้าที่ี�สาธิารณสุข
ทุี่กคนสามารถเข้าถ่งข้อม่ล่ได้	 เพ่ื่�อให้การคัดกรอง
สุขภาพื่ผ้่่ส่งอาย์ุเชีิงรุกเป็็นไป็อย์่างครอบัคลุ่มแล่ะมี
คุณภาพื่	 ผ่่้ส่งอาย์ุแล่ะครอบัครัวรับัร่้ถ่งความเสี�ย์ง
ด้านสุขภาพื่แล่ะสามารถเฝั้าระวังตนเองได้	 แล่ะ 
ย์ังสามารถวิเคราะห์แล่ะแสดงผ่ล่ราย์งานข้อม่ล่ใน
ระดับัพื่่�นที่ี�แล่ะภาพื่รวมระดับัป็ระเที่ศ	 โครงการ
ส่งเสริมสวัสดิการเพื่่�อเตรีย์มความพื่ร้อมเข้าส่่ 
การเกษีย์ณอย่์างมีคุณภาพื่	ของป็ระชีากรวัย์แรงงาน
อาย์ุ	 25-59	ป็ี	 โดย์มุ่งเน้นกิจกรรมการด่แล่สุขภาพื่
อนามัย์	 การสร้างความร่้ด้านวินัย์การออม	 แล่ะ 
การให้บัริการด้านสุขภาพื่	 โครงการส่งเสริมให้ผ่่้ส่ง
อายุ์เข้าถ่งระบับัการคุ้มครองที่างสังคม	ผ่่านกิจกรรม 
การสร้างเคร่อข่าย์ให้แรงงานนอกระบับัอาย์ุ	 60	ป็ี
ข่�นไป็	จำนวน	359	คน	 เพื่่�อให้แรงงานกลุ่่มดังกล่่าว
ชี่วย์สร้างการรับัร่้ เกี�ย์วกับัสิที่ธิิของผ่่้ส่งอาย์ุแล่ะ 
ข้อกฎหมาย์ที่ี�ควรร่้ให้แรงงานนอกระบับัส่งอาย์ุใน
ชีุมชีนของตนเอง	ไม่ให้ถ่กเอารัดเอาเป็รีย์บั	ตล่อดจน
ได้รับัการคุ้มครองอย์่างทัี่�วถ่งแล่ะเป็็นธิรรม	รวมถ่ง
มีการจัดโครงการฝัึกอบัรมแรงงานผ่่้ส่งอาย์ุเพื่่�อเพื่ิ�ม
โอกาสในการป็ระกอบัอาชีีพื่	 ให้สามารถพื่่�งพื่าตนเอง
ได้	ซึ่่�งมีผ่่้เข้าฝัึกอบัรม	จำนวน	17,088	คน
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ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 แม้ภาครฐัจะให้ความสำคญักบััการฝึักทัี่กษะให้
แก่ผ่่ส้ง่อาย์	ุเพื่่�อเพื่ิ�มโอกาสในการที่ำงาน	แต่กไ็ม่ได้เป็็น
หล่กัป็ระกนัว่าจะนำไป็ส่ก่ารจ้างงาน	แล่ะการมรีาย์ได้ 
ย์ามเกษีย์ณที่ี�เพื่ีย์งพื่อข้อม่ล่จากการสำรวจป็ระชีากร
ส่งอาย์ุในป็ระเที่ศไที่ย์	 พื่.ศ.	 2564	 แสดงให้เห็นว่า	 
มผี่่ส้ง่อาย์เุพื่ยี์งร้อย์ล่ะ	1.5	ที่ี�มรีาย์ได้หล่กัในการดำรงชีพีื่ 
จากเงนิออมดอกเบัี�ย์	ผ่่ส้ง่อาย์เุกอ่บั	1	ใน	3	ย์งัต้องพื่่�งพื่งิ 
เงินเก่�อหนนุจากบัตุรหรอ่ญาตพิื่ี�น้อง	อกีที่ั�งจำนวนเบัี�ย์
ย์ังชีีพื่ที่ี�รัฐบัาล่จ่าย์ให้กับัผ่่้ส่งอาย์ุก็เป็็นเพื่ีย์งราย์ได้พื่่�น
ฐานที่ี�ไม่เพื่ยี์งพื่อต่อการย์งัชีพีื่ของผ่่ส้ง่อาย์ใุนแต่ล่ะเด่อน
ความไม่มั�นคงที่างเศรษฐกิจดงักล่่าวย่์อมส่งผ่ล่กระที่บั
เชีงิล่บัต่อการมคุีณภาพื่ชีวีติทีี่�ดขีองผ่่ส้ง่อาย์อุย่์างไม่อาจ
หล่กีเล่ี�ย์งได้	พื่่�นที่ี�สาธิารณะแล่ะบัรกิารสาธิารณะที่ี�ไม่

เป็็นมติรต่อผ่่ส้ง่อาย์	ุย์งัคงเป็็นอปุ็สรรคสำคญัต่อการออก
ไป็ใช้ีชีวีตินอกบ้ัานของผ่่ส้ง่อาย์	ุเพ่ื่�อเข้าร่วมกจิกรรมที่าง
เศรษฐกจิแล่ะสังคมอีกด้วย์	ตั�งแต่เกดิการแพื่ร่ระบัาด
ของเชี่�อโควิด-19	ข่�นในสังคมไที่ย์	หน่วย์งานภาครัฐ 
ไ ด้พื่ัฒนาแอป็พื่ลิ่เคชัีนแล่ะดิจิ ทัี่ล่แพื่ล่ตฟอร์ม 
จำนวนมาก	 เพื่่�อช่ีวย์อำนวย์ความสะดวกให้กับัผ่่้ส่ง
อายุ์ในการเข้าถง่บัรกิารสาธิารณะแล่ะมาตรการความ 
ช่ีวย์เหล่่อต่าง	ๆ	แม้แพื่ล่ตฟอร์มเหล่่านี�ได้เกิดข่�นจาก
ความตั�งใจที่ี�ดขีองภาครฐั	แต่จำนวนผ้่่ใช้ีงานทีี่�เป็็นผ้่่ส่ง
อาย์ุย์ังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย์	ซึ่่�งสาเหตุป็ระการหน่�ง
มาจากโครงสร้างพ่ื่�นฐานที่างดจิิที่ลั่ย์งัไม่ครอบัคล่มุใน 
ที่กุพื่่�นที่ี�	นอกจากนั�นการขาดความรอบัร่เ้ร่�องดจิิที่ลั่ของ 
ผ่่ส้ง่อาย์ยุ์งัส่งผ่ล่ให้ถก่หล่อกล่วงที่างดิจิทัี่ล่ได้ง่าย์
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ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

	 หน่วย์งานทีี่�เกี�ย์วข้องต้องเร่งป็ฏิริป่็ระบับัราย์ได้ 
ย์ามเกษีย์ณ	 เพื่่�อป้็องกันไม่ให้ความเหล่่�อมล่�ำในช่ีวง 
วยั์ที่ำงานส่งต่อเป็็นความย์ากจนเม่�อชีราภาพื่	ให้ผ่่ส้ง่อาย์ุ
ที่กุคนมีราย์ได้ที่ี�เพื่ยี์งพื่อต่อการยั์งชีพีื่	ในขณะเดีย์วกัน
ก็ป้็องกนัไม่ให้ระบับัเหล่่านั�นสร้างปั็ญหาต่อความย์ั�งย์น่
ที่างการคลั่ง	อีกทัี่�ง	ส่งเสริมกล่ไกโรงเรีย์นผ่่ส้ง่อายุ์แบับั
บัร่ณาการที่ั�งด้านการศก่ษา	อาชีพีื่	เที่คโนโล่ยี์สุขภาพื่ 
กิจกรรมนันที่นาการ	แล่ะการมีส่วนร่วมพัื่ฒนาชุีมชีน
สร้างกล่ไกสนับัสนุนการใช้ีเที่คโนโล่ย์ีดิจิทัี่ล่เพื่่�อ 
การพื่ัฒนาคุณภาพื่ชีีวิตของผ่่้ส่งอาย์ุ	 โดย์อาจใช้ีกล่ไก

อาสาสมัครในการพัื่ฒนาความรอบัร่้เร่�องดิจิที่ัล่ให้ 
ผ้่่ส่งอาย์	ุเพื่่�อให้สามารถเข้าถ่งสวสัดกิารต่าง	ๆ	ของที่าง
ภาครฐัได้ด้วย์ตนเอง	แล่ะไม่ถก่หล่อกจากภยั์คกุคามที่าง
อินเที่อร์เน็ต	ตล่อดจนส่งเสริมให้องค์กรป็กครองส่วน
ท้ี่องถิ�นแล่ะชีมุชีน	ป็รบััป็รงุสิ�งแวดล้่อม	แล่ะจดับัรกิาร
สาธิารณะ	 โดย์เฉพื่าะการขนส่งสาธิารณะ	 ที่ี�เอ่�อต่อ 
การใช้ีชีวีตินอกบ้ัานของผ่่ส้ง่อาย์เุพื่่�อเพื่ิ�มความสามารถใน
การใช้ีชีวิีตอย่์างอสิระ	แล่ะส่งเสริมให้ผ่่ส่้งอาย์สุามารถมี
ส่วนร่วมที่างเศรษฐกจิแล่ะสังคมมากข่�น

 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	(11)	การพัื่ฒนาศักย์ภาพื่ 
คนตล่อดช่ีวงชีีวิต	 (พื่.ศ.2566-2580)	 (ฉบัับัแก้ไข 
เพื่ิ�มเติม)	เป็้าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย่์อย์	ผ่่้ส่งอาย์ุมีคุณภาพื่
ชีีวิตที่ี�ดี	มีความมั�นคงในชีีวิต	มีที่ักษะการดำรงชีีวิต	
เรีย์นร้่พื่ัฒนาตล่อดชีีวิต	มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม	
สร้างม่ล่ค่าเพื่ิ�มให้แก่สังคมเพื่ิ�มข่�นมีการปีรับเปีลี�ยนิ
ตัวชี�วัดและค่่าเปี้าหมีาย	จาก	 เดิม	ร้อย์ล่ะผ่่้ส่งอายุ์
ที่ี�มีศักย์ภาพื่มีงานที่ำแล่ะราย์ได้เหมาะสม	เป็็น	ดัชนีิ
ค่วามียากจนิหลายมีติขิัองกลุม่ีผ้สุ้ง้อาย ุ(ร้อยละต่อปีี)  
ที่ี�กำหนดค่าเป้็าหมาย์	ลดลงไม่ีน้ิอยกว่าร้อยละ5 (ต่อปีี) 
โดย์ข้อม่ล่ล่่าสุดป็ี	 2564	มีดัชีนีความย์ากจนหล่าย์
มิติของกลุ่่มผ่่้ส่งอายุ์อย่่์ที่ี�	 ร้อย์ล่ะ	0.076246	ซึ่่�งใน
ภาพื่รวมคุณภาพื่ชีีวิตของผ่่้ส่งอาย์ุย์ังอย์่่ในระดับัต�ำ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ที่ั�งในเร่�องราย์ได้ไม่เพื่ีย์งพื่อต่อการดำเนินชีีวิตหล่ัง
เกษีย์ณอาย์ุการเข้าถ่งสวัสดิการต่าง	ๆ	ย์ังไม่รองรับั
สังคมผ่่้ส่งอายุ์	 รวมถ่งสภาพื่แวดล้่อม	 สิ�งแวดล้่อม
มล่พื่ิษ	 ย์ังส่งผ่ล่กระที่บัต่อสุขภาพื่ของผ่่้ส่งอาย์ุ
โดย์ตรง	 ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรลุ่เป็้าหมาย์อย์่่ใน
ระดับัต�ำกว่าค่่าเปี้าหมีายขัั�นิวิกฤต	ดังนั�น	ภาครัฐ
จ่งต้องมีมาตรการส่งเสริมคุณภาพื่ชีีวิตผ่่้ส่งอาย์ุในทีุ่ก
มิติ	ที่ั�ง	มิติความมั�นคงที่างเศรษฐกิจ	มิติการศ่กษา
แล่ะที่ักษะที่ี�จำเป็็น	มิติสุขภาพื่	มิติคุณภาพื่ชีีวิตความ
เป็็นอย่่์	แล่ะมิติการเข้าถ่งบัริการความชี่วย์เหล่่อแล่ะ
มีส่วนร่วมในสังคมเพื่่�อย์กระดับัให้สามารถบัรรลุ่ 
เป็้าหมาย์ได้ตามที่ี�กำหนด		

110501

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

ราย่งานสรุปผลการดำาเนินการตาม่ยุ่ทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
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เพ่ิ่�มปรัะสำ่ที่ธิ่ภาพิ่การัศึกษาทีุ่กรัะดัับ พัิ่ฒนารัะบบการัเรั่ยนรั้�ตลี่อดัช่่วงช่่ว่ต 
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การพััฒนาการเรียนร้�

แผนแม่่บท

12
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้2 
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน3 
บทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 
การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศ5 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็ม6 
ตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่าง7 
มั่นคง รวมถึงการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์8 
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ โดยมี 2 9 
เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่  (1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่10 
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี11 
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ (2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม12 
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  ซึ่งแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การ13 
พัฒนาการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ14 
ทรัพยากรมนุษย์อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถใน15 
การแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น16 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย17 
ตามท่ีก าหนดไว้ 18 

 19 
20 

แผนแม่่บท12การพััฒนาการเรียนร้�
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เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 120001  21 

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ22 

ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้23 

อย่างต่อเนื่อง 24 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 25 

1) คะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ26 

วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 470 คะแนน  27 

2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาอยู่อันดับที่ 45 28 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากคะแนนการประเมินสมรรถนะ29 

นักเรียนมาตรฐานสากล ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การประเมินในปี 2565 ใช้คะแนนจาก30 

การประเมินครั้งล่าสุด ปี 2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 412 คะแนน ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 31 

2565 คือ 470 คะแนนอยู่ 58 คะแนน อย่างไรก็ตามการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลมีการ32 

ด าเนินการจัดสอบ 3 ปีครั้ง ประกอบกับสถานการณ์ โควิด 19 ส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดสอบการประเมินฯ 33 

ส่งผลให้ไม่มีค่าที่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 34 

ใช้การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ด้านการศึกษา โดยในปี 2565 35 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 53 ขยับขึ้น 3 อันดับจากปี 2564 ที่อยู่ในอันดับ 56 อย่างไรก็ตาม ค่าอันดับ36 

ปัจจุบันยังคงห่างค่าเป้าหมายที่อยู่ในปี 2565 ที่ต้องอยู่ในอันดับที่ 45 เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ตัวชี้วัดแล้วยังห่างค่า37 

เป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้สถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤติในการบรรลุค่าเป้าหมาย 38 

•• สถานการณ์ ในช่วงปี  2561 – 2565 ภาพรวมคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม39 

มาตรฐานสากลลดลง พิจารณาจากคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ด้านการอ่าน 40 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ผลการประเมินเทียบเคียงจากค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ41 

ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาอยู่ที่ 37.50 42 

และในปี 2564 มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาอยู่ที่ 34.57 โดยสามารถจ าแนกคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชา ได้แก่ (1) วิชา43 

ภาษาไทย 51.19 คะแนน (2) วิชาภาษาอังกฤษ 31.11 คะแนน (3) วิชาคณิตศาสตร์ 24.47 คะแนน และ (4) 44 

วิชาวิทยาศาสตร์ 34.45 คะแนน นอกจากการพิจารณาจากคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแล้วยัง45 

มีการพิจารณาร่วมกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา โดยในปี 46 

2561 และ 2562 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 56 จากท้ังหมด 63 ประเทศ ต่อมาในปี 2563 อันดับได้ถูก47 

ปรับเพ่ิมขึ้นหนึ่งอันดับเป็นอันดับที่ 55 จากทั้งหมด 63 ประเทศ และในปี 2564 อันดับได้ถูกปรับลดลงหนึ่ง48 

อันดับเป็นอันดับที่ 56 จากทั้งหมด 64 ประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 อันดับได้ถูกปรับเพ่ิมขึ้น 3 อันดับ 49 

เป็นอันดับที่ 53 จากทั้งหมด 63 ประเทศ  50 

 51 

120001 
ปี 62 สแีดง 

120001 
ปี 63 สีแดง 

 

120001 
ปี 64 สีแดง 

 

120001 
ปี 65 สีแดง 

 

แผนแม่่บท 12 การพััฒนาการเรียนร้�
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ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ

 52 
 53 

• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 ในการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 54 

(12) ประเด็นด้านการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) เป้าหมายระดับประเด็น  55 

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใน56 

การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง57 

ต่อเนื่องได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จากเดิม คะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียน58 

มาตรฐานสากล ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ร่วมกับ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน59 

ของประเทศด้านการศึกษาโดยได้มีการยกเลิกตัวชี้วัด คะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 60 

ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และใช้การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ61 

ประเทศด้านการศึกษาเพียงตัวชี้วัดเดียว เนื่องจากคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 62 

เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการค านวณอันดับของ การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันการ63 

จัดการนานาชาติ ซึ่งค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2570 ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 40 โดยปัจจุบัน64 

ปี 2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 53 ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤติในการบรรลุค่าเป้าหมาย  65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 

120001 
ปี 70 สแีดง 

 

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของมัธยมศกึษาช้ันปีที่ 3  

แผนแม่่บท12การพััฒนาการเรียนร้�
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120002 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 71 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2566 72 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (Global Talent 73 

Competitiveness Index :GTCI) ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน 74 

•• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากคะแนนความสามารถในการแข่งขัน75 

ของประเทศไทยในระดับสากล โดยในปี 2565 มีค่าคะแนน อยู่ที่ 39.23 คะแนน ลดลงจากปี 2564 ที่มี76 

คะแนนอยู่ที่ 45.46 จ านวน 6.69 คะแนนซึ่งท าให้ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 50.1 คะแนน ซึ่ง77 

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ซึ่ง78 

เป็นดัชนีชี้วัดด้านทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน พบว่า อันดับของประเทศไทยในปี 2565 อยู่ที่อันดับ 45 จาก79 

ทั้งหมด 64 ประเทศที่ได้รับการประเมิน ซึ่งลดลง 3 อันดับจากอันดับ 42 ในปี 2564 จึงส่งผลให้อยู่ในระดับ80 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 81 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ในภาพรวมคนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ82 

ตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาค่อนข้างคงที่ โดยพิจารณาจากค่าในปี 2562 มีคะแนน83 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล อยู่ที่ 38.62 ซึ่งในปี 2562-2563 คะแนนมีการ84 

เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยมีคะแนน 41.3 และ 45.61 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามในปี 2565 คะแนนความสามารถใน85 

การแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลมีการปรับลดลงเหลือ 39.23 คะแนน นอกจากนี้ ยังสามารถ86 

เทียบเคียงกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ในด้านทรัพยากร87 

มนุษย์ โดยในช่วงปี 2561 – 2563 มีอันดับคงที่ในอันดับที่ 43 ซึ่งในปี 2564 มีอันดับเพ่ิมขึ้นหนึ่งอันดับเป็น88 

อันดับที่ 42 แต่ในปี 2565 มีอันดับลดลง 3 อันดับเป็นอันดับที่ 45 89 

 90 

 91 

 92 

 93 

 94 

 95 

 96 

 97 

• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 ของแผนแม่บทฯ (12) ประเด็นการ98 

พัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากเดิมที่99 

ใช้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  (GTCI) ที่ต้องบรรลุ 56.63 คะแนนในปี 100 

120002 
ปี 62 สีเหลือง 

120002 
ปี 63 สีเหลือง 

120002 
ปี 64 สีเหลือง 

120002 
ปี 65 สีเหลือง 

Global Talent Competitiveness Index 

ที่มา: Global Talent Competitiveness Index, Adecco Group 

แผนแม่่บท 12 การพััฒนาการเรียนร้�
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2570 เป็นสัดส่วนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตาม101 

ศักยภาพหรือพหุปัญญา ต่อเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด โดยต้องบรรลุ102 

ร้อยละ 60 ในปี 2570 เพ่ือให้สามารถสะท้อนตามเป้าหมายที่ให้คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม103 

ความถนัดและความสามารถของพุปัญญามากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 104 

อยู่ในระหว่างการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล โดยจะมีข้อมูลพร้อมใช้งานภายในปี 2566 105 

 106 

 107 

 108 

จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน109 

ในห้องเรียนได้ และปัญหาการขาดความเข้าใจถึงความหลากหลายของพหุปัญญาของเด็กแต่ละคนที่110 

แตกต่างกัน จึงเป็นประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทระดับประเด็น (12) การ111 

พัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ความพร้อมด้านทรัพยากรของโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกล คุณภาพ112 

ของครูผู้สอน ทักษะการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล ต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ 113 

อาทิ ระบบออนไลน์ ระบบดาวเทียมซึ่งยังคงมีข้อจ ากัดในด้านความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะใน114 

ครัวเรือนยากจนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้  และ (2) ความ115 

เข้าใจและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สังคมยังมีค่านิยมให้ความส าคัญกับความเป็น116 

เลิศด้านวิชาการ ขาดความเข้าใจถึงความหลากหลายของพหุปัญญาของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน รวมถึงยัง117 

ขาดการจัดเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดที่สะท้อนเป้าหมายของพหุปัญญาได้อย่างชัดเจน 118 

 119 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมี120 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 121 

 122 

 123 
 124 

 125 

 126 

 127 

 128 

 129 

 130 

 131 

120101 120201 

 

 

Y2 

Y1 

120001 เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565 

120002 

120002 
ปี 70 ไม่มีคะแนน 

 

แผนแม่่บท12การพััฒนาการเรียนร้�
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 132 

 133 

 134 

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก135 

ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 136 

พ.ศ. 2565 ได้แก่ สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติร้อยละ 50 137 

อัตราความแตกต่างของคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน138 

ลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 80 139 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565 ภาพรวมคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้และ140 

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ค่อนข้างคงที่ พิจารณาจากการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง141 

วิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ142 

ครู พ.ศ. 2563 ทดแทนตัวชี้วัดสัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน143 

นานาชาติ โดยได้มีการด าเนินการให้มีการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้ ผ่านเกณฑ์144 

การทดสอบและประเมินฯ ดังกล่าว ในแต่ละวิชา ซึ่งมีจ านวน 4 วิชา ดังนี้  (1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ145 

สื่อสาร จ านวน 28,551 คน  (2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 9 ,910 คน  (3) วิชาการใช้146 

เทคโนโลยีดิจิทั ล เพ่ือการศึกษา จ านวน 23 ,136 คน  และ (4) วิชาชีพครู  จ านวน 15 ,232 คน  147 

ในส่วนของอัตราความแตกต่างของคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ในแต่ละกลุ่ม148 

โรงเรียน ในปี 2565 สะท้อนจากคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3 149 

ปี 2564 พบว่า ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามกลุ่มโรงเรียนจะยังคงพบความแตกต่างใน150 

ด้านคุณภาพการศึกษาของแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่ยังคงมีอยู่อย่างมาก  นอกจากนี้อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ151 

มัธยมศึกษาตอนต้น โดยในปี 2565 พบว่า ในปี 2564 มีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ 69.5 ซึ่ งอัตราการเข้า152 

เรียนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ 68.6 ยังคงห่างจากค่า153 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุร้อยละ 80 อยู่ ร้อยละ 10.5 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงส่งผลให้อยู่ใน154 

ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 155 

 156 

 157 

 158 

 159 

 160 

 161 

 162 

 
2563 

120101 
2562 2564 2565 

แผนแม่่บท 12 การพััฒนาการเรียนร้�
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 132 

 133 

 134 

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก135 

ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 136 

พ.ศ. 2565 ได้แก่ สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติร้อยละ 50 137 

อัตราความแตกต่างของคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน138 

ลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 80 139 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565 ภาพรวมคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้และ140 

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ค่อนข้างคงที่ พิจารณาจากการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง141 

วิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ142 

ครู พ.ศ. 2563 ทดแทนตัวชี้วัดสัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน143 

นานาชาติ โดยได้มีการด าเนินการให้มีการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้ ผ่านเกณฑ์144 

การทดสอบและประเมินฯ ดังกล่าว ในแต่ละวิชา ซึ่งมีจ านวน 4 วิชา ดังนี้  (1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ145 

สื่อสาร จ านวน 28,551 คน  (2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 9 ,910 คน  (3) วิชาการใช้146 

เทคโนโลยีดิจิทั ล เพ่ือการศึกษา จ านวน 23 ,136 คน  และ (4) วิชาชีพครู  จ านวน 15 ,232 คน  147 

ในส่วนของอัตราความแตกต่างของคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ในแต่ละกลุ่ม148 

โรงเรียน ในปี 2565 สะท้อนจากคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3 149 

ปี 2564 พบว่า ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามกลุ่มโรงเรียนจะยังคงพบความแตกต่างใน150 

ด้านคุณภาพการศึกษาของแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่ยังคงมีอยู่อย่างมาก  นอกจากนี้อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ151 

มัธยมศึกษาตอนต้น โดยในปี 2565 พบว่า ในปี 2564 มีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ 69.5 ซึ่ งอัตราการเข้า152 

เรียนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ 68.6 ยังคงห่างจากค่า153 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุร้อยละ 80 อยู่ ร้อยละ 10.5 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงส่งผลให้อยู่ใน154 

ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 155 
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 164 

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  เพื่อประโยชน์ใน165 

การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 166 

ได้แก่ สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา  เพ่ือ167 

พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล และสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 168 

อยู่ที่ร้อยละ 10 169 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565 ภาพรวมประเทศไทยมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ170 

ปัญญา ยังขาดความครบถ้วนของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม171 

ศักยภาพ โดยพิจารณาจากสัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมี172 

การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล เทียบเคียงโดยใช้จ านวนโรงเรียน จ าแนกตามจุดเน้นการ173 

สอน โดยในปี 2564 มีจ านวนสถานศึกษาภายใต้สังกัดต่าง ๆ ทั้งสิ้น 37 ,648 แห่ง (ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด174 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา แต่ไม่รวมสถานศึกษาเอกชน) ซึ่งจัด175 

การศึกษาทั้งด้านวิชาการและการศึกษาเฉพาะทาง ประกอบด้วย โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป 36 ,712 แห่ง 176 

(โรงเรียนดุริยางค์ 3 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนที่เน้นการสอนด้านวิชาชีพเฉพาะทางกว่า 100 แห่ง) สถาบัน177 

อาชีวศึกษา 872 แห่ง โรงเรียนเน้นกีฬา 28 แห่ง โรงเรียนเน้นนาฏศิลป์  18 แห่ง (โรงเรียนช่างศิลป์ 3 แห่ง) 178 

และโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ 18 แห่ง โดย จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางยังมีจ านวน179 

ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ และสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตาม180 

ศักยภาพ/พหุปัญญา ไม่มีการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงส่งผลให้สถานการณ์อยู่ใน181 

ระดับวิกฤติในการบรรลุค่าเป้าหมาย  182 

 183 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การป้ฏิิรูป้กระบวนการเร่ยนรู้ท่�ต้อบสนองต่้อการเป้ลุ่�ยนแป้ลุงในศต้วรรษท่� 21

สัดัส่วนค่รูผ่านการทดัสอบสมรรถนะรายสาขาในระดัับสูงต้ามมาต้รฐาน
นานาชาต้ิร้อยลุะ 50 อัต้ราค่วามแต้กต่้างของค่ะแนน PISA 
ในแต่้ลุะกลุุ่มโรงเร่ยนลุดัลุงร้อยลุะ 20 แลุะอัต้ราการเข้าเร่ยนสุทธิิ
ระดัับมัธิยมศึกษาต้อนต้้นร้อยลุะ 80

ค่นไทยไดั้รับการศึกษาท่�ม่คุ่ณภาพต้ามมาต้รฐาน ม่ทักษะการเร่ยนรู้ 
แลุะทักษะท่�จำำาเป้็นของโลุกศต้วรรษท่� 21 สามารถเข้าถึงการเร่ยนรู้
อย่างต้่อเน่�องต้ลุอดัช่วิต้ดั่ขึ�น

	 การปฏิิรูปกระบวนการเรียนรู�ที่ี�ตอบสนอง
ต่อการเปลีี่�ยนแปลี่งในศตวรรษทีี่�	21	โดยมุ่่่งเน�นการ
พััฒนาแลี่ะยกระดับระบบการศึกษาแลี่ะการเรียนรู�
ให้�สอดรับกับความุ่เปลีี่�ยนแปลี่งแลี่ะทัี่กษะทีี่�จำเป็น
ตั�งแต่ระดับปฐมุ่วัยจนถึึงอด่มุ่ศึกษา	ผ่่านกระบวนการ
เรียนรู�โดยใช้�ฐานความุ่รู�แลี่ะระบบคิดในลี่ักษณะสห้
วิที่ยาการ	พััฒนาระบบการเรียนรู�	 เช้ิงบูรณาการที่ี�
เน�นการลี่งมืุ่อปฏิิบัติ	มุ่ีการสะที่�อนความุ่คิด	ที่บที่วน
ไตร่ตรอง	การสร�างผู่�เรียนให้�สามุ่ารถึกำกับการเรียนรู� 
ของตนได�	เปลี่ี�ยนโฉมุ่บที่บาที่	“ครู”	ให้�เป็นครูย่คให้มุ่่ 
ที่ำห้น�าทีี่�กระต่�น	 สร�างแรงบันดาลี่ใจ	 แนะนำวิธีี
เรียนรู�ออกแบบกิจกรรมุ่แลี่ะสร�างนวัตกรรมุ่การ
เรียนรู�ให้�ผู่�เรียน	 แลี่ะมุ่ีบที่บาที่เป็นนักวิจัยพััฒนา
กระบวนการเรียนรู�เพัื�อผ่ลี่สัมุ่ฤที่ธีิ�ของผู่�เรียน	รวมุ่ถึึง 
การพััฒนาระบบการเรียนรู�ตลี่อดช้ีวิต	 โดยปัจจัย
สำคัญห้ลี่ักสู่ความุ่สำเร็จ	 ได�แก่	การพััฒนาห้ลัี่กสูตร
การจัดการศึกษา	 ให้�มุ่ีมุ่าตรฐานห้ลี่ักสูตรแกนกลี่าง
ที่่กระดับแลี่ะที่่กประเภที่	 มีุ่ห้ลี่ักสูตรฐานสมุ่รรถึนะ

ที่ี�ตอบโจที่ย์ความุ่ต�องการของผู่�เรียนแลี่ะประเที่ศ
ห้ลี่ักสูตรมีุ่ความุ่ยืดห้ย่่นสอดคลี่�องกับความุ่ต�องการ
ของผู่�เรียนที่่กช้่วงวัย	มุ่ีการประกันค่ณภาพัจัดการ
ศึกษา	 มุ่ีห้ลี่ักสูตรการศึกษาต่อเนื�องสอดคลี่�องกับ
การประกอบอาช้ีพั	พััฒนาครูผู่�สอน	 ให้�เป็นผู่�สอน
ย่คให้มุ่่ที่ี�มุ่ีที่ักษะการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษทีี่�	 21	
แลี่ะผ่ลี่ิตครู	 อัตรากำลี่ังครู	 /ผู่�สอนที่ี�ตอบสนองต่อ
ความุ่ต�องการของประเที่ศ	มุ่ีระบบการประเมุ่ินครูที่ี�
เน�นผ่ลี่ลัี่พัธี์จากผู่�เรียนเป็นห้ลัี่ก	พััฒนารูปแบบแลี่ะ
ระบบการเรียนรู�สนับสน่นการใช้�ดิจิที่ัลี่เพัื�อการศึกษา	
ส่งเสริมุ่รูปแบบการเรียนการสอนที่ี�เน�นการลี่งมุ่ือ
ปฏิิบัติแลี่ะทัี่กษะอาชี้พั	 มุ่ีกิจกรรมุ่พััฒนาผู่�เรียนทีี่�
ห้ลี่ากห้ลี่าย	แลี่ะสอดคลี่�องกับการเรียนรู�ของผู่�เรียน
ในแต่ลี่ะช้่วงวัย	พััฒนาการจัดการศึกษาทีี่�มุ่ีค่ณภาพั
ตามุ่มุ่าตรฐานการศึกษาของช้าติ	รวมุ่ถึึงพััฒนาสภาพั
แวดลี่�อมุ่ที่ี�เอื�อต่อการเรียนรู�	อาที่ิ	การสร�างเครือข่าย
ความุ่ร่วมุ่มุ่ือ	 เพัื�อพััฒนาการเรียนรู�จากที่่กภาคส่วน	
แลี่ะการมุ่ีส่วนร่วมุ่ของช้่มุ่ช้นแลี่ะครอบครัว	
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	 ในห้�วง	 5	 ปีที่ี�ผ่่านมุ่าพับว่า	 มุ่ีสถึานะการ
พััฒนาในระดับคงทีี่�	พัิจารณาจากตัวช้ี�วัดอัตราการ
เข�าเรียนส่ที่ธีิระดับมุ่ัธียมุ่ศึกษาตอนต�น	 ในปี	 2564	
อยู่ทีี่�ร�อยลี่ะ	 69.5	 เพัิ�มุ่ขึ�นจากร�อยลี่ะ	 69.4	 ในปี
2563	 แต่ยังคงค่อนข�างห่้างจากเป้าห้มุ่ายทีี่�ตั�งไว�	 
ที่ี�ต�องบรรลี่่ร�อยลี่ะ	80	ในปี	2565	รวมุ่ที่ั�งอัตราความุ่
แตกต่างของคะแนน	PISA	 ในแต่ลี่ะกล่่ี่มุ่โรงเรียนทีี่�
ต�องลี่ดลี่งร�อยลี่ะ	20ในปี	2565	เนื�องจากในปี	2564	
ยังไมุ่่ได�มุ่ีการที่ดสอบ	PISA	ซึ่ึ�งยังคงต�องใช้�ผ่ลี่คะแนน
PISA	2018	ซึ่ึ�งคะแนนภาพัรวมุ่คะแนนลี่ดลี่งจากปี 
2015	 แลี่ะห้ากพัิจารณาอัตราความุ่แตกต่างของ
คะแนน	 PISA	 ในแต่ลี่ะกลี่่่มุ่โรงเรียนระห้ว่างกลี่่่มุ่
โรงเรียนที่ี�มุ่ีคะแนนเฉลี่ี�ยมุ่ากทีี่�ส่ดแลี่ะกลี่่่มุ่โรงเรียน
ที่ี�มุ่ีคะแนนเฉลี่ี�ยน�อยที่ี�ส่ด	พับว่า	มุ่ีความุ่แตกต่างกัน 
มุ่ากขึ�น	 อย่างไรก็ตามุ่	 ห้ากพัิจารณาเที่ียบเคียง 
เพัิ�มุ่เติมุ่จากผ่ลี่การที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติ
ขั�นพัื�นฐานมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีทีี่�	3	ปี	2564	พับว่า	คะแนน
เฉลี่ี�ยในที่่กวิช้าลี่ดลี่งจาก	36.03	 ในปี	 2563	 เป็น
34.57	 คะแนน	 แลี่ะห้ากจำแนกผ่ลี่คะแนนการ
ที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติตามุ่กลี่่่มุ่โรงเรียน
จะยังคงพับความแตกต่างในด้้านคุณภาพการ
ศึึกษาของแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่ี�ยังคงมีอย่่อย่างมาก 
โดยระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	 3	 กลี่่่มุ่โรงเรียนทีี่�มุ่ี
คะแนนสูงทีี่�ส่ดในที่่กรายวิช้ายังคงเป็นกล่่ี่มุ่โรงเรียน
จ่ฬาภรณ์มุ่ีคะแนนเฉลี่ี�ยมุ่ากกว่า	 50	 คะแนนใน 
ที่่กวิช้า	 โดยมุ่ีคะแนนเพัิ�มุ่ขึ�นในวิช้าคณิตศาสตร์แลี่ะ
วิที่ยาศาสตร์รองลี่งมุ่าคือโรงเรียนสังกัดกระที่รวง
การอ่ดมุ่ศึกษา	 วิที่ยาศาสตร์	 วิจัยแลี่ะนวัตกรรมุ่
(กล่่ี่มุ่โรงเรียนสาธีิ)	 ซึ่ึ�งมุ่ีคะแนนเฉลี่ี�ยที่ี�ลี่ดลี่งจากปี
ก่อนห้น�า	 โดยมุ่ีคะแนนเฉลี่ี�ยวิช้าคณิตศาสตร์ลี่ดลี่ง
จนต�ำกว่าร�อยลี่ะ	50	(45.22	คะแนน)	ขณะทีี่�โรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมุ่การการศึกษาขั�นพัื�นฐาน
ที่ี�มีุ่วัตถึ่ประสงค์เพัื�อสร�างโอกาสในการเข�าถึึงการ
ศึกษาอย่างเที่่าเที่ียมุ่	มุ่ีโรงเรียนครอบคลี่่มุ่นักเรียน
มุ่ากที่ี�ส่ด	 โดยคะแนนเฉลี่ี�ยวิช้าภาษาไที่ยมุ่าก

ที่ี�ส่ด(52.13	คะแนน)	 โดยวิช้าอื�น	ๆ	คะแนนต�ำกว่า 
ร�อยลี่ะ	 50	 ขณะทีี่�กลี่่่มุ่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
พัระพั่ที่ธีศาสนาแห่้งช้าติ	 โรงเรียนสังกัดสำนัก
บริห้ารงานการศึกษาพัิเศษ	 แลี่ะโรงเรียนสังกัด
กองบัญช้าการตำรวจตระเวนช้ายแดนเป็นกลี่่่มุ่ที่ี�มุ่ี
คะแนนเฉลีี่�ยต�ำส่ด	โดยมุ่ีคะแนนเฉลีี่�ยใน	3	วิช้าห้ลี่ัก 
คือ	วิช้าคณิตศาสตร์วิที่ยาศาสตร์	แลี่ะภาษาอังกฤษ 
ต�ำกว่าร�อยลี่ะ	 30	 คะแนน	 สะที่�อนถึึงค่ณภาพั 
การศึกษาที่ี�ยังมุ่ีความุ่แตกต่างกันมุ่ากในแต่ลี่ะกลี่่่มุ่ 
โรงเรียน	 ซึ่ึ�งเป็นประเด็นที่ี�ต�องเร่งพััฒนาค่ณภาพั
การศึกษาให้�ดีขึ�นต่อไปรวมุ่ถึึงตัวช้ี�วัดการที่ดสอบ
แลี่ะประเมุ่ินสมุ่รรถึนะที่างวิช้าช้ีพัครู	 ด�านความุ่รู� 
แลี่ะประสบการณ์วิช้าช้ีพัเพืั�อขอรับใบอน่ญาต
ประกอบวิช้าช้ีพัครู 	 ตามุ่มุ่าตรฐานวิช้าช้ีพัครู	
พั.ศ.	 2563	 ซึ่ึ�งสะที่�อนที่ดแที่นตัวช้ี�วัดสััด้สั่วนคร่
ผ่่านการที่ด้สัอบสัมรรถนะรายสัาขาในระดั้บสั่ง 
ตามมาตรฐานนานาชาติ	 โดยได�มีุ่การดำเนินการ 
ให้�มุ่ีการที่ดสอบฯ	ครั�งทีี่�	 1	 ในช้่วงเดือนก่มุ่ภาพัันธ์ี	
2 5 6 5 	 โ ด ยมุ่ี ผู่� ผ่่ า น เ กณฑ์์ ก า รที่ดสอบแลี่ะ
ประเมุ่ินฯ	 ดังกลี่่าว	 ในแต่ลี่ะวิช้า	 ซึ่ึ�งมุ่ีจำนวน
4	วิช้าดังนี�	 1)	 วิช้าการใช้�ภาษาไที่ยเพัื�อการสื�อสาร
จำนวน	28,551	คน	2)	วิช้าการใช้�ภาษาอังกฤษเพัื�อ
การสื�อสาร	จำนวน	9,910	คน	3)	วิช้าการใช้�เที่คโนโลี่ยี
ดิจิที่ัลี่เพัื�อการศึกษา	 จำนวน	 23,136	 คน	 แลี่ะ
4)	 วิช้าช้ีพัครู	 จำนวน	 15,232	 คน	 แลี่ะขณะนี�
อยู่ ระห้ว่างการดำเนินการจัดการที่ดสอบแลี่ะ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

120101

อัตราการเข้าเรียนสัุที่ธิระด้ับมัธยมศึึกษาตอนต้น

ที่ี�มุ่า	:	การสำารวจภาวะเศรษฐกิจแลี่ะสังคมุ่ของครัวเรือน	สำานักงาน
สถึิติแห้่งช้าติ	ประมุ่วลี่ผ่ลี่โดย	กองพััฒนาข�อมุู่ลี่แลี่ะตัวช้ี�วัดสังคมุ่	สศช้.

แผนแม่่บท12การพััฒนาการเรีย่นร้�

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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120101

	 ห้น่วยงานที่ี�เกี�ยวข�องได�ร่วมุ่กันดำเนินการ
โครงการเพ่�อขับเคล่�อนการบรรลุเป้้าหมายตาม
ยทุี่ธศึาสัตร์ชาติป้ระจำปี้งบป้ระมาณ พ.ศึ. 2565	เพัื�อ
มุ่่่งยกระดับที่ักษะครูผู่�สอนแลี่ะกระบวนการจัดการ
เรยีนรู�เพัื�อเสริมุ่สร�างทัี่กษะสำห้รับศตวรรษทีี่�	21	โดยให้�
ความุ่สำคญักบัการพัฒันาศกัยภาพัครแูลี่ะกระบวนการ
เรยีนรู�เพืั�อยกระดับคณ่ภาพัการศึกษา	อาที่	ิโครงการ
พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนร่้ตามที่ักษะศึตวรรษที่ี�
21	 โครงการพััฒนาศักยภาพัครูแกนนำแลี่ะบ่คลี่ากร
ที่างการศึกษาเพัื�อขยายผ่ลี่การให้�บริการวิช้าการด�าน
ห้ลี่กัสูตร	สื�อแลี่ะกระบวนการจัดการเรยีนรู�	โครงการ
ป้รับการเรียนเป้ลี�ยนการสัอนของคร่วิที่ยาศึาสัตร์ 
คณติศึาสัตร์เที่คโนโลย ีและสัะเตม็ศึกึษา โครงการเพิ�ม
ศึกัยภาพครใ่ห้มสีัมรรถนะของครย่คุใหม่สัำหรบัการ
เรยีนร่ศ้ึตวรรษทีี่� 21	โครงการพัฒันาสมุ่รรถึนะวชิ้าช้พีั
ครูแลี่ะบ่คลี่ากรที่างการศึกษา	ประจำปีงบประมุ่าณ	 
พั.ศ.	 2565	 โครงการขับเคลี่ื�อนแผ่นการศึกษาแห่้ง
ช้าติแลี่ะแผ่นปฏิิรูปประเที่ศด�านการศึกษาเพัื�อพััฒนา
แลี่ะเสริมุ่สร�างศักยภาพัมุ่น่ษย์	 โครงการศึกษาแลี่ะ
พััฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�แบบมีุ่ส่วนร่วมุ่เพัื�อ

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

เพัิ�มุ่ประสทิี่ธีภิาพัการจัดการเรยีนรู�ตามุ่แผ่นการปฏิรูิป
ประเที่ศด�านการศึกษา	 (Innovations	 For	 Thai	 
Education	 :	 IFTE	 )	 นวัตกรรมุ่ที่างการศึกษาเพัื�อ
พัฒันาการศึกษาไที่ย	แลี่ะโครงการส่ังเสัริมการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์	 รวมุ่ถึึงการดำเนินโครงการใน 
การส่งเสริมุ่การเรียนรู�ตลี่อดช้ีวิตอาที่ิ	 โครงการ
ศึกษาแลี่ะพััฒนาระบบการเรียนรู�ที่ี�ตอบสนองการ
เปลี่ี�ยนแปลี่งในศตวรรษทีี่�	 21	 เพืั�อพััฒนาศักยภาพั
ของคนไที่ยที่่กช่้วงวัย	 โครงการขับเคลี่ื�อนการผ่ลี่ิต
แลี่ะพััฒนาที่รัพัยากรมุ่น่ษย์ให้�มุ่ีศักยภาพั	 รองรับ 
การพััฒนาประเที่ศแลี่ะการเปลีี่�ยนแปลี่งในที่่กมิุ่ติ
ห้�องเรียนเสมุ่ือนจริงบนแพัลี่ตฟอร์มุ่การเรียนรู�แบบ
ดจิทิี่ลัี่	สำห้รบัการปฏิรูิปกระบวนการเรยีนรู�ที่ี�ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ี�ยนแปลี่งในศตวรรษที่ี�	21	ของคนที่ก่ช่้วงวยั
โครงการพัฒันาระบบการเรยีนรู�แนวให้มุ่่ในช้มุ่่ช้นเพัื�อ
รองรับสังคมุ่ผู่�สูงอาย่ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนร่้สัาธารณะออนไลน์ของป้ระเที่ศึไที่ย  
Public Learning Portal	แลี่ะโครงการ	“แพัลี่ตฟอร์มุ่
การเรยีนรู�ตลี่อดช้วีติสำห้รบัคนที่ก่ช่้วงวยั”

ประเมิุ่นสมุ่รรถึนะที่างวิช้าชี้พัครู	 ครั� ง ทีี่� 	 2	 ที่ั� งนี� 	 เมุ่ื� อ พิัจารณาอัตราการเข้าเรียนสัุที่ธิระดั้บ
มัธยมศึึกษาตอนต้น	 มุ่ีค่าเพัิ�มุ่ขึ�นเลี่็กน�อย	 ประกอบกับผ่ลการที่ด้สัอบที่างการศึึกษาระดั้บชาติ
ขั�นพ่�นฐานมัธยมศึึกษาป้ีที่ี�  3 ป้ี  2564 	 ซึึ่� งสะที่�อนเที่ียบเคียงอัตราความุ่แตกต่างของคะแนน
PISA	 ในแต่ลี่ะกลี่่่มุ่โรงเรียน	พับว่ามุ่ีค่าลี่ดลี่งเลี่็กน�อย	จึงส่งผ่ลี่ให้�อยู่ในระดับใกลี่�เคียงในการบรรลี่่เป้าห้มุ่าย
2	ที่ั�งนี�	 เมุ่ื�อพัิจารณาอัตราการเข�าเรียนส่ที่ธีิระดับมุ่ัธียมุ่ศึกษาตอนต�น	มุ่ีค่าเพัิ�มุ่ขึ�นเล็ี่กน�อย	ประกอบกับผ่ลี่ 
การที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติขั�นพัื�นฐานมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	 3	ปี	2564	 ซึึ่�งสะที่�อนเทีี่ยบเคียงอัตราความ 
แตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน	พับว่ามุ่ีค่าลี่ดลี่งเล็ี่กน�อย	จึงส่งผ่ลี่ให้�อยูใ่นระดั้บใกล้เคียงใน
การบรรลุเป้้าหมาย

แผนแม่่บท 12 การพััฒนาการเรีย่นร้�

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 ห้น่วยงานทีี่�เกี�ยวข�องควรเร่งดำเนนิการปฏิริปู
ระบบการเรยีนรู�	การจดักจิกรรมุ่ที่างวชิ้าการ	กจิกรรมุ่
ที่างกายแลี่ะจติใจที่ี�ห้ลี่ากห้ลี่ายสอดคลี่�องกบัการเรยีน
รู�ของผู่�เรียนในแต่ลี่ะช่้วงวัย	 เพัื�อฟ้�นฟูภาวะการการ
เรียนรู�ที่ี�ถึดถึอยของนักเรียน	 โดยเฉพัาะในกลี่่่มุ่เด็ก
นกัเรียนทีี่�ยากจนแลี่ะด�อยโอกาส	รวมุ่ทัี่�งพัฒันาระบบ
ติดตามุ่เด็กที่ี�ห้ลี่่ดออกนอกระบบการศึกษา	แลี่ะกลี่่่มุ่
เด็กที่ี�มุ่คีวามุ่เสี�ยง	รวมุ่ที่ั�งมุ่มีุ่าตรการในการป้องกนัการ
ห้ลี่่ดนอกระบบของเด็กนักเรียน	 ส่งเสริมุ่การพััฒนา
ที่ักษะด�านดิจิทัี่ลี่ให้�แก่ครูแลี่ะนักเรียนซึ่ึ�งเป็นที่ักษะ
ที่ี�สำคัญในศตวรรษทีี่�	 21	 ผ่่านพััฒนาโครงสร�างพัื�น
ฐานด�านเที่คโนโลี่ยสีารสนเที่ศ	อาทิี่	การเตรยีมุ่ความุ่
พัร�อมุ่ในด�านอ่ปกรณ์การเรยีน	แลี่ะสญัญาณเครือข่าย
อนิเที่อร์เนต็	แลี่ะการพัฒันาที่กัษะด�านดจิทิี่ลัี่ให้�แก่ครู 
ผู่�สอนแลี่ะนกัเรยีนสำห้รบัรองรบัการเรยีนรู�ผ่่านดจิิทัี่ลี่
ที่ี�เข�ามุ่ามุ่ีบที่บาที่กับภาคการศึกษามุ่ากขึ�น	 แลี่ะ
เป็นการรองรับการเรียนรู�ในช่้วงวิกฤตจากโรคระบาด
ในอนาคตได�	 รวมุ่ถึึงการพััฒนาสมุ่รรถึนะครูแลี่ะ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

บ่คลี่ากรที่างการศึกษา	 โดยใช้�เที่คโนโลี่ยีแลี่ะดิจิที่ัลี่
เป็นเครื�องมุ่อืในการพัฒันาที่ั�งระบบ	แลี่ะเร่งดำเนนิการ
ที่ดสอบสมุ่รรถึนะครูรายสาขาทีี่�สามุ่ารถึเที่ียบเคียง
กับมุ่าตรฐานสากลี่ได�ให้�มุ่ากขึ�น	 โดยเฉพัาะครูที่ี�อยู่
ในระบบการศึกษาอยู่แลี่�วเพัื�อประกันค่ณภาพัของครู
แลี่ะพััฒนาครผูู่�สอนไปสู่การเป็นครยูค่ให้มุ่่แลี่ะสะที่�อน
ค่ณภาพัของครูได�อย่างช้ัดเจน	 การวิจัยแลี่ะสร�าง 
องค์ความุ่รู�ด�านการจัดการศึกษา	 แลี่ะควรขยายผ่ลี่
ระบบการศึกษาทีี่�มุ่ีค่ณภาพัไปให้�ที่ั�วถึึงผ่่านกลี่ไก
ต่าง	ๆ	 เพัื�อลี่ดความุ่เห้ลี่ื�อมุ่ลี่�ำด�านค่ณภาพัการศึกษา	
อาทิี่	การจับคู่โรงเรียนพัี�เลี่ี�ยง	การกระจายที่รัพัยากร
ที่างการศึกษาในเรื�องการจัดสรรครูแลี่ะการผ่ลี่ิตครู
ที่ี�มุ่ีค่ณภาพัให้�ไปสอนในที่�องถึิ�น	การสนับสน่นเครื�อง
มุ่ือการเรียนการสอนที่ี�สอดคลี่�องกับความุ่จำเป็น
ในแต่ลี่ะพัื�นที่ี�	 รวมุ่ที่ั�งการสร�างความุ่ร่วมุ่มุ่ือกับกับ 
ภาคเอกช้น	ช้มุ่่ช้น	แลี่ะครอบครวั	เพัื�อพััฒนาการเรยีน
รู�ที่ี�มุ่ปีระสทิี่ธีภิาพั	

120101

	 แมุ่�ว่าการดำเนนิการปฏิริปูกระบวนการเรยีน
รู�ที่ี�ตอบสนองต่อการเปลี่ี�ยนแปลี่งในศตวรรษทีี่�	21	 มีุ่
ความุ่ก�าวห้น�าผ่่านการดำเนินงานในห้ลี่ายโครงการ	
อย่างไรกต็ามุ่	สถึานการณ์การแพัร่ระบาดของเช้ื�อไวรสั 
โคโรน่า	19	เป็นประเด็นที่�าที่ายต่อการบรรลี่เ่ป้าห้มุ่าย 
ก่อให้�เกิดผ่ลี่กระที่บต่อด�านการศึกษาแลี่ะต่อตัวนักเรียน
โดยตรงโดยมีุ่เด็กนักเรียนจำนวนมุ่ากเกิดภาวะการ
เรียนรู�ที่ี�ถึดถึอย	 รวมุ่ถึึงปัญห้าการพััฒนาที่างกาย 
แลี่ะที่างจิตใจ	จากการเรียนออนไลี่น์ในช่้วงที่ี�ผ่่านมุ่า 
เนื�องจากความุ่พัร�อมุ่ของที่รัพัยากร/อ่ปกรณ์ในการ
เรียนรู�	ความุ่พัร�อมุ่ของผู่�เรียน	สภาพัแวดลี่�อมุ่ในการ
เรียน	แลี่ะความุ่พัร�อมุ่ของครูผู่�สอน	รวมุ่ทัี่�งปัญห้าการ
ห้ลี่่ดออกนอกระบบการศึกษา	 โดยเฉพัาะในช่้วงช้ั�น 
รอยต่อ	 (ประถึมุ่ศึกษาปีทีี่�	 6	แลี่ะมัุ่ธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	 3) 

ในกลี่่่มุ่เด็กนักเรียนจากครัวเรือนยากจน	 ซึ่ึ�งจาก
ข�อมุู่ลี่จากกองที่่นเพืั�อความุ่เสมุ่อภาคที่างการศึกษา	
ปี	 2564	 ช้ี�ให้�เห้็นว่า	 ปัจจ่บันมุ่ีนักเรียนยากจนแลี่ะ 
ด�อยโอกาส	1.9	ลี่�านคน	ที่ี�มุ่โีอกาสห้ล่ี่ดจากระบบการ
ศึกษา	โดยจากสถึานการณ์โควิด	19	ที่ำให้�มุ่ีนักเรียน
ยากจนเพิั�มุ่ขึ�นถึึง	 3	 แสนคน	 ขณะที่ี�กระบวนการ
เรียนรู�ที่ี�ตอบสนองต่อการเปลีี่�ยนแปลี่งในศตวรรษทีี่�
21	 ยังมุ่ีความุ่ที่�าที่ายที่ี�สำคัญในรูปแบบเดิมุ่	 อาที่ิ	 
ความุ่พัร�อมุ่ด�านที่รพััยากรของโรงเรยีนโดยเฉพัาะในเขต
พัื�นที่ี�ห่้างไกลี่	สมุ่รรถึนะของครผูู่�สอนสูก่ารเป็นครยูค่ให้มุ่่ 
การขาดข�อมุู่ลี่ที่ี�สามุ่ารถึสะที่�อนค่ณภาพัของผู่�สอน
ในระบบรวมุ่ถึึงระบบการเรียนรู�ตลี่อดชี้วิตทีี่�เอื�อต่อ 
การเรียนรู�ของประช้าช้นที่ก่กลี่่มุ่่

แผนแม่่บท12การพััฒนาการเรีย่นร้�
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	 แผ่นแมุ่่บที่ประเด็น	(12)	การพััฒนาการเรียน
รู�	 (พั.ศ.2566-2580)	 (ฉบับแก�ไขเพัิ�มุ่เติมุ่)	 เป้าห้มุ่าย 
แผ่นแมุ่่บที่ย่อยคนไที่ยได�รับการศึกษาที่ี�มุ่ีค่ณภาพั
ตามุ่มุ่าตรฐาน	มุ่ีที่ักษะการเรียนรู�	แลี่ะทัี่กษะที่ี�จำเป็น
ของโลี่กศตวรรษที่ี�	 21	 สามุ่ารถึเข�าถึึงการเรียนรู�
อย่างต่อเนื�องตลี่อดชี้วิตดีขึ�น	 ได�มีุ่การปรับเปลีี่�ยน
ตัวช้ี�วัด	จาก	 เดิมุ่	3	ตัวช้ี�วัด	 ได�แก่	 (1)	 สัดส่วนครู
ผ่่านการที่ดสอบสมุ่รรถึนะรายสาขาในระดับสูง
ตามุ่มุ่าตรฐานนานาช้าติ	 (2)	 อัตราความุ่แตกต่าง
ของคะแนน	 PISA	 ในแต่ลี่ะกลี่่่มุ่โรงเรียน	 แลี่ะ 
(3)	 อัตราการเข�าเรียนส่ที่ธิีระดับมัุ่ธียมุ่ศึกษาตอนต�น
เป็น	 เห้ลี่ือเพัียง	 เห้ลี่ือ	2	ตัวช้ี�วัดได�แก่	 (1)	ดัช้นีการ
พััฒนาครูแลี่ะบ่คลี่ากรที่างการศึกษาให้�มุ่ีค่ณภาพั
แลี่ะ	 (2)	 สัดส่วนนักเรียนระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�
3	 ที่ี�มุ่ีผ่ลี่การที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติขั�น 
พัื�นฐานร�อยลี่ะ	50	ขึ�นไปของคะแนนเต็มุ่ใน	4	วิช้าห้ลี่ัก 
ได�แก่	 (1)	 วิช้าภาษาไที่ย	 (2)	 วิช้าภาษาอังกฤษ(3)	
วิช้าคณิตศาสตร์ 	 แลี่ะ	 (4)	 วิช้าวิที่ยาศาสตร์
ต่อจำนวนนักเรียนระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีทีี่�	 3	ที่ี�เข�า
รับการที่ดสอบ	 โดยในสถึานการณ์ปัจจ่บันตัวช้ี�วัด
สััด้สั่วนคร่ผ่่านการที่ด้สัอบสัมรรถนะรายสัาขาใน
ระด้ับส่ังตามมาตรฐานนานาชาติ	จะสะที่�อนเทีี่ยบ
เคียงจากข�อมุู่ลี่การที่ดสอบสมุ่รรถึนะที่างวิช้าช้ีพัครู
ด�านความุ่รู�แลี่ะประสบการณ์วิช้าช้ีพัเพัื�อขอรับ
ใบอน่ญาตประกอบวิช้าช้ีพัครู	ตามุ่มุ่าตรฐานวิช้าช้ีพั
ครู	 4	ด�าน	 ได�แก่	 1)	 วิช้าการใช้�ภาษาไที่ยเพัื�อการ
สื�อสาร	2)	 วิช้าการใช้�ภาษาอังกฤษเพัื�อการสื�อสาร
3)	 วิช้าการใช้�เที่คโนโลี่ยีดิจิที่ัลี่เพัื�อการศึกษา	แลี่ะ
4)	 วิช้าชี้พัครู	 ซึ่ึ�งยังไมุ่่สามุ่ารถึเปรียบเทีี่ยบกับ
มุ่าตรฐานนานาช้าติ ได� รวมุ่ที่ั� งการดำเนินงาน
ดังกลี่่าวได�เริ�มุ่ดำเนินการในปี	2564	 เป็นเป็นปีแรก
แลี่ะยังไมุ่่มุ่ีการกำห้นดให้�มุ่ีการที่ดสอบดังกล่ี่าวกับ
ครูแลี่ะบ่คลี่ากรที่างการศึกษาทีี่�อยู่ในระบบแต่เดิมุ่
โดยขณะนี�ดัช้นีการพััฒนาครูแลี่ะบ่คลี่ากรที่างการ
ศึกษาให้�มุ่ีค่ณภาพัอยู่ระห้ว่างการดำเนินการจัดที่ำ

แลี่ะประเมุ่ินผ่ลี่	 โดยมุ่ีค่าเป้าห้มุ่ายต�องไมุ่่น�อยกว่า
60	 ในปี	2570	ซึ่ึ�งคาดว่าจะพัร�อมุ่ใช้�งานในปี	2566	
แลี่ะตัวช้ี�วัดค่าเป้้าหมายอัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลด้ลงร้อยละ 
20	 เนื�องจากการแพัร่ระบาดของโควิด	19	ที่ำให้�การ
ที่ดสอบ	PISA	รอบปี	2021	 เลี่ื�อนที่ดสอบเป็นเดือน
สิงห้าคมุ่	2022	ซึ่ึ�งปัจจ่บันอยู่ระห้ว่างประมุ่วลี่ผ่ลี่	รวมุ่
ที่ั�งมุ่ีการดำเนินงาน	3	ปีครั�ง	ในห้�วงถึัดไปค่าเป้าห้มุ่าย 
ปี	2570	ตามุ่ที่ี�	ได�มุ่ีการดำเนินการเปลี่ี�ยนค่าเป้าห้มุ่าย 
เป็นสัดส่วนนักเรียนระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	 3	ที่ี�มุ่ ี
ผ่ลี่การที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติขั�นพัื�นฐาน
ร�อยลี่ะ	 50	 ขึ�นไปของคะแนนเต็มุ่ใน	 4	 วิช้าห้ลัี่ก	
ได�แก่	 (1)	 วิช้าภาษาไที่ย	 (2)	 วิช้าภาษาอังกฤษ 
(3)	 วิช้าคณิตศาสตร์	 แลี่ะ	 (4)	 วิช้าวิที่ยาศาสตร์
ต่อจำนวนนักเรียนระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	3	ที่ี�เข�ารับ 
การที่ดสอบ	ซึึ่�งสามุ่ารถึประเมิุ่นผ่ลี่การดำเนินงานได�
อย่างต่อเนื�องแลี่ะสะที่�อนเป้าห้มุ่ายได�ช้ัดเจนมุ่ากกว่า	
โดยสถึานการณ์ปัจจ่บันในปี	 2564	มุ่ีข�อมุู่ลี่สัดส่วน
นักเรียนระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี� 	 3	 ที่ี�มุ่ีผ่ลี่การ
ที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติขั�นพัื�นฐานร�อยลี่ะ
50	 ขึ�นไปใน	 4	 วิช้าห้ลี่ักได�แก่	 (1)	 วิช้าภาษาไที่ย
ร�อยลี่ะ	81.24	 (2)	 วิช้าภาษาอังกฤษร�อยลี่ะ	9.78	
(3)	 วิช้าคณิตศาสตร์ร�อยลี่ะ	 5.54	 แลี่ะ	 (4)	 วิช้า
วิที่ยาศาสตร์	ร�อยลี่ะ	4.70	 ซึึ่�งต�องบรรลี่่ตามุ่ค่าเป้า
ห้มุ่ายที่ี�กำห้นดในปี	2570	คือ	วิช้าภาษาไที่ยไมุ่่น�อย
กว่าร�อยลี่ะ	85	 วิช้าภาษาอังกฤษไมุ่่น�อยกว่าร�อยลี่ะ
10	วิช้าคณิตศาสตร์ไมุ่่น�อยกว่าร�อยลี่ะ	10	แลี่ะวิช้า
วิที่ยาศาสตร์ไมุ่่น�อยกว่าร�อยลี่ะ	10	 ซึึ่�งเมุ่ื�อเทีี่ยบกับ
ค่าเป้าห้มุ่ายทีี่�ต�องบรรล่ี่ใน	ปี	2570	 ส่งผ่ลี่ให้�สถึานะ
การบรรลี่่เป้าห้มุ่ายอยู่ในระดับต�ำกว่าค่าเป้าห้มุ่าย
ระดับวิกฤติ	อย่างไรก็ตามุ่	จากสถึานการณ์การเรียน
การสอนผ่่านระบบออนไลี่น์ในช่้วงทีี่�ผ่่านมุ่า	ที่ำให้�
เกิดภาวะการเรียนรู�ถึดถึอย	โดยเฉพัาะกับกลี่่่มุ่เด็กใน
ครัวเรือนทีี่�มุ่ีฐานะยากจน	 ค่าเป้าห้มุ่ายดังกลี่่าวจึงมุ่ี
ความุ่ที่�าที่ายมุ่ากขึ�น		

120101

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

แผนแม่่บท 12 การพััฒนาการเรีย่นร้�
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120201

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การต้ระหนักถึงพหุป้ัญญาของมนุษย์ท่�หลุากหลุาย

สัดัส่วนสถานศึกษาท่�สามารถจำัดัการเร่ยนการสอนท่�สร้างสมดัุลุทุกดั้าน
แลุะม่การจัำดัการศึกษาเพ่� อพัฒนาพหุปั้ญญารายบุค่ค่ลุร้อยลุะ 10 แลุะ
สัดัส่วนเด็ักแลุะเยาวชนท่� ได้ัรับการส่งต่้อแลุะพัฒนาต้ามศักยภาพ
/พหุป้ัญญาร้อยลุะ 10

ป้ระเทศไทยม่ระบบข้อมูลุเพ่�อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพต้ามพหุปั้ญญา 
เพ่�อป้ระโยชน์ในการพัฒนาแลุะการส่งต้่อการพัฒนาให้เต้็มต้าม
ศักยภาพเพิ�มขึ�น

	 เป้าห้มุ่ายระดับแผ่นแมุ่่บที่ย่อย	ประเที่ศไที่ย
มุ่ีระบบข�อมูุ่ลี่เพัื�อการส่งเสริมุ่การพััฒนาศักยภาพั
ตามุ่พัห้่ปัญญา	 เพัื�อประโยช้น์ในการพััฒนาแลี่ะ 
การส่งต่อการพััฒนาให้�เต็มุ่ตามุ่ศักยภาพัเพัิ�มุ่ขึ�น	
ภายใต�การตระห้นักรู�ถึึงพัห้่ปัญญาทีี่�ห้ลี่ากห้ลี่ายของ
มุ่น่ษย์ที่ี�ช้่วยให้�เกิดกระบวนการพััฒนาแลี่ะรักษากลี่่่มุ่
ผู่�มีุ่ความุ่สามุ่ารถึพัิเศษของพัห้่ปัญญาแต่ลี่ะประเภที่
รวมุ่ที่ั�งการสร�างสภาพัแวดลี่�อมุ่แลี่ะระบบสนับสน่น
ให้� เ กิดอาชี้พับนฐานพัห่้ปัญญาอย่างมุ่ั�นคงแลี่ะ
ครอบคลี่่มุ่	 โดยปัจจัยสู่ความุ่สำเร็จที่ี�สำคัญ	 ได�แก่
การพััฒนาสถึานศึกษาทีี่�รองรับการพััฒนาศักยภาพั
ตามุ่พัห้่ปัญญา	การส่งเสริมุ่ความุ่รู�ความุ่เข�าใจเรื�อง

พัห้่ปัญญาของผู่�สอน	 กระบวนการห้รือกิจกรรมุ่ที่ี� 
ส่งเสริมุ่การพััฒนาศักยภาพัตามุ่พัห้่ปัญญาของ 
ผู่�เรียนการจัดที่ำระบบฐานข�อมุู่ลี่แลี่ะการบริห้าร
ข�อมุู่ลี่พัห้่ปัญญา	การพััฒนาระบบเที่คโนโลี่ยีดิจิที่ัลี่
สำห้รับการสำรวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/ติดตามุ่แลี่ะ
ประเมุ่ินผ่ลี่รวมุ่ถึึงการสร�างสภาพัแวดลี่�อมุ่ที่ี�เอื�อต่อ
การพััฒนาพัห้่ปัญญา	อย่างไรก็ดี	 การดำเนินงานที่ี�
ผ่่านมุ่ายังมีุ่ความุ่ที่�าที่ายทีี่�โครงการส่วนให้ญ่ยังให้�
ความุ่สำคัญกับพัห้่ปัญญาแบบเดิมุ่	อาที่ิ	วิที่ยาศาสตร์	
กีฬา	รวมุ่ถึึงยังขาดกลี่ไกรองรับการพััฒนาพัห้่ปัญญา
ด�านอื�น	ๆที่ั�งระบบ	
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	 ในห้�วง	 5	 ปีทีี่�ผ่่านมุ่ายังคงมุ่ีสถึานะการ
พััฒนาที่ี�น่ากังวลี่อยู่ในระดับต�ำกว่าค่าเป้าห้มุ่ายอย่าง
ต่อเนื�องเทีี่ยบเคียงจาก	จำนวนโรงเรียนจำแนกตามุ่
จ่ดเน�นการสอนแที่น	 โดยในปัจจ่บัน	ประเที่ศไที่ยมุ่ี
การจัดการศึกษาตามุ่พัห้่ปัญญาห้ลี่ากห้ลี่ายประเภที่
โดยในปี 	 2564	 มุ่ีจำนวนสถึานศึกษาภายใต�
สังกัดต่าง	ๆ	ที่ั�งสิ�น	37,648	แห้่ง	(ครอบคลี่่มุ่โรงเรียน
สงักดัองค์กรปกครองส่วนที่�องถึิ�น	(อปที่.)	ในการศึกษา 
ระดับก่อนประถึมุ่ศึกษา	 แต่ไมุ่่รวมุ่สถึานศึกษา
เอกช้น)	 ซึ่ึ� งจัดการศึกษาที่ั� งด�านวิช้าการแลี่ะ 
การศึกษาเฉพัาะที่าง	ประกอบด�วย	 โรงเรียนสามัุ่ญ
ศึกษาที่ั�วไป	36,712	แห้่ง	 (โรงเรียนด่ริยางค์	3	แห้่ง 
รวมุ่ที่ั�งโรงเรียนที่ี�เน�นการสอนด�านวิช้าช้ีพัเฉพัาะที่าง
กว่า100	แห่้ง)	สถึาบันอาช้ีวศึกษา	872	แห้่ง	โรงเรียน
เน�นกีฬา	28	แห้่ง	 โรงเรียนเน�นนาฏิศิลี่ป์	18	แห้่ง

(โรงเรียนช้่างศิลี่ป์	 3	 แห้่ง)	 แลี่ะโรงเรียนเน�น
วิที่ยาศาสตร์	 18	 แห้่ง	 ซึ่ึ�งแสดงให้�เห้็นว่าระบบ 
การศึกษาไที่ยมีุ่การรองรับการพััฒนาผู่�เรียนทีี่�มุ่ี
ความุ่ห้ลี่ากห้ลี่ายที่างความุ่สามุ่ารถึพิัเศษระดับห้นึ�ง
แลี่�วรวมุ่ที่ั�งโรงเรียนสามัุ่ญศึกษาที่ั�วไปยังมุ่ีการแบ่ง
ห้�องเรยีนตามุ่ความุ่ถึนดัของผู่�เรยีน	อาที่	ิห้�องเรยีนเน�น
วิที่ยาศาสตร์	ห้�องเรียนเน�นคณิตศาสตร์	อย่างไรก็ตามุ่ 
จำนวนสถึานศึกษาทีี่�จัดการเรียนการสอนเฉพัาะที่าง 
ยั งมุ่ีจำนวนไมุ่่แตกต่างจากปีที่ี� ผ่่ านมุ่าอย่ างมุ่ี 
นัยสำคัญ	 เมุ่ื�อพัิจารณาจำนวนโรงเรียนจำแนกตาม
จุด้เน้นการสัอน	ปี	2564	ซึ่ึ�งสะที่�อนเที่ียบเคียงสััด้ส่ัวน
สัถานศึึกษาที่ี�สัามารถจัด้การเรียนการสัอนที่ี�สัร้าง
สัมดุ้ลทีุ่กด้้านและมีการจัด้การศึึกษาเพ่�อพัฒนา
พหุป้ัญญารายบุคคล	 พับว่ามีุ่ค่าคงทีี่�	 จึงส่งผ่ลี่ 
ให้�อยู่ในระด้ับใกล้เคียงในการบรรลุเป้้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

จำานวนสัถานศึึกษาในป้ระเที่ศึไที่ย จำาแนกตามจุด้เน้นในการจดั้การเรียนการสัอน ป้ีการศึึกษา 2564

ที่ี�มุ่า	:	สถึิติการศึกษาประจำาปี	2564,	ศูนย์เที่คโนโลี่ยีสารสนเที่ศแลี่ะการสื�อสาร	สำานักงานปลี่ัดกระที่รวงศึกษาธีิการ
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	 ห้น่วยงานที่ี�เกี�ยวข�องได�ร่วมุ่กันดำเนินการ
โครงการเพ่�อขับเคล่�อนการบรรลุเป้้าหมายตาม
ยุที่ธศึาสัตร์ชาติป้ระจำปี้งบป้ระมาณ พ.ศึ. 2565  
ฃส่วนให้ญ่จะเป็นการดำเนนิงานที่ี�เน�นการพัฒันาระบบ
ข�อมูุ่ลี่แลี่ะแพัลี่ตฟอร์มุ่ในการเรยีนรู�ตลี่อดช้วีติเป็นห้ลี่กั 
อาทิี่โครงการพัฒนาระบบคลังข้อม่ลสัารสันเที่ศึ
สัำหรับการป้ระเมนิผ่ลและการวางแผ่นการศึกึษาเพ่�อ
ส่ังเสัรมิการพฒันาศึกัยภาพตามพหปัุ้ญญา โครงการ 
พฒันาอัจฉรยิภาพที่างวทิี่ยาศึาสัตร์ คณติศึาสัตร์ และ
เที่คโนโลย	ี โครงการ	“การพัฒันาระบบสารสนเที่ศเชิ้ง
ย่ที่ธีศาสตร์คลัี่งข�อมุู่ลี่แลี่ะเห้มุ่ืองข�อมูุ่ลี่	พััฒนากลี่ไก

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

แลี่ะกระบวนการสืบค�นพัห้ปั่ญญาในผู่�เรียนแลี่ะเส�นที่าง 
สู่อาช้ีพั	 แลี่ะโครงการ	 “แพัลี่ตฟอร์มุ่การเรียนรู� 
ตลี่อดชี้วิตสำห้รับคนที่่กช่้วงวัย”แลี่ะมุ่ีการดำเนิน
โครงการในการส่งเสริมุ่การนำร่องโรงเรียนต�นแบบ 
พัห้่ปัญญาผ่่านโครงการ“1	 มุ่ห้าวิที่ยาลี่ัย	 โรงเรียน
ต�นแบบตามุ่พัห้ปั่ญญา”	รวมุ่ที่ั�งมุ่กีารดำเนนิโครงการใน 
การส่งเสริมุ่การเรยีนรู�ตลี่อดช้วีติ	อาที่	ิโครงการห้ลี่กัสตูร
แบบNon	Degree	เพัื�อพััฒนาทัี่กษะแรงงานช้ั�นดตีอบ
โจที่ย์อต่สาห้กรรมุ่	4.0	แลี่ะศึน่ย์การเรียนร่เ้พ่�อชุมชน
พหปัุ้ญญา
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 การส่ ง เสริ มุ่การพััฒนา ศักยภาพัตามุ่ 
พัห้่ปัญญาจำเป็นต�องอาศัยการดำเนินงานอย่าง
จริงจังแลี่ะต่อเนื�องตั�งแต่ระดับนโยบายไปจนถึึง
ปฏิิบัติในส่วนที่ี�เกี�ยวข�องที่ั�งห้มุ่ด	 โดยการพััฒนา
ระบบข�อมูุ่ลี่ที่ั�งระบบฐานข�อมูุ่ลี่พัห้่ปัญญาแห่้งช้าติที่ี�
เช้ื�อมุ่โยงห้น่วยงานทีี่�เกี�ยวข�อง	แลี่ะระบบเที่คโนโลี่ยี
สำห้รับการสำรวจ	คัดกรอง	วัดระดับ	แลี่ะติดตามุ่ผ่ลี่ 
ผู่�เรียนการพััฒนาที่างด�านแห้ลี่่งเรียนรู�	ที่ั�งสถึานศึกษา 
ที่ี�ส่งเสริมุ่พัห่้ปัญญาแลี่ะสถึานที่ี�สาธีารณะในการ 
เปิดโอกาสให้�แสดงความุ่สามุ่ารถึ	 การสร�างโมุ่เดลี่
ต�นแบบแลี่ะการส่งต่อการพััฒนาตามุ่พัห้่ปัญญา	 
นอกเห้นือจากด�านวิที่ยาศาสตร์ทีี่�ประสบความุ่สำเร็จ

ในที่่กพัื�นที่ี�การสร�างการมุ่ีส่วนร่วมุ่ของภาคเอกช้นใน
การเข�ามุ่าส่งเสริมุ่การจัดการเรียนการสอนตามุ่แนว
ที่าพัห้่ปัญญารวมุ่ถึึงการส่งเสริมุ่การจ�างงาน	 แลี่ะ
การสร�างความุ่รู�ความุ่เข�าใจที่ี�ถึูกต�องเกี�ยวกับเรื�อง 
พัห้่ปัญญาทัี่�งระดับครอบครัว	ช้่มุ่ช้น	แลี่ะครูผู่�สอน	
โดยปรับเปลีี่�ยนทัี่ศนคติว่าผู่�เรียนทีี่�เก่งไมุ่่จำเป็นต�อง
เก่งเฉพัาะด�านวิช้าการแต่เพีัยงเที่่านั�น	 นอกจากนี� 
ควรมุ่ีการสนับสน่นการสร�างเครือข่ายโรงเรียน
แลี่ะมุ่ีการแลี่กเปลี่ี�ยนที่รัพัยากรในการจัดการเรียน
การสอนแลี่ะเรียนรู�ร่วมุ่กัน	 เพัื�อลี่ดอ่ปสรรคในด�าน
ที่รัพัยากรในการจัดการเรียนการสอน	

	 ประเที่ศไที่ยมุ่ีการจัดการศึกษาที่ี�รองรับ 
พัห้่ปัญญาห้ลี่ากห้ลี่ายประเภที่แลี่ะการส่งเสริมุ่ความุ่
สามุ่ารถึพัิเศษเฉพัาะที่างอย่างต่อเนื�อง	อย่างไรก็ตามุ่ 
เนื�องจากการจัดการเรียนการสอนยังคงต�องจัด
ตามุ่ห้ลี่ักสูตรแกนกลี่างของกระที่รวงศึกษาธีิการ
ในการเรียนการสอนเป็นห้ลี่ัก	 ที่ำให้�ในที่างปฏิิบัติ
การจัดการเรียนการสอนโดยการแบ่งห้�องเรียนตามุ่ 
พัห้่ปัญญาทีี่�ห้ลี่ากห้ลี่ายที่ำได�ยาก	เนื�องจากโรงเรียน
ต�องมีุ่ความุ่พัร�อมุ่ในด�านที่รัพัยากรแลี่ะบ่คคลี่ากร 
ในการจัดการศึกษา	 จึงที่ำให้�ในที่างปฏิิบัติมุ่ีการ
กระจ่กตัวเฉพัาะในบางกลี่่่มุ่โรงเรียน	 นอกจาก
นี�ความุ่รู�ความุ่เข�าใจตามุ่แนวที่ฤษฎีีพัห้่ ปัญญา
ของบ่คลี่ากรที่างการศึกษาไที่ย	 โดยเฉพัาะอย่าง
ยิ�งผู่�สอน	 ยังคงมุ่ีอยู่ในระดับจำกัด	 ประกอบกับ
ค่านิยมุ่แลี่ะที่ัศนคติของสังคมุ่ไที่ยที่ี�มุ่ีแนวโน�มุ่ใน

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

การยกย่องแลี่ะให้�ความุ่สำคัญกับความุ่เป็นเลิี่ศที่าง
ด�านวิช้าการเป็นห้ลัี่ก	ห้รือการยกย่องคนเก่งยังคง
เป็นการเน�นไปที่ี�สาขาวิที่ยาศาสตร์แลี่ะคณิตศาสตร์
ซึ่ึ�งสาเห้ต่ทีี่�สำคัญประการห้นึ�ง	 เนื�องมุ่าจากสาขา
อาช้ีพัในการรองรับการที่ำงานในอนาคตยังคงมุ่ีอยู่
อย่างจำกัด	 	 ส่งผ่ลี่ให้�เกิดสถึานการณ์การเร่งเรียน
แลี่ะเรียนห้นักเพัื�อสนับสน่นไปสู่ความุ่เป็นเลี่ิศที่าง
วิช้าการตามุ่ค่านิยมุ่ของสังคมุ่ตั�งแต่อาย่ยังน�อย	 
โดยขาดการคำนึงถึึงความุ่ห้ลี่ากห้ลี่ายที่างพัห้่ปัญญา
ด�านต่าง	 ๆ	ที่ี�เด็กแต่ลี่ะคนมุ่ีแตกต่างกัน	นอกจาก
นี�	 การติดตามุ่การตระห้นักถึึงพัห้่ปัญญาของมุ่น่ษย์
ที่ี�ห้ลี่ากห้ลี่ายยังคงขาดการจัดเก็บข�อมุู่ลี่แลี่ะตัวช้ี�วัด 
ที่ี�สามุ่ารถึสะที่�อนผ่ลี่ลัี่พัธี์ตามุ่เป้าห้มุ่ายได�อย่าง
เห้มุ่าะสมุ่แลี่ะช้ัดเจน
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ป้ี 2570 

ต้ัวช่�วัดัอยู่ระหว่างการจำัดัเก็บสถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

	 แผ่นแมุ่่บที่ประเดน็	(12)	การพัฒันาการเรยีนรู�	 (พั.ศ.2566-2580)	(ฉบบัแก�ไขเพัิ�มุ่เตมิุ่)	ในเป้าห้มุ่ายแผ่น
แมุ่่บที่ย่อย	ป้ระเที่ศึไที่ยมีระบบข้อม่ลเพ่�อการส่ังเสัริมการพัฒนาศึักยภาพตามพหุปั้ญญาเพ่�อป้ระโยชน์ใน
การพัฒนาและการส่ังต่อการพัฒนาให้เต็มตามศัึกยภาพเพิ�มขึ�น	 ได�มุ่ีการปรับเปลี่ี�ยนค่าเป้าห้มุ่ายแลี่ะตัวช้ี�วัด 
จากเดิมุ่สััด้ส่ัวนสัถานศึึกษาที่ี�สัามารถจัด้การเรียนการสัอนที่ี�สัร้างสัมดุ้ลทีุ่กด้้านและมีการจัด้การศึึกษาเพ่�อ
พฒันาพหุปั้ญญารายบคุคลร�อยลี่ะ	10	แลี่ะสัดั้ส่ัวนเด้ก็และเยาวชนที่ี�ได้้รบัการส่ังต่อและพฒันาตามศึกัยภาพ/
พหุปั้ญญาร�อยลี่ะ	10	เป็น	สัดั้ส่ัวนเด้ก็นกัเรยีนชั�นป้ระถมศึกึษาปี้ที่ี� 3 ถึงมธัยมศึึกษาปี้ที่ี� 6 ที่ี�มข้ีอมล่ส่ังเสัรมิ 
การพัฒนาศึกัยภาพตามพหปัุ้ญญารายบคุคลต่อเด้ก็นกัเรยีนชั�นป้ระถมศึกึษาปี้ที่ี� 3 ถงึมธัยมศึกึษาปี้ที่ี� 6 ที่ั�งหมด้
ซึ่ึ�งต�องมุ่ีค่าไมุ่่น�อยกว่าร�อยลี่ะ	50	 ในปี	2570	 โดยสถึานการณ์ปัจจ่บัน	ข�อมุู่ลี่จากตัวช้ี�วัดดังกล่ี่าวอยู่ระห้ว่าง 
การดำเนินการจดัเกบ็แลี่ะประมุ่วลี่ผ่ลี่ข�อมุ่ลูี่	ซึ่ึ�งคาดว่าจะพัร�อมุ่ใช้�งานภายในปี	2566
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การเสริมสร้าง
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ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน
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การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
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มิตรตอส่ิงแวดลอม
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พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
แผนแม่่บท
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  มีวัตถุประสงค์ 2 

เพ่ือเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ อันจะน าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วย3 

ตนเอง ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะให้มีทักษะด้านสุขภาวะ 4 

ที่เหมาะสม มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ส่งผลให้5 

เกิดการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาและสร้างระบบรับมือ ปรับตัว6 

ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย7 

ระดับประเด็น คือ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ น และมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมขึ น โดยแผนแม่บทฯ ประเด็น (13)  8 

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ9 

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ อีกทั งยังมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์10 

ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง11 

สังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ12 

ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 13 

 14 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 15 

 16 
 17 
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 18 
 19 
 20 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า 68 ปี 21 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของ22 
ประชากรไทย ที่จัดเก็บโดยฐานข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี โดยองค์การอนามัยโลก (World 23 
Health Organization: WHO) ซึ่งความถี่ของการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการจัดเก็บในทุก 5 ปี  24 
โดยในปี 2562 เป็นปีที่มีข้อมูลล่าสุด พบว่า อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของคนไทยอยู่ที่ 68.3 ปี  25 
นอกจากนี  ได้มีการพิจารณาตัวชี วัดเทียบเคียงจากร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและ26 
ป้องกันโรค ซึ่งจัดท าโดยกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากตัวชี วัดดังกล่าวสามารถสะท้อนถึงการ27 
ให้บริการทั งในส่วนของการให้บริการประชาชนในการสร้างการตระหนักรู้  ในการดูแลตนเองน าไปสู่28 
การดูแลตัวเองให้มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ พบว่า ในปี 2565 ประชาชนสามารถเข้าถึง29 
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ที่ร้อยละ 80 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีอายุคาด30 
เฉลี่ยอยู่ท่ี 68 ปี 31 
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• สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมของอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากร1 
ไทย มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพัฒนาการในเรื่องการสาธารณสุขของประเทศ มีการปรับตัว2 
ที่ดีขึ น ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพที่เพ่ิมขึ น สะท้อนได้จากอายุคาดเฉลี่ยของการ3 
มีสุขภาพดีที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2553 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของคนไทย อยู่ที่ 67.1 ในขณะที่4 
ปี 2558 อยู่ที่ 68 ปี และปี 2562 อยู่ที่ 68.3 ปี และในภาพรวมของตัวชี วัดเทียบเคียงจากร้อยละ5 
ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่6 
ที่ร้อยละ 80 ตลอดห้วง 5 ปีแรก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพต่าง ๆ 7 
และมีความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สะท้อนได้จากร้อยละของ8 
ประชาชนในการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 83. 41 ปี 9 
2564 อยู่ที่ 82.06 และปี 2565 อยู่ที่ 80.70 10 

 11 

• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คน12 
ไทยมีสุขภาวะที่ดี (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) เป้าหมายระดับประเด็นคนไทยมี        13 
สุขภาวะที่ดีขึ น และมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมขึ น ได้มีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย      14 
จากอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 70 ปี เป็นอายุคาดเฉลี่ยของ15 
การมีสุขภาพดีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 72 ปี ในปี 2570 ดังนั น เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลอายุ16 
คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพที่ดี โดยข้อมูลล่าสุด ณ ปี 2562 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีอยู่ที่ 17 
68.3 ปี ในขณะสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในปี 2570 ได้ก าหนดอายุคาดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 18 
72 ปี ดังนั น สถานะการการบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบกับปี 2570 ยังคงอยู่ในสถานะการบรรลุ19 
เป้าหมายในระดับวิกฤติ    20 

     21 

 ทั งนี  การด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คน22 
ไทยมีสุขภาวะที่ดี ยังคงมีปัญหาที่จ าเป็นต้องมีการเร่งรัดและแก้ไขประเด็นท้าทาย ที่ส่งผลต่อการบรรลุ23 
เป้าหมาย ดังนี  (1) ข่าวเท็จด้านสุขภาพบนสื่อออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีการสื่อสาร24 
ข้อมูลด้านสุขภาพที่มีแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเร่งสร้างการ25 
ตระหนักรู ้ให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  26 
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อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)อายุ (เฉลี่ย)

ปี พ.ศ.

62.6

67.1
68 68.3

ที่มา: World Health Organization 
(WHO) 

ที่มา: กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

2565  
สแีดง 

 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
602

แผนแม่่บท 13 การเสริมสร้าง
ให้้คนไทยมีสุขภาวะที�ดีี



4 
 

(2) บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ยังคงมีการกระจุกตัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีการวางแผน1 
ก าลังคนของบุคลากรด้านสาธารณสุข มิใช่เพียงการผลิต เพ่ือเพ่ิมก าลังคนเข้าสู่ในระบบเท่านั น แต่2 
จ าเป็นต้องมีการวางแผนการกระจายบุคลากร โดยเฉพาะพื นที่ขาดแคลน รวมทั งการรักษาก าลังคน3 
ด้านสุขภาพให้สามารถคงอยู่ในระบบ และ (3) ฐานข้อมูลของระบบบริการด้านสาธารณสุข 4 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีการบูรณาการการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การ5 
เตรียมความพร้อม และรับมือต่อการรักษาและป้องกันโรคที่มีฐานข้อมูลการรักษาที่เป็นปัจจุบัน    6 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วย 5 เป้าหมายระดับ7 
แผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี  8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 
 16 
 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ17 
สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น  18 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรเป็นร้อยละ 50  19 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมของอัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยได้พิจารณา20 
ตัวชี วัดเทียบเคียงจากร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีแนวโน้มปรับตัวลดลง21 
เล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยในปี 2562 ร้อยละของประชาชนในการเข้าถึงบริการ อยู่ที่ร้อยละ 80.05 22 
ปี 2563 อยู่ที่ 83.41 ในขณะที่ปี 2564 และ 2565 มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ 82.06 และ 80.07 ตามล าดับ 23 
และเมื่อเปรียบเทียบสถานะการการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงบริการส่งเสริม24 
สุขภาพและป้องกันโรคมีการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 50 25 

 26 

 27 
 28 
 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาการขยายจ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย29 
หน่วยบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมทั่วประเทศในฐานะตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับอัตราการนอนโรงพยาบาล 30 
โดยไม่จ าเป็นด้วยภาวะท่ีควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอกลดลง การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ก าหนด 31 
 32 

 

 130201 
2562 สีแดง 2563 สีส้ม 2564 สีเหลือง

เหลือง 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

130301 สีเขยีว 130201 สีเขยีว 
 

130101 สีเขยีว 
 

130501 สเีหลือง 130401 สเีหลือง 

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565 

130001 สีเขยีว 

2565 สีเขียว 
 

 

 130101 
2562 สีสม้ 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

 

เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

Y2 

Y1 

2565 สีเขียว 
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5 
 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ การขึ นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ  และเครือข่ายหน่วยบริการ 1 
ปฐมภูมิเป็น 3,000 แห่ง 2 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมของจ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น พิจารณาตัวชี วัดเทียบเคียงจาก3 
อัตราการเพิ่มขึ นของจ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  มีแนวโน้มเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง โดย4 
ในปี 2562 มีจ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ อยู่ที่ 1 ,180 หน่วย ปี 2562 อยู่ที่ 1,991 หน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 2,760 5 
หน่วย และปี 2564 อยู่ที่ 3,191 หน่วย และเม่ือเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า ได้มีการ6 
ลงทะเบียนเพิ่มขึ นเป็นจ านวน 3,191 หน่วย ซึ่งเป็นจ านวนที่เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย    7 
ที่ได้มีการก าหนดการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 3,000 หน่วย  8 

 9 
 10 

 11 
  12 

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชาชนทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง13 
บรรลุในปี 2565 ได้แก่ การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพอยู่อันดับที่ 1 ใน 25 14 

 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมของการจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ พิจารณา15 
เทียบเคียงจากการจัดอันดับของ นัมเบโอ เซอร์เวย์ มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 5  16 
ด้วยคะแนน 80.87 ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 7 ด้วยคะแนน 79.06 ปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 8 ด้วยคะแนน 78.08 ปี 17 
2564 อยู่ในอันดับที่ 8 ด้วยคะแนน 77.95 และปี 2565 อยู่ในอันดับที่ 8 ด้วยคะแนน 77.65 และ เมื่อเทียบกับ18 
สถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 8 ด้วยคะแนน 77.65 ซึ่งมีสถานะการบรรลุ19 
เป้าหมายที่ได้ก าหนดให้การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพอยู่อันดับที่ 1 ใน 25 20 
 21 
 22 

 23 

 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 24 
ได้แก่ ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 0.67 25 

 สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมของดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ 26 

พิจารณาจากดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ โดยดัชนีการพัฒนาคนด้านสุขภาพในปี 2561 มีดัชนี27 

เท่ากับ 0.6432 ปี 2562 อยู่ที่ 0.6302 ปี 2563 อยู่ที่ 0.6411 ในขณะที่ปี 2564 อยู่ที่ 0.6386 และเมื่อเทียบ28 

สถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ในปี 2564 อยู่ที่ 29 

0.6411 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้าน30 

สุขภาพ ทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 0.67  31 

 32 

 33 

 34 

 
2565 สีเหลือง 

 

130401 
2562 สีส้ม 2563 สีส้ม 

 
2564 สีเหลือง 

 

 130301 
2562 สีเหลือง 2563 สีเหลือง 

 
2564 สีเหลือง 

 
2565 สีเขียว 
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6 
 

 

 1 

 2 

 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ3 
มากขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่4 
และโรคอุบัติซ  าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพ่ิมขึ นร้อยละ 5 ของประชากรทั งหมด 5 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมของประชาชนที่มีความรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ  าที่เกิดจาก6 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิจารณาจาก Global COVID-19 Index โดยจากข้อมูลปี 2564 ไทยถูกจัดอันดับ7 
เป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอันดับที่ 51 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 66.38 ในขณะที่8 
ปี 2565 อยู่ในอันดับที่ 28 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 70.08 และเมื่อเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 9 
พบว่า ร้อยละของประเทศไทยที่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างปี 2564 และ ปี 2565 เพิ่ม10 
ขึ นอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย ที่มีการก าหนดเป้าหมายประชาชนที่มี11 
ความรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพิ่มขึ นร้อยละ 5  12 

  13 

130501 
2565 สีเหลือง 

 
2562 สีแดง 2563 สีเหลือง 

 
2564 สีเหลือง 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การสร้างค่วามรอบร้้ดั้านสุขภาพแลุะการป้้องกันแลุะค่วบคุ่มป้ัจจัยเส่�ยงท่�คุ่กค่ามสุขภาพ

อัต้ราค่วามรอบร้้ดั้านสุขภาวะ ของป้ระชากรอย้่ท่�ร้อยลุะ 50

ป้ระชาชนม่ค่วามรอบร้้ดั้านสุขภาพสามารถด้ัแลุสุขภาพ ม่พฤติ้กรรมสุขภาพ 
ท่�พึงป้ระสงค่์ แลุะสามารถป้้องกันแลุะลุดัโรค่ท่�สามารถป้้องกันได้ั เกิดัเป้็นสังค่ม
บ่มเพาะจิต้สำานึกการม่สุขภาพดั่ส้งขึ�น

ป้ี
2565

	 ก า รสร้ า งความรอบร้้ แ ละพฤติิ ก ร รม 
ด้้ า น สุ ข ภ า พ ถืื อ เ ป็็ น อ ง ค์ ป็ ร ะ ก อ บพื� น ฐ า น 
ในการสร้างคนไทยท่�ม่สุขภาพท่�ด้่	 โด้ยการพัฒนา
อ งค์ ค ว ามร้้ ด้้ า นสุ ขภ าพท่� ท ำ ให้้ เ กิ ด้ ผลลั พ ธ์ ์
ท่�ยั�งยืนในอนาคติ	 จำเป็็นติ้องม่การด้ำเนินงาน 
อย่างบ้รณาการและติ่อเนื�อง	 โด้ยเฉพาะการ 
ขั บ เ ค ลื� อ น ใ ห้้ เ กิ ด้ ค ว า ม ร อ บ ร้้ ด้้ า น สุ ข ภ า พ 
เชิิงวิจารณญาณ	 นำไป็ส้่การตัิด้สินใจและนำไป็
ส้่การป็ฏิิบัติิท่�ถื้กติ้องและเห้มาะสม	 โด้ยม่ป็ัจจัยส้่

	 พิ จ า ร ณ า เ ท่ ย บ เ ค่ ย ง จ า ก ร้้ อ ย ล ะ 
ของปร้ะชาชนที่่� เข้าถึึงบริ้การ้ส่่งเส่ริ้มสุ่ขภาพ 
และป้ อ งกั น โ ร้ค 	 ท่� จั ด้ เ ก็ บ โด้ยกรมอนามั ย	 
กระทรวงสาธ์ารณสุข	 เนื�องจากติัวชิ่�วัด้ด้ังกล่าว
สามารถืสะท้ อน ถึื งการ ให้้ บ ริ ก า รทั� ง ใ นส่ วน 
ของการเข้า ถึืงการให้้บริการป็ระชิาชินในการ
สร้างการติระห้นักร้้ในการด้้แลตินเองขั�นพื�นฐาน	 
ติลอด้จนแนะนำวิธ์่การด้้แลตินเองให้้ม่พฤติิกรรม
สุขภาพท่�พึงป็ระสงค์	 สามารถืป็้องกันและลด้โรค 
ท่�สามารถืป็้องกันได้้	 ทั�งน่�	 เมื�อพิจาร้ณาภาพร้วม 

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย

ความสำเร็จท่�สำคัญ	 อาทิ	 การพัฒนาองค์ความร้ ้
ข อ ง ป็ ร ะ ชิ า ชิน แ ล ะ ศัั ก ย ภ าพ ข อ ง บุ ค ล า ก ร 
ทางสาธ์ารณสุข	 การสร้างเครือข่ายและภาค่การ
พัฒนาและกลไกท่�ม่ป็ระสิทธ์ิภาพและคล่องติัว	 
การสื�อสารข้อม้ลด้้านสุขภาพท่�ถื้กติ้อง	 รวมถึืง 
การม่ระบบฐานข้อม้ลด้้านสุขภาพท่�เป็็นป็ระโยชิน์ 
ในการจัด้ทำมาติรการและการรณรงค์สุขภาพท่�ด่้
ของป็ระชิาชินและสังคมในวงกว้าง	

ร้้อยละปร้ะชาชนเข้าถึึงบร้ิการ้ส่่งเส่ร้ิมสุ่ขภาพและป้องกันโร้ค

ท่�มา:	การอนามัย	กระทรวงสาธ์ารณสุข,	2565

130101
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การสร้างค่วามรอบร้้ดั้านสุขภาพแลุะการป้้องกันแลุะค่วบคุ่มป้ัจจัยเส่�ยงท่�คุ่กค่ามสุขภาพ
ในห้้วง 5 ปีแร้กตามยุที่ธศาส่ตร้์ชาติ (ปี 2561 
– 2565) ม่แนวโน้มปร้ับตัวลดลงเล็กน้อย	 โด้ยใน 
ป็ี 	 2562	 ร้อยละของป็ระชิาชินในการเข้า ถึืง 
บริการส่งเสริมสุขภาพและการป็้องกันโรค	 อย้่ท่� 
ร้อยละ	 80	 ป็ี	 2563	 อย้่ท่� 	 83.41	 ป็ี	 2564	 
อย้่ท่�	 82.06	 และป็ี	 2565	 อย้่ท่�	 80.7	 ซึ่ึ�งติลอด้ 
ในห้้วง	 5	 ป็ีแรก	 เห้็นได้้ว่ าอย้่ ท่� ร้อยละ	 80	 
ซึ่ึ�งอย้่ เกณฑ์์ท่�ด้่มาก	 สะท้อนถืึงการท่�ป็ระชิาชิน 

	 ไ ด้้ ม่ ก า ร ขั บ เ ค ลื� อ น ผ่ า น โ ค ร ง ก า ร 
เ พื� อ ขั บ เ ค ลื� อ น ก า ร บ ร ร ลุ เ ป็้ า ห้ ม า ย ติ า ม 
ยุทธ์ศัาสติร์ชิาติิ	ป็ระจำป็ีงบป็ระมาณ	พ.ศั.	 2565	
อาทิ	 โครงการส่งเสริมความรอบร้้ด้้านสุขภาพ	 
โด้ยเป็็นการนำเทคโนโลย่มาใชิ้ ในการสื�อสาร
ป็ระชิา สัม พันธ์์ ในการสร้ า งความรอบ ร้้ ด้้ าน
สุขภาพ	 โครงการสำรวจพฤติิกรรมด้้านสุขภาพ 
ของป็ระชิากร	 โด้ยภาค่การพัฒนาร่ วมสร้ าง 
ความติระห้นักร้้ เ ก่�ยวกับคุณค่าและป็ระโยชิน์ 
ในการด้้แลติัว เอง	 เพื� อ ให้้ป็ระชิาชินสามารถื 
ม่ แนวป็ฏิิ บั ติิ ใ นการส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภาพ ท่� ด้่ 	 ใ ห้้
ความสำคัญกับสร้างการติระห้นักร้้ด้้านสุขภาพ 
ทั� ง ในระด้ับภ้มิภาคไป็จนถืึ งระด้ับพื�นท่� 	 อาทิ	 
การขับเคลื�อนโครงการสาสุข	 อุ่นใจ	 เพื� อยก
ระดั้บมาติรฐานของห้น่วยบริการการส่ง เสริม 
ความรอบร้้และพฤติิกรรมสุขภาพท่�ด้่ทั�งในระด้ับ
จังห้วัด้และท้องถืิ�น	 โด้ยม่ห้น่วยบริการสุขภาพ 
ผ่ านเกณฑ์์ป็ระเมินองค์กรรอบร้้ ด้้ านสุขภาพ	
จำนวนมากถืึง	 1,273	 แห้่ง	 ทั�วป็ระเทศั	 ยังได้้ 
ม่การพัฒนาระบบเฝ้้ าระ วังและติอบโติ้ความ
เส่�ยงเพื�อความรอบร้้ด้้านสุขภาพ	 อย่างติ่อเนื�อง	 

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

เพื�อด้ำเนินการเชิิงรุกในการป็้องกันการกระจาย
ข่าวสารด้้านสุขภาพท่�เป็็นเท็จส้่ สังคมในวงกว้าง	
โด้ยระบบเฝ้้าระวั งด้ั งกล่าวได้้กรองข่าวเส่� ยง 
ผ่านเว็บไซึ่ติ์	 สาสุข	 ชัิวร์	 จำนวน	 1,691	 ข่าว	 
และม่การเข้าชิมมากกว่า	 19,222	ครั�ง	 นอกจาก
น่� 	 ก ร ม สุ ขภ าพ จิ ติ ไ ด้้ ท ำ ง าน ร่ ว ม กั บ ชุิ ม ชิน 
ในการผลักดั้นโครงการเสริมสร้างความรอบร้้ 
และพัฒนาพฤติิกรรมสุขภาพจิติท่�พึ งป็ระสงค์ 
แก่ ป็ ร ะชิ าชินผ่ า นก า ร พัฒนา สื� อ เ ทค โน โ ลย ่
เ พื� อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ย อ ม รั บ 
ผ้้ป็่วยจิติเวชิ	 รวมถึืงการขับเคลื�อนโครงการสร้าง
เส ริมสุขภาพจิติเ ด็้กไทยวัยเร่ยน	 โด้ยร่วมมือ 
กั บ ส ถื า น ศัึ ก ษ า เ พื� อ ส ร้ า ง ค ว า ม ติ ร ะ ห้นั ก ร้ ้
ด้้านอารมณ์และพฤติิกรรมของนักเร่ยน	 แนวทาง
การสังเกติตินเองเมื�อม่ความเส่�ยงทางสุขภาพ
จิติ	 ติลอด้จนการพัฒนาศัักยภาพของผ้้เชิ่�ยวชิาญ 
ด้้านสุขภาพจิติป็ระจำอำเภอเพื�อเป็็นกำลังสำคัญ
ในการถื่อยทอด้ความร้้แก่บุคลากรทางการศัึกษา
ให้้เป็็นท่�ป็รึกษาด้้านสุขภาพจิติม่ความเชิ่�ยวชิาญ
ป็ระจำสถืานศึักษา	

สามารถืเข้าถืึงบริการได้้อย่างทั�วถืึง	 และเมื�อเท่ยบ 
กับสถืานะการบร้ร้ ลุ เป้ าห้มายในปี  2565 
พบว่ า 	 ร้ อยละของป็ระชิาชิน ในการ เข้ า ถืึ ง 
บริ ก า รส่ ง เ ส ริ มสุ ขภาพและการป็้ อ งกั น โ รค	 
อย้่ ท่� ร้ อ ยละ 	 80 . 7 	 ซึึ่� งบร้ร้ ลุค่ า เป้ าห้มาย 
ที่่� กำห้นดให้้อั ตร้าความร้อบร้้้ ด้ านสุ่ขภาวะ 
ของปร้ะชากร้อย้่ที่่�ร้้อยละ 50

130101
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	 การขับเคลื�อนความรอบร้้ด้้ านสุขภาพ
ยังขาด้ผ้้รับผิด้ชิอบห้ลักในองค์กรบางแห้่ง	 อาทิ	
สถืานป็ระกอบการ	 และสถืานบันการ ศึักษา	 
รวมถืึ งการพัฒนาศัั กยภาพของผ้้ รั บผิ ด้ชิอบ 
แล ะ เ จ้ า ห้น้ า ท่� เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ใ ห้้ เ ป็็ น ไ ป็ 
ติามมาติรฐาน 	 อ าจติ้ อ ง ใ ชิ้ ร ะยะ เ วล านาน	 
ซึึ่� งส่ งผลให้้ การผลั กด้ัน โครงการ ในภาพรวม 
ยังไม่เกิด้ผลสัมฤทธิ์�ส้งสุด้	นอกจากน่�	 การถื่ายโอน 
ภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติำบลจากเดิ้ม
คือกระทรวงสาธ์ารณสุขให้้แก่องค์การบริห้าร 
ส่ วนจั งห้วัด้ 	 ซึ่ึ� งม่ผลติั� งแติ่ติุ ลาคม	 2565	 น่�	 

อาจส่ งผล ให้้ เ กิ ด้ความ ไม่ ติ่ อ เนื� อ ง ในแง่ ของ
ระบบการกำกับ	 ติิด้ติาม	 และป็ระเมินผลความ
รอบร้้ด้้ านสุขภาพของบุคลากรและป็ระชิาชิน
ในพื�นท่� 	 ความท้าทายอื�นยัง เชิื�อมโยงถืึงความ
สามารถืในการวิเคราะห้์และการคิด้เชิิงวิพากษ์
ข่าวเท็จด้้านสุขภาพบนสื�อออนไลน์ของป็ระชิากร 
บางกลุ่ม	 (วัยรุ่น	 ผ้้ส้งอายุ)	 ทำให้้เกิด้ความเข้าใจ
ท่�คลาด้เคลื�อนและพฤติิกรรมสุขภาพท่� ไม่ เป็็น
ไป็ติามห้ลักสาธ์ารณสุข	 ป็ัญห้าการรับร้้ข่าวสาร 
ด้้านสุขภาพอาจจะรุนแรงขึ�นเมื�อป็ระเทศัไทย 
ม่จำนวนป็ระชิากรผ้้ส้งอายุมากขึ�น	

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย

	 “ป็ระชิาชินม่ความรอบร้้ ด้้ าน สุขภาพ
ส าม า รถืด้้ แ ล สุ ขภ าพ 	 ม่ พ ฤติิ ก ร รม สุ ขภ าพ 
ท่�พึงป็ระสงค์	 และสามารถืป็้องกันและลด้โรค
ท่�สามารถืป็้องกันได้้ 	 เกิด้ เป็็นสั งคมบ่ม เพาะ
จิติสำนึกการม่สุ ขภาพด้่ส้ งขึ� น” 	 จำ เป็็นติ้อง 
ม่การสื�อสารเก่�ยวกับข้อม้ลด้้านสุขภาพท่�ม่ความ
น่ า เชิื� อถืือ 	 รวมทั� ง 	 ป็ระชิาชินสามารถืม่การ 
เ ข้ า ถืึ ง ข้ อ ม้ ล ข่ า ว ส า รด้้ า นสุ ขภ าพท่� ถื้ ก ติ้ อ ง	
นอกจากน่�	 จำเป็็นติ้องม่การสนับสนุนให้้ม่การจัด้
เก็บข้อม้ลและป็ระเมินความรอบร้้ด้้านสุขภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ในชิุมชินทั� วป็ระ เทศัอย่ า ง เป็็นระบบและติ่อ
เนื�อง	 เพื�อพัฒนาฐานข้อม้ลและป็ระเมินแนวโน้ม 
ความรอบร้้ทางสุขภาพ	 อันจะเป็็นป็ระโยชิน์
ติ่อการจัด้ทำมาติรการท่� ติรง เป็้ าและแม่นยำ
ในอนาคติ 	 ก า รส ร้ า ง ร ะบบท่� ก ร ะติุ้ น อั ติ ร า 
การอ่านห้นังสือของป็ระชิาชิน	 ได้้แก่	 การทำให้้
ห้นังสือคุณภาพด้่ในราคาท่�ป็ระชิาชินทุกระดั้บ
สามารถืซึ่ื�อห้าได้้ 	 เป็็นติ้น	 การยกระด้ับกลไก 
และเครือข่ายการติ่อติ้านข่าวป็ลอมท่� รวด้เร็ว 
และม่ป็ระสิทธ์ิภาพบนสื�อออนไลน์และออฟไลน์	
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	 แผนแม่บทป็ระเด็้น	 (13)	 การเสริมสร้าง
ให้้คนไทยม่สุขภาวะท่�ด้่	 (พ.ศั.	 2566	 –	 2580)	
(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติิม)	 เป็้าห้มายแผนแม่บทย่อย
ป็ระชิาชินม่ความรอบร้้ ด้้ านสุ ขภาพสามารถื 
ด้้แลสุขภาพ	 ม่พฤติิกรรมสุขภาพท่�พึงป็ระสงค์	
และสามารถืป็้องกันและลด้โรคท่�สามารถืป็้องกัน
ได้้	 เกิด้เป็็นสังคมบ่มเพาะจิติสำนึกการม่สุขภาพ
ด้่ส้งขึ�น	 ยังคงตัิวชิ่�วัด้ท่�พิจารณาจากอัติราความ
รอบร้้ด้้ านสุขภาพ	 อย่ าง ไรก็ติาม	 เนื� องจาก 
ติัว ช่ิ� วั ด้ด้ั งกล่ าวม่สถืานะการบรรลุ เป็้ าห้มาย
เร่ยบร้อยแล้ว	จึงได้ม่การ้ปร้ับเปล่�ยนค่าเป้าห้มาย  
จากร้้อยละ 50 เป็น ไม่น้อยกว่าร้้อยละ 70 
โด้ยอัติราความรอบร้้ด้้านสุขภาพ	 ในป็ี	 2562	 
ซึ่ึ�งเป็็นป็ีท่�ม่การจัด้เก็บข้อม้ลล่าสุด้พบว่าอัติรา 

ความรอบร้้ด้้านสุขภาพของคนไทยอย้่ท่�ร้อยละ	65	
ด้ังนั�น	 เมื�อ เป็ร่ยบสถืานะการบรรลุเป็้าห้มาย 
ในป็ี 	 2570	 อัตร้าความร้อบร้้้ ด้ านสุ่ขภาพ 
ของปร้ ะชาก ร้ ยั ง อย้่ ใ น ร้ ะ ดั บ ใ กล้ เ ค่ ย ง ใ น 
การ้บร้ร้ลุ เป้าห้มายที่่� กำห้นดให้้ ไม่น้อยกว่า 
ร้้อยละ 70 ห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้องจึงควรสนับสนุน 
ใ ห้้ เ กิ ด้ ก า ร แ ป็ ล ง ค ว า ม ร อ บ ร้้ ท่� ด่้ ขึ� น ไ ป็ ส้ ่
การสร้ า งพฤ ติิกรรมสุ ขภาพท่� ด่้ อย่ า งแท้ จริ ง	 
ผ่านวิธ์่การท่� ผสมผสานครอบคลุมการพัฒนา 
ศัั ก ย ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ท า ง ส า ธ์ า ร ณ สุ ข	 
การป็ระยุกติ์ใชิ้เทคโนโลย่สารสนเทศัท่�เห้มาะสม 
รวมถืึงการกำห้นด้มาติรการการสร้างความรอบร้้ 
ด้้ านสุขภาพกายและจิติท่� สอด้คล้องกับพื� นท่� 
และป็ระชิากรทุกวัย	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การใช้ชุมชนเป้็นฐานรากในการสร้างสภาพแวดัลุ้อมท่�เอ้�อต่้อการม่สุขภาวะท่�ดั่ 

การขึ�นทะเบ่ยนหน่วยบริการป้ฐมภ้มิแลุะเค่ร้อข่ายหน่วยบริการป้ฐมภ้มิ
เป้็น 3,000 แห่ง

จำานวนชุมชนสุขภาพดั่เพิ�มขึ�นโดัยพิจารณาการขยายจำานวนหน่วยบริการ 
ป้ฐมภ้มิแลุะเค่ร้อข่ายหน่วยบริการป้ฐมภ้มิให้ค่รอบค่ลุุมทั�วป้ระเทศ

ป้ี
2565

	 การ ใชิ้ ชิุ มชิน เป็็นฐานราก เพื� อ ให้้ เ กิ ด้ 
การม่ สุขภาวะท่�ด้่ภายในชิุมชิน	 จำเป็็นติ้องม่ 
การบ้รณาการด้ำเนินงานร่วมกัน	 ไม่ว่าจะเป็็น	
ครอบครัว	 แห้ล่งชิุมชิน	 อาทิ	 วัด้	 โรงเร่ยน	 ภาค่ 
เครือข่ ายติ่ าง 	 ๆ	 รวมถืึ งการม่ห้น่ วยบริการ 
สุขภาพป็ฐมภ้มิ	 ซึ่ึ�งเป็ร่ยบเห้มือนห้น้าด้่านแรก 
ท่�ชิ่ วยบรรเทาความแออัด้	 และชิ่วยลด้ภาระ 
แก่สถืานพยาบาลระดั้บทุติิยภ้ มิ 	 และติติิยภ้ มิ 
โด้ยองค์ป็ระกอบสำคัญท่�ทำให้้เป็้าห้มายชุิมชิน
สุขภาพด้่บรรลุ ผลสำฤทธ์ิ� ไ ด้้ นั� น 	 ป็ระชิาชิน 
ในชิุมชินจะติ้องม่ความร้้ความเข้าใจในการด้้แล 
ตัิวเองขั�นพื�นฐานท่� ถ้ืกติ้อง	 การเข้า ถึืงบริการ 

ด้้ านสุขภาพท่� ม่ความเท่ า เท่ยมกันในทุกพื� นท่�	 
ก า ร ใ ห้้ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ แ บ บ เ ชิิ ง รุ ก 
โด้ยมุ่ ง เน้นกลุ่มเป็้าห้มายโด้ยเฉพาะกลุ่มเ ส่�ยง 
และผ้้ด้้อยโอกาส	 การม่จำนวนบุคลากรทางการ
แพทย์ท่�ม่ศัักยภาพท่�สอด้คล้องกับความติ้องการ
และ เห้มาะสมกับบ ริบทของแติ่ ละสภาพภ้ มิ
สังคม	 การบ้รณาการการด้ำเนินงานร่วมกับภาค่ 
เค รือข่ ายในการบริห้าร จัด้การ สุขภาพชุิมชิน 
ติ ล อด้ จนก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง อ า ชิ่ พ แ ล ะ ร า ย ไ ด้้ 
ในชิุมชิน	 ได้้อย่ า งยั� งยืน 	 ซึึ่� งการด้ำ เนินการ 
ด้ั ง ก ล่ า ว จ ะ เ ป็็ น ป็ั จ จั ย แ ห้่ ง ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ ติ่ อ 
การบรรลุเป็้าห้มายได้้อย่างม่ป็ระสิทธิ์ภาพติ่อไป็ 
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การใช้ชุมชนเป้็นฐานรากในการสร้างสภาพแวดัลุ้อมท่�เอ้�อต้่อการม่สุขภาวะท่�ดั่ 
	 พิจารณาเท่ยบเค่ยงจากอัติราการเพิ�ม
ขึ�นของจำนวนห้น่วยบริการป็ฐมภ้มิและเครือข่าย
บริการป็ฐมภ้มิ	 ซึ่ึ�งจัด้ทำโด้ยสำนักงานสนับสนุน
ระบบสุ ขภาพป็ฐมภ้มิ 	 เนื� อ งจากห้ากห้น่ วย
บริการป็ฐมภ้มิในแติ่ละพื�นท่�ม่จำนวนเพิ�มมากขึ�น 
จะส่งผลให้้อัติราการนอนโรงพยาบาลโด้ยไม่จำเป็็น
ลด้ลง	 โด้ยเมื�อพิจาร้ณาภาพร้วมในห้้วง 5 ปีแร้ก
ตามยุที่ธศาส่ตร้์ชาติ (ปี 2561 – 2565) จำนวน
ห้น่วยบริ้การ้ปฐมภ้มิและเครื้อข่ายห้น่วยบริ้การ้
ปฐมภ้มิม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง	 โด้ยม่ 
ป็ัจ จัยเร่ ง ท่�สำ คัญอันเนื� องมาจากสถืานการณ์
การ	แพร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19	ทำให้้ห้น่วยงาน 
ท่� เ ก่� ยวข้องม่การยกระดั้บของการด้ำเนินการ 
จัด้ทำคลินิกห้มอครอบครัว	 เพื�อนำร่องการด้ำเนิน
การให้้ทุกพื�นท่�เข้ามาม่ส่วนร่วมในการขับเคลื�อน
และใชิ้เป็็นแนวทางป็ฏิิบัติิให้้เป็็นมาติรฐานเด่้ยวกัน	
เพื�อให้้ป็ระชิาชินสามารถืเข้าถึืงบริการป็ฐมภ้มิ 
ท่�ม่ป็ระสิทธ์ิภาพและสอด้คล้องกับความติ้องการ
ของแติ่ละพื�น ท่� ติ่อ ไป็	 สะท้อนได้้จากจำนวน 
ห้น่วยบริการป็ฐมภ้มิโด้ยในป็ี	 2562	 ม่จำนวน 

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย

ห้น่วยบริการป็ฐมภ้มิ	อย้่ท่�	 1,180	ห้น่วย	ป็ี	 2562	
อย้่ท่�	 1,991	ห้น่วย	ป็ี	 2563	อย้่ท่�	 2,760	ห้น่วย	 
และป็ี 	 2564 	 อย้่ ท่� 	 2564 	 3 ,191 	 ห้น่ วย	 
และ เ มื� อ เ ที่่ ยบส่ถึานะกา ร้บร้ ร้ลุ เ ป้ า ห้มาย 
ในปี 2565 พบว่า	 ได้้ม่การลงทะเบ่ยนเพิ�มขึ�น 
เป็็นจำนวน	3,191	ห้น่วย	 ซึึ่�งเป็็นจำนวนท่�เพิ�มขึ�น
อย่างติ่อเนื�อง	 ส่งผลให้้เกิด้การบร้ร้ลุเป้าห้มาย 
ที่่�ได้ม่การ้กำห้นดการ้ขึ�นที่ะเบ่ยนห้น่วยบร้ิการ้ 
ปฐมภ้มิและ เค รื้อข่ ายห้น่วยบร้ิการ้ปฐมภ้มิ  
จำนวน 3,000 ห้น่วย

ท่�มา:	สำานักงานสนับสนุนระบบสุขภาพป็ฐมภ้มิ	พ.ศั.	2565

ตาร้างแส่ดงการ้ขึ�นที่ะเบ่ยนห้น่วยบร้ิการ้ปฐมภ้มิ
และเคร้ือข่ายห้น่วยบร้ิการ้ปฐมภ้มิ พ.ศ. 2562 - 2565
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	 ไ ด้้ ม่ ก า ร ขั บ เ ค ลื� อ น ผ่ า น ก า ร จั ด้ ท ำ
โครงการเพื�อขับเคลื�อนการบรรลุเป็้าห้มายติาม 
ยุทธ์ศัาสติร์ชิาติิ	ป็ระจำป็ีงบป็ระมาณ	พ.ศั.	 2565	 
อาทิ 	 โครงการการป็้องกันการจมน� ำ โด้ยใชิ้
ชุิมชินเป็็นฐาน	 ภายใติ้ยุทธ์ศัาสติร์ผ้้ ก่อการด้่ 
ท่�ด้ำเนินการโด้ยอาศััยการม่ส่วนร่วมของชิุมชิน
เพื�อให้้สามารถืจัด้การสภาพแวด้ล้อมและป็้องกัน
การจมน� ำ ใน ชุิมชินได้้ด้้ วยตินเอง 	 เชิ่น 	 การ
สอนว่ายน�ำเพื�อเอาชิ่ วิติรอด้	 ห้รือการสอนฝ้ึก 
ป็ฏิิบัติิการชิ่วยฟ้�นคืนชิ่พ	 เป็็นติ้น	 ซึ่ึ�งการด้ำเนิน
กิจกรรมดั้งกล่าวสอด้คล้องกับป็ัจจัยท่�กำห้นด้ไว้
ในห้่วงโซึ่่คุณค่า	 ได้้แก่	 ป็ัจจัยการเข้าถึืงบริการ
ด้้านสุขภาพท่�เป็็นการบริการเชิิงรุกมุ่งเป็้าห้มาย 
ก ลุ่ ม เ ส่� ย ง แ ล ะ ผ้้ ด้้ อ ย โ อ ก า ส 	 แ ล ะ ป็ั จ จั ย 
การป็ระสานบ้รณาการความร่ วมมือกับภาค่ 
เครือข่ายชุิมชินเพื�อจัด้การกับป็ัจจัยเส่�ยงในพื�นท่�

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

ได้้ด้้วยตินเอง	 ภายใติ้องค์ป็ระกอบของสภาพ
แวด้ล้อมทางกายภาพ	 นอกจากน่� 	 ห้น่วยงานท่�
เก่�ยวข้องได้้ม่การขับเคลื�อนการด้ำเนินการอื�น	 ๆ 
อาทิ	 การขับเคลื�อนนโยบายสาธ์ารณเพื�อสุขภาพ	 
ผ่านการระด้มป็ัญห้าของคนในชิุมชินเพื�อร่วม 
บ้รณาการการแก้ไขป็ัญห้าในชิุมชินของตินเอง 
ได้้อย่างม่ป็ระสิทธ์ิภาพ	 รวมทั� งการจัด้ทำแผน
พัฒนาสุขภาพชิุมชินเพื�อกำห้นด้เป็็นแนวนโยบาย
สาธ์ารณะเพื�อเป็็นข้อป็ฏิิบัติิร่วมกันในชุิมชินให้้
เกิด้ป็ระสิทธ์ิภาพส้งสุด้	การใชิ้	 LINE	OA	ติ่อยอด้
การอำนวยความสะด้วกคนไทยเข้าถึืงเทเลเมดิ้
ซ่ึ่น	 โด้ยเป็็นชิ่องทางให้้กับป็ระชิาชินในการเข้า
ถืึงบริการทั�งในส่วนของการจองคิวนัด้ห้มาย	 การ
ติิด้ติามข้อม้ลสุขภาพห้รือป็ระวัติิการรักษาของ
ตินได้้เอง	 รวมถืึงเป็็นชิ่องทางสำห้รับการติิด้ติ่อ
สื�อสารกับห้น่วยงานโด้ยติรง	นอกจากน่�

	 เพื� อ ให้้ การด้ำ เนินการ เกิ ด้ผลสัมฤทธ์ิ� 
ติาม เป็้ าห้มาย จึ งควรมุ่ ง เ น้ น ให้้ ค ว ามสำ คัญ 
กั บ ก า ร ย ก ร ะ ด้ั บ ชิุ ม ชิ น ใ ห้้ ม่ สุ ข ภ า ว ะ ท่� ด้่	 
โด้ยจำ เป็็ นติ้ อ งมุ่ ง เน้ น ให้้ ความสำคัญ 	 ด้ั งน่�	 
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห้ ว่ า ง ภ า ค่ ก า ร พั ฒน า ด้้ า น 
สาธ์ารณสุขติ้องม่การด้ำเนินการเชิิงรุกมากขึ�น	 
อ า ทิ 	 ก า ร น ำ เ ท ค โ น โ ล ย่ ม า ชิ่ ว ย ข ย า ย ผ ล 
เ พื� อ ยกระ ดั้บการด้้ แ ล สุ ขภาพแก่ ป็ ระชิาชิน 
ใ น ร้ ป็แบบห้น่ ว ยบริ ก า รป็ฐม ภ้มิ เ สมื อนจริ ง	 
และการจัด้การเทเลเมด้ิซึ่่น	 ห้รือการให้้บริการ 
คำป็รึกษาทางไกล	 สะท้อนให้้ เห้็น ถึืงการยึด้ 
ผ้้ป็่วยเป็็นศั้นย์กลาง	 เพิ�มทางเลือกการเข้าถึืง
บริการสาธ์ารณสุขมากขึ�น 	 การสร้ างความ ร้้	 
ความเข้าใจบริบทของคนในชุิมชิน	 ทั� งในส่วน 
ของการด้ำเนินวิถื่ชิ่วิติทั�วไป็	 ความเส่�ยงท่�อาจก่อ 

ใ ห้้ เ กิ ด้ ป็ั ญ ห้ า ด้้ า น สุ ข ภ า ว ะ 	 เ พื� อ น ำ ไ ป็ ส้่ 
ก า ร บ้ รณ า ก า ร ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ป็ั ญ ห้ า 
และจั ด้ ก า รค ว าม เ ส่� ย ง ด้้ า น สุ ขภ าพขอ งคน 
ในชิุมชินได้้อย่ างครอบคลุม	 การแลกเป็ล่� ยน 
เ ร่ยนร้้ เ พื�อให้้ ได้้ ร้ป็แบบและกลไกท่� เห้มาะสม 
ในชิุมชิน	 โด้ยอาจม่การขยายผลในพื� นท่� อื� น
ติามบริบทชิุ มชินท่� แติกติ่ า งกั น 	 เพื� อนำ ไป็ส้่ 
ก า ร เ กิ ด้ ก ล ไ ก ท่� เ ป็็ น ม า ติ ร ฐ า น แ ล ะ เ ป็็ น ไ ป็ 
ในทิศัทางเ ด่้ยวกัน	 และการอบรมสร้าง เสริม 
ค ว า ม ร้้ ใ ห้้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ด้้ า น ส า ธ์ า ร ณ สุ ข	 
เพื�อเสริมสร้างศัักยภาพให้้สามารถืป็ฏิิบัติิ งาน 
ม่ป็ระสิทธิ์ภาพเพื�อลด้ภาระงานด้้านสาธ์ารณสุข
และลด้ความ เห้ ลื� อมล� ำ ในการ เข้ าถืึ งบริ ก าร 
ด้้านสาธ์ารณสุขของคนในชิุมชินติ่อไป็

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย
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	 “จำนวนชิุมชินสุขภาพด้่เพิ�มขึ�น”	 จำเป็็น 
ติ้องม่ภาคส่วนท่� เก่� ยวข้องควรให้้ความสำคัญ 
กั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้้ ม่ ก ล ไ ก ท่� ชิ่ ว ย ใ ห้้ ชุิ ม ชิ น 
สามารถืจัด้การและตัิด้สินใจในป็ัญห้าสุขภาพ 
ในบางป็ระ เ ด็้น ได้้ ด้้ วยติน เอง 	 การกระจาย
บริการสาธ์ารณสุขในระดั้บทุติิยภ้มิ	 และติติิยภ้มิ	 
โด้ยเฉพาะพื�นท่�ห้่างไกลเพื�อลด้ความเห้ลื�อมล�ำ 
ในการเข้าถึืงบริการ	 การป็ระสานความร่วมมือ 
กับภา ค่การพัฒนา 	 รวมถืึ งด้ำ เนิ นการสร้ า ง 
คว าม ร่ ว ม มื อ เ ชิิ ง รุ ก กั บ ทุ กภ าคส่ ว น เ พื� อ ใ ห้้
ป็ ร ะชิ าชิน เข้ า ถืึ ง ก า รบริ ก า รส า ธ์ า รณสุ ข ไ ด้้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

อย่างรวด้เร็ว	 นอกจากน่�	 จำเป็็นติ้องม่การสร้าง
เครือข่ายการทำงานกับชุิมชิน	 โด้ยการให้้ความร้้ 
เก่�ยวกับการด้้แลสุขภาวะท่�จำเป็็นเพื�อลด้ภาระ
และลด้การพึ�งพิงทางสุขภาพท่� เกินความจำเป็็น	
ติลอด้จนม่ ก า ร พัฒนากล ไกก า รด้ ำ เ นิน ง าน 
ร่วมกับการพัฒนาศัักยภาพระบบบริการสุขภาพ
ป็ฐมภ้ มิ เพื� อติ่อยอด้	 อาทิ 	 แติ่ละเขติสุขภาพ 
ติ้องม่การด้้แล	 ควบคุมห้น่วยบริการสุขภาพ 
ป็ฐมภ้มิให้้ม่มาติรฐานเด่้ยวกัน	 และป็ระชิาชิน 
ทุกระดั้บสามารถืเข้าถืึงได้้อย่างม่ป็ระสิทธ์ิภาพ

	 แผนแม่บทป็ระเด็้น	 (13)	 การเสริมสร้าง
ให้้คนไทยม่สุขภาวะท่�ด้่	 (พ.ศั.	 2566	 –	 2580)	
(ฉบับแก้ ไข เพิ� ม เติิ ม ) 	 เป้ าห้มายแผนแม่บที่
ย่อยจำนวนชุมชนสุ่ขภาพด่เพิ�มขึ�น ได้ม่การ้ 
ปร้ับเปล่�ยนจาก อัตร้าการ้นอน โร้งพยาบาล 
โดยไม่ จำ เป็นด้ วยภาวะที่่� ควร้ควบคุมด้ วย
บร้ิการ้ผ้้ป่วยนอก เป็นตำบลท่ี่�ผ่านเกณฑ์์ตำบล
จัดการ้คุณภาพช่วิต “ชุมชนส่ร้้างสุ่ข”	 จัด้เก็บ 
โด้ยกรมสนับสนุนบ ริการ สุขภาพ	 กระทรวง
สาธ์ารณสุข 	 โด้ยในป็ี 	 พ .ศั . 	 2565	 ม่ติำบล 
ท่�ผ่านเกณฑ์์	 อย้่ท่�ร้อยละ	 85.67	 และเมื�อเท่ยบ

กับค่าเป็้าห้มายท่�กำห้นด้ไว้ ในป็ี 	 พ.ศั.	 2570	 
ท่� ร้อยละ	 90	 ติำบล	 ดั้งนั�น	 สถืานะของการ
บรรลุเป็้าห้มายยังคงอย้่ ในร้ะดับใกล้ เค่ยงกับ 
ค่าเป้าห้มาย 	 เพื�อให้้ เกิด้การบรรลุ เป็้าห้มาย 
ในป็ี	 2570	 ภาค่การพัฒนาท่� เก่�ยวข้องจำเป็็น 
ติ้องม่การขับเคลื�อนการด้ำเนินการท่� เก่�ยวข้อง	
อา ทิ 	 การร่ วมบ้ รณาการการ จัด้การองค์ ก ร 
ให้้ ม่ ความพร้ อมติ่ อการบริห้ารงานในชิุมชิน	 
ก า ร ให้้ ค ว ามส ำคั ญกั บป็ ร ะชิ าก ร เ ป็้ า ห้ม าย	 
ชิุมชินและผ้้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ย	การจัด้ระบบบริการ
ครอบคลุมป็ระเภทและป็ระชิากรทุกกลุ่มวัย

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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	 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพม่ เป็้ าห้มายเพื� อ ให้้ป็ระชิาชินม่ สุขภาวะกายและใจ ท่� ด้่	 
โด้ยม่ป็ระชิาชินเป็็นศั้นย์กลางและป็ระกอบด้้วยกิจกรรมท่�มุ่ ง ส่งเสริม	 ฟ้�นฟ้	 และรักษาสุขภาพ 
ของป็ระชิาชินทั�งในส่วนของการพัฒนานวัติกรรมและเทคโนโลย่ทางการแพทย์และสาธ์ารณสุขท่�ทันสมัย 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่�ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่�ด่้	 การคำนึงถึืงการส่งเสริมระบบ 
บริการ	 ระบบผ้้ให้้บ ริการ	 และสภาพแวด้ล้อมท่� เอื� อติ่อการม่ระบบสาธ์ารณสุขท่� ได้้มาติรฐาน	 
นโยบายสาธ์ารณสุขของไทยมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 อาทิ	 การยกระดั้บระบบบริการสุขภาพ 
ขั�นป็ฐมภ้มิ	 ทุติิยภ้มิ	 และติติิยภ้มิ	 การมุ่งเน้นการด้้แลสุภาพของป็ระชิาชินเพื�อให้้สามารถืเข้าถืึง 
ระบบบริการสุขภาพได้้อย่างทั�วถืึง	 ทั�งน่�	 ความก้าวห้น้าด้้านระบบสุขภาพดั้งกล่าวจะแสด้งให้้เห็้นถืึง 
สัญญาณท่�ด้่ในการขับเคลื�อนป็ระเทศัไทยส้่การเป็็น	“ศั้นย์กลางสุขภาพนานาชิาติิ”	

	 พิจารณาเท่ยบเค่ยงจากการจัด้อันดั้บ 
ของ	 Numbeo	 Survey	 ซึ่ึ�งเป็็นการจัด้อันดั้บ 
ท่� เก่�ยวกับการม่ระบบสาธ์ารณสุขด้่ท่�สุด้ในโลก	 
โ ด้ ย วิ เ ค ร า ะห้์ ด้ั ชิ น่ ร ะบบ สุ ขภาพจากป็ั จ จั ย 
ด้้ านติ่ า ง 	 ๆ 	 ท่� เ ก่� ย วข้ อ ง 	 อาทิ 	 ด้้ านทั กษะ 
และความสามารถืของบุคลากรทางการแพทย์	 
ด้้านอุป็กรณ์สำห้รับการวินิจฉัยและการรักษา 
ท่�ทันสมัย	 ด้้านความพึงพอใจติ่อการรับบริการ 

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย

ท่�มา:	Numboo	Survey

การ้จัดอันดับดัชน่ร้ะบบสุ่ขภาพ (Heath Care Index)
ของปร้ะเที่ศไที่ย ปี 2561 - 2565

สุขภาพ	 ด้้านความพึงพอใจติ่อค่าใชิ้จ่าย	 และด้้านความครอบคลุมในการเข้าถึืงระบบบริการสุขภาพ	 
โด้ยเมื�อพิจาร้ณาภาพร้วมในห้้วง 5 ปีแร้กตามยุที่ธศาส่ตร้์ชาติ (ปี 2561 – 2565) การ้จัดอันดับ 
ของ Numbeo Survey ม่แนวโน้มปรั้บตัวลดลงเล็กน้อย	 โด้ยป็ี	 2561	อย้่ในอันด้ับท่�	 5	 	ด้้วยคะแนน 
80.87	ป็ี	2562	อย้่ในอันด้ับท่�	7	ด้้วยคะแนน	79.06	ป็ี	2563	อย้่ในอันด้ับท่�	8	ด้้วยคะแนน	78.08	ป็ี	2564 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่�ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่�ดั่

การจัดัอันดัับป้ระสิทธิิภาพระบบบริการสุขภาพอย้่อันดัับท่� 1 ใน 25

ม่ระบบสาธิารณสุขท่�ไดั้มาต้รฐานท่�ป้ระชากรทุกระดัับเข้าถึงไดั้ด่ัขึ�น

ป้ี
2565
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การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่�ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่�ดั่

	 ไ ด้้ ม่ ก า ร ขั บ เ ค ลื� อ น ผ่ า น โ ค ร ง ก า ร 
เ พื� อ ขั บ เ ค ลื� อ น ก า ร บ ร ร ลุ เ ป็้ า ห้ ม า ย ติ า ม 
ยุทธ์ศัาสติร์ชิาติิ	ป็ระจำป็ีงบป็ระมาณ	พ.ศั.	 2565	
อาทิ	 โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงวรและระบบส่งติ่อ	 ท่�มุ ่งเน้นเรื�อง
พัฒนาระบบบริการการแพทย์แบบครบวงจร 
และระบบการส่งติ่อ	 โครงการสนับสนุนบริการ
และ วิ ชิ า ก า รท า งก า ร แพทย์ แ ก่ เ ข ติสุ ข ภ าพ	 
ท่� มุ ่ ง เ น้ น ก า ร เพิ� มพ้ นค ว าม ร้้ แ ล ะทั กษะกา ร
ป็ฏิิบัติิงานแก่เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์	 
นอก จ า กน่� 	 ห้ น่ ว ย ง า นท่� เ ก่� ย ว ข้ อ ง ยั ง ค ง ม่ 
กา รขั บ เ คลื� อ นกา รด้ำ เนิ นก า รอื� น 	 ๆ 	 อ าทิ	 
การยกระดั้บบริการสาธ์ารณสุขของป็ระเทศั 
อย่างติ่อเนื�อง	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง	 การแพร่ระบาด้ 
ของโรคไวรัสโคโรนา	 2019	 ได้้เร่งการนำบริการ 
การแพทย์ทาง ไกลมาใชิ้ 	 ด้ั ง เห้็น ได้้ จากการ 
ออกกฎระเบ่ยบเพื�อรองรับการแพทย์ทางไกล 

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

และการสาธ์ารณสุขทางไกลห้ลายฉบับเพื�อให้ ้
ครอบคลุมการให้้บริการของบุคลากรสาธ์ารณสุข 
อย่ าง เป็็นมาติรฐานและเพิ� มอัติราการเข้ าถืึ ง 
ของระบบบริการสุขภาพของป็ระชิาชิน	 เชิ่น	 
ป็ระกาศักระทรวงสาธ์ารณสุข	 เรื�อง	 มาติรฐาน 
การให้้บริการของสถืานพยาบาลโด้ยใชิ้ระบบ 
บริการการแพทย์ทางไกล	พ.ศั.	 2564	นอกจากน่� 
ยั ง ม่ ก า ร ด้ ำ เ นิ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
ส า ธ์ า รณ สุ ข ติ า ม ค ว า ม ติ้ อ ง ก า ร ข อ ง ร ะ บ บ 
สุ ข ภ าพอย่ า ง ติ่ อ เ นื� อ ง เ พื� อ พั ฒน า ศัั ก ยภ าพ
ของบุ คลากร ให้้ รอง รับระบบบ ริการสุ ขภาพ 
ท่� ทั น ส มั ย 	 แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศัั ก ย ภ า พ 
บุ คล ากรห้้ อ งป็ฏิิ บั ติิ ก า รด้้ า นอาห้ารและยา	 
แ ล ะ ห้้ อ ง ป็ ฏิิ บั ติิ ก า ร ด้้ า น อ า ห้ า ร แ ล ะ ย า	 
เพื� อขยายขอบข่ ายการ รับรองติามมาติรฐาน 
กรมวิทยาศัาสติร์การแพทย์	

อย้่ในอันด้ับท่�	 8	ด้้วยคะแนน	77.95	และป็ี	2565	อย้่ในอันด้ับท่�	 8	ด้้วยคะแนน	77.65	และเมื�อเที่่ยบกับ 
ส่ถึานะการ้บร้ร้ลุเป้าห้มายในปี 2565	 พบว่า	 ป็ระเทศัไทยอย้่ในอันด้ับท่� 	 8	 ด้้วยคะแนน	 77.65	 
ซึ่ึ� งม่ส่ถึานะการ้บร้ร้ลุ เป้าห้มายที่่� ได้กำห้นดให้้การ้จัดอันดับปร้ะส่ิที่ธิภาพร้ะบบบร้ิการ้สุ่ขภาพ 
อย้่อันดับที่่� 1 ใน 25

	 การแพร่ระบาด้ของเชิื�อโควิด้-19	สะท้อน 
ใ ห้้ เ ห้็ น ถืึ ง ป็ั ญ ห้ า ข อ ง ร ะ บบบ ริ ก า ร สุ ข ภ าพ 
ในป็ระเทศัไทย	 โด้ยเฉพาะด้้านระบบบริการ
สุขภาพท่�ทันสมัยและสอด้คล้องกับความติ้องการ 
ของป็ระชิาชิน	ด้้านการบริห้ารบุคลากรสาธ์ารณสุข 
และมาติรฐานของอุป็กรณ์ทางการแพทย์	 จึงม่ผล 
ทำให้้ระบบบริการสุขภาพไทยป็รับติัวครั�งให้ญ่	 
โด้ยเกิด้นวัติกรรมให้ม่ เพื� อติอบสนองติ่อ โรค 
ติิด้เชิื�อโควิด้-19	 รวมทั�งการป็รับป็รุงโครงสร้าง 
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ำ กั บ ด้้ แ ล ด้้ า น สุ ข ภ า พ 
เ พื� อ ใ ห้้ เ กิ ด้ ก า ร บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พท่� ป็ ล อ ด้ ภั ย 
และม่ป็ระสิทธ์ิผลมากขึ�น	 ซึ่ึ�งเป็็นป็ระโยชิน์ติ่อ 

ทั�งผ้้ป็่วยและเจ้าห้น้าท่�ด้้านสุขภาพ	 อันจะส่งผล 
ให้้การด้ำเนินการเกิด้ผลสัมฤทธ์ิ�ติามเป็้าห้มาย	 
ส ำห้ รั บป็ ร ะ เ ด้็ น เ รื� อ ง ก ำ ลั ง คนด้้ า นสุ ข ภ าพ 
ก็ติ้องอาศััยบุคลากรท่�ม่ความร้้	 ทักษะ	 แรงจ้งใจ 
และรับผิด้ชิอบงานให้้บริการสุขภาพ	และจำนวน 
ของบุคลากรท่� เห้มาะสมก็ม่ส่วนท่�ทำให้้ผลลัพธ์์ 
ด้้านสุขภาพด้่ขึ�นได้้เชิ่นกัน	 นอกจากนั�น	 การม่ 
ฐ านข้ อ ม้ ล ร ะบบบริ ก า ร สุ ขภ าพท่� เ ชิื� อ ม โ ย ง 
ระห้ว่างห้น่วยงานท่� เก่� ยวข้องก็ม่ความจำเป็็น 
เพื�อให้้สามารถืเติร่ยมพร้อมระบบบริการสุขภาพ 
ได้้ด่้ขึ�นและรับมือได้้อย่างทันท่วงท่	 ห้ากเกิด้วิกฤติ 
ความท้าทายให้ม่ท่�อาจเกิด้ขึ�นในอนาคติ

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย
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	 “ ม่ ร ะบบส า ธ์ า รณ สุขท่� ไ ด้้ ม า ติ ร ฐ าน 
ท่�ป็ระชิากรทุกระดั้บเข้าถึืงได้้ด้่ขึ�น”	 แม้ว่าจะม ่
การบรร ลุ เป็้ าห้มายแล้ วแติ่ เพื� อ ให้้ เ กิด้ความ
ยั�งยืนในการม่ระบบสาธ์ารณสุขท่� ได้้มาติรฐาน
ท่�ป็ระชิากรทุกระด้ับเข้ าถืึ ง ได้้ด้่ยิ� ง ขึ�น 	 ห้น่วย
งานท่� เ ก่� ยวข้องยั งคงควรขยายศัักยภาพของ
ระบบบริ ก า รสุ ขภาพ โด้ยการ เพิ� ม เ ค รื อ ข่ า ย
ห้น่วยบริการด้้านสุขภาพท่�เป็็นไป็ติามมาติรฐาน 
ติ า ม ห้ ลั ก วิ ชิ า ก า ร 	 ก า ร พั ฒ น า น วั ติ ก ร ร ม 
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย่ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ท่� ทั น ส มั ย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ป็ระชิาชินเข้ า ถึื ง ได้้ ง่ า ย 	 ถื้ กติ้ อ ง 	 ป็ลอด้ภัย 
แ ล ะ ม่ ม า ติ ร ฐ า น 	 ร ว มทั� ง ก า ร ม่ ฐ า น ข้ อ ม้ ล 
การบริการสุขภาพท่�ม่การเชิื�อมข้อม้ลรายบุคคล 
แ บ บ ดิ้ จิ ทั ล 	 อ า ทิ ข้ อ ม้ ล สุ ข ภ า พ ดิ้ จิ ทั ล 
เพื�อป็ระชิาชิน	 เชิื�อมโยงเป็็นฐานข้อม้ลขนาด้ให้ญ่ 
ของป็ระ เทศั เพื� อ ชิ่ ว ย ให้้ ป็ ระชิาชินสามารถื 
เข้าถืึงบริการสาธ์ารณสุขได้้ทุกท่�อย่างติ่อเนื�อง 
และ รัฐ 	 สามารถื ใชิ้ ป็ระ โยชิน์ ในการ พัฒนา 
ระบบสาธ์ารณสุขให้้ม่ป็ระสิทธ์ิภาพยิ�งขึ�น

	 แผนแม่บทป็ระเด็้น	 (13)	 การเสริมสร้าง
ให้้คนไทยม่สุขภาวะท่�ด้่	 (พ.ศั.	 2566	 –	 2580)	
(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติิม)	 เป็้าห้มายม่ระบบสาธ์ารณสุข
ท่� ไ ด้้ ม า ติ ร ฐ านท่� ป็ ร ะ ชิ า ก รทุ ก ร ะ ด้ั บ เ ข้ า ถืึ ง 
ได้้ด้่ขึ�น	 ยังคงตัิวชิ่�วัด้ท่�พิจารณาจากการจัด้อันด้ับ
ป็ระสิทธ์ิภาพระบบบริการสุขภาพแติ่ม่การปร้ับ
เปล่�ยนค่าเป้าห้มาย จาก อันดับที่่�  1 ใน 25  
เป็น อันดับไม่เกิน 20 ของโลก	ทั�งน่�	เมื�อเท่ยบกับ
รายงานการจัด้อันด้ับป็ระสิทธ์ิภาพระบบบริการ

สุขภาพฉบับล่าสุด้ในป็ี	 2561	พบว่า	ป็ระเทศัไทย
ถื้กจัด้อย้่ในอันดั้บท่�	 27	 จาก	 56	ป็ระเทศั	ด้ังนั�น	
เมื�อเท่ยบสถืานะการบรรลุเป็้าห้มายในป็ี	 2570	
อันดั้บป็ระสิทธ์ิภาพระบบบริการสุขภาพยังคง
อย้่ ในร้ะดับยังคงเส่่�ยงต่อการ้บร้ร้ลุ เป้าห้มาย  
จึงจำเป็็นติ้องม่การยกระดั้บระบบสาธ์ารณสุข 
ท่� ม่ ป็ระสิทธ์ิภาพและศัั กยภาพในการ พัฒนา 
อย่างรอบด้้าน	 เพื�อให้้สถืานะการบรรลุเป็้าห้มาย
ในห้้วงติ่อไป็ม่การบรรลุค่าเป็้าห้มาย	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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	 ป็ัจจัยสำคัญในการเข้าถึืงบริการสาธ์ารณสุขให้้ม่ความเห้ลื�อมล�ำลด้ลง	 คือการยกระดั้บคุณภาพ 
การให้้บริการทางการแพทย์ท่� เป็็นไป็ติามมาติรฐานสากล	 ทั�งในส่วนของการพัฒนาสถืานพยาบาล 
ให้้ ม่ป็ระสิทธิ์ภาพ	 การเพิ�มบุคลากรท่� เพ่ยงพอติ่อความติ้องการของคนในแติ่ละพื�นท่�การบริการ 
รักษาพยาบาลท่�ม่คุณภาพและเป็็นมาติรฐานเด่้ยวกัน	 ระบบการส่งติ่อท่�เข้าถึืงง่าย	 โด้ยป็ัจจัยดั้งกล่าว 
จะเป็็นป็ัจจัยแห้่งความสำเร็จติ่อการบรรลุเป็้าห้มายท่�กำห้นด้ไว้ได้้อย่างม่ป็ระสิทธ์ิภาพ

	 พิิจารณาจากด้ัชิน่ความก้ าวห้น้ าของ 
การพัฒนาคนด้้านสุขภาพ	ซึ่ึ�งจัด้เก็บโด้ยสำนักงาน
สภาพัฒนาการ เศัรษฐกิ จและสั งคมแห้่ งชิาติิ	 
โด้ยเมื�อพิจาร้ณาภาพร้วมในห้้วง 5 ปีแร้ก 
ตามยุที่ธศาส่ตร้์ชาติ (ปี 2561 – 2565) พบว่า 
ม่ แนว โน้ มการ้ปร้ั บตั วลดลงอย่ า งต่ อ เนื� อ ง  
โด้ยด้ัชิน่การพัฒนาคนด้้านสุขภาพในป็ี	 2561	 
ม่ด้ัชิน่เท่ากับ	 0.6432	 ป็ี	 2562	 อย้่ท่� 	 0.6302	 
ป็ี	2563	อย้่ท่�	0.6411	ในขณะท่�ป็ี	2564	อย้่ท่�	0.6386	 
โด้ยองค์ป็ระกอบสำคัญท่�ม่ผลติ่อการเป็ล่�ยนแป็ลง
ท่�ลด้ลงของมิติิการพัฒนาคนด้้านสุขภาพ	 คืออัติรา
การฆ่่าติัวติายสำเร็จ	 ซึ่ึ� งพบว่าในชิ่วงท่�ผ่านมา 
ม่แนวโน้มท่�เพิ�มขึ�นจาก	6.03	คนติ่อแสนป็ระชิากร
ในป็ี	 2560	 เป็็น	 7.37	 คนติ่อแสนป็ระชิากร 
ในป็ี	2563	ป็ระกอบกับสถืานการณ์การแพร่ระบาด้
ของโรคติิด้เชิื�อไวรัสโควิด้-19	ในชิ่วงป็ี	2563	–	2565	 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ท่�มา:	สำานักงานสภาพัฒนาการเศัรษฐกิจและสังคมแห้่งชิาติิ

ดัชน่ความก้าวห้น้าของการ้พัฒนาคนด้านสุ่ขภาพ

ท่�ส่ งผลกระทบกับภาวะเศัรษฐกิจ	 และอัติรา
การว่างงานท่�ส้งขึ�น	 ทำให้้ม่ผลติ่อความเคร่ยด้ 
และสุขภาพจิติของคนโด้ยเฉพาะในชิ่วงอายุ	 30	– 
49	ป็ี	ห้รือกลุ่มวัยแรงงานท่�ม่อัติราการฆ่่าตัิวติายส้ง 
เ มื� อ เ ท่ ย บ กั บ วั ย อื� น ซึึ่� ง เ ป็็ น ป็ ร ะ เ ด็้ น ท่� ติ้ อ ง 
เฝ้้าระวัง	 นอกจากนั�นองค์ป็ระกอบด้้านสัด้ส่วน
ป็ระชิากรท่�พิการยังเพิ�มขึ�นติ่อเนื�อง	โด้ยเป็็นผล

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การกระจายบริการสาธิารณสุขอย่างทั�วถึงแลุะม่คุ่ณภาพ

ดััชน่ค่วามก้าวหน้าของการพัฒนาค่นดั้านสุขภาพ ทุกจังหวัดัไม่ต้ำ�ากว่า 0.67

การเข้าถึงบริการสาธิารณสุขม่ค่วามเหลุ้�อมลุำ�าลุดัลุง

ป้ี
2565
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มาจากการเกิด้อุบัติิเห้ติุทางถืนน	และการเจ็บป็่วย 
ด้้วยโรคไม่ติิด้ติ่อเรื�อรัง	 โด้ยเฉพาะในกลุ่มผ้้ ส้ง
อายุ	 เชิ่นเด้่ยวกันกับองค์ป็ระกอบด้้านอัติราทารก
แรกเกิด้น�ำห้นักน้อยท่�ม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นในป็ี	 2564	 
และป็ระชิากรป็ระชิากรท่� เจ็บป็่วยท่� เป็็นผ้้ป็่วย 
ใน	 โด้ยเฉพาะในกลุ่มโรคไม่ติิด้ติ่อเรื�อรัง	 (NCDs)	 
ซึึ่�งเป็็นโรคท่�เกิด้จากพฤติิกรรมในการด้ำเนินชิ่วิติ	
อาทิ	 โรคห้ลอด้เลือด้สมอง	มะเร็ง	 โรคห้ัวใจ	ไติวาย	
ความดั้นโลหิ้ติส้ง	 เมื�อพิจารณาอัติราการเจ็บป็่วย 

ท่�ผ่ านมา	 พบว่า 	 อัติราผ้้ป็่ วยในจากกลุ่มโรค 
ด้ังกล่าวม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นเชิ่นกัน	 และเมื�อเที่่ยบ
ส่ถึานะการ้บร้ร้ลุเป้าห้มายในปี 2565	 พบว่า	 
ด้ัชิน่ความก้าวห้น้าของการพัฒนาคนด้้านสุขภาพ	
ในป็ี	 2564	 อย้่ ท่� 	 0.6411	 ซึึ่�งยังคงอย้่ในร้ะดับ 
ใกล้เค่ยงในการ้บร้ร้ลุเป้าห้มายที่่�กำห้นดให้้ดัชน่
ความก้าวห้น้าของการ้พัฒนาคนด้านสุ่ขภาพ  
ทีุ่กจังห้วัดไม่ต�ำกว่า 0.67

	 ได้้ม่การขับเคลื�อนผ่านการจัด้ทำโครงการ
เพื�อขับเคลื�อนการบรรลุเป็้าห้มายติามยุทธ์ศัาสติร์
ชิาติิ 	 ป็ระจำป็ีงบป็ระมาณ	 พ.ศั.	 2565	 อาทิ	
โครงการขับเคลื�อนการด้้แลสุขภาพจิติทุกกลุ่มวัย
ในระบบสุขภาพป็ฐมภ้มิ	 เพื�อเป็็นแนวทางติ้นแบบ
ในการชิ่วยสร้างภ้ มิคุ้ม กันทางใจให้้ป็ระชิาชิน
ในพื�นท่�ท่�สนใจ	 เพื�อให้้ป็ระชิาชินได้้รับบริการ 
ท่� ส ะ ด้ วก ร วด้ เ ร็ ว 	 ม่ ภ้ มิ คุ้ ม กั นท า ง ใ จ ทั� ง ใ น 
ระดั้บบุคคล	 ครอบครัวและชุิมชิน	 สามารถื 
ก้ า วข้ ามวิ กฤติป็ัญห้าติ่ า งๆ 	 ไป็ ได้้ อย่ า ง เข้ ม
แข็ง 	 และโครงการพัฒนาศัักยภาพทรัพยากร
บุคคลด้้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกท่�ป็ฏิิบัติิงานด้้านสาธ์ารณสุข	 มุ่ งเน้น
ในการพัฒนาผ้้ป็ระกอบวิชิาชิ่พแพทย์แผนไทย	 
สห้วิชิาชิ่พ	 และห้มอพื�นบ้ านในระบบบริการ 
สุ ขภ าพ 	 ให้้ ม่ ส ม ร รถืนะส้ ง 	 ร วมทั� ง พัฒนา 
ศัักยภาพเครือข่ายผลิติกำลังคนด้้านการแพทย์
แผนไทยและคุณภาพการจัด้การศัึกษาแพทย์
แผนไทยบัณฑ์ิติให้้ม่คุณภาพเป็็นท่�ยอมรับจาก 
สห้วิชิาชิ่พและสังคม	 นอกจากน่� 	 ห้น่วยงานท่� 
เ ก่�ยวข้องยังคงม่การขับเคลื�อนการด้ำเนินการ 
อื�น	ๆ	อาทิ	การพัฒนาเพื�อยกระด้ับบริการทางการ
แพทย์และสาธ์ารณสุข	 เพื�อให้้ม่ความครอบคลุม 
และทั� ว ถึืงและลด้ความเห้ลื� อมล�ำ 	 ห้น่วยงาน 
ท่� เก่�ยวข้องได้้ ม่การด้ำเนินการขับเคลื�อน	 อาทิ	 
การยกระด้ับการเข้าถืึงบริการด้้านสาธ์ารณสุข	 

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

โด้ยกระทรวงสาธ์ารณสุขและภาค่ เค รือข่ าย
ท่� เ ก่� ย ว ข้ อ ง ไ ด้้ ม่ ก า ร ขั บ เ ค ลื� อ น บ ริ ก า ร ด้้ า น
สาธ์ารณสุขท่�ม่ความห้ลากห้ลายเพื�อสนองติอบ
ติ่อป็ัญห้าสุขภาพท่�เฉพาะเจาะจงของแติ่ละเขติ
สุขภาพ	 โด้ยม่การนำภาค่ เครือข่ ายในชิุมชิน 
เ ข้ า ม า บ้ ร ณ า ก า ร ก า ร ด้ ำ เ นิ น ง า น 	 อ า ทิ	 
เขติสุขภาพท่� 	 4	 ได้้ม่การมุ่งเน้นการขับเคลื�อน 
เรื� องการด้้แลห้ญิงติั� งครรภ์ ในการเข้ าส้่ ระบบ 
การด้้แลการฝ้ากครรภ์ครบติามเกณฑ์์	 การคลอด้ 
ไ ด้้ ติ า มก ำห้นด้ 	 ติลอด้จนก า รด้้ แ ล สุ ขภ าพ 
แม่และเด้็กห้ลังคลอด้เขติสุขภาพท่� 	 12	 ได้้ม่
การมุ่ ง เน้นเรื� องการให้้บ ริการคัด้กรองมะเร็ ง 
เติ้านม	 โด้ยคัด้กรองกลุ่มเป็้าห้มายท่�ม่ความเส่�ยง 
และป็ระชิาชินท่� สนใจสามารถื เข้ า รั บการ ใชิ้ 
บริ การ โด้ยไม่ ม่ ค่ า ใชิ้ จ่ าย 	 การ พัฒนาระบบ 
ก า ร แ พ ท ย์ ป็ ฐ ม ภ้ มิ แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย สุ ข ภ า พ 
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ในระด้ับอำเภอ	 โด้ยเป็็นการมุ่งเน้นและยกระด้ับ 
ใ ห้้ ค น ใ น พื� น ท่� ส า ม า ร ถื เ ข้ า ม า ม่ ส่ ว น ร่ ว ม 
ในการติิ ด้ติาม 	 กำกับ 	 และป็ระ เ มินผลงาน 
สาธ์ารณสุขในระด้ับอำเภอ	 ร่วมกับภาค่เครือข่าย 
ท่� เ ก่� ยวข้ อง 	 อาทิ 	 บุ คลากรด้้ านสาธ์ารณสุข 
อาสาสมัครด้้านสาธ์ารณสุข	 โด้ยสามารถืร่วม 
ด้ ำ เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ด้้ า น ก ำ ลั ง ค น	 
การบริห้ารจัด้การข้อม้ลข่าวสารด้้านสาธ์ารณสุข 
อันจะนำไป็ส้่ ความยั� ง ยื น ในการแก้ ไขป็ัญห้า 

ความเห้ลื�อมล�ำในการเข้าถืึงบริการสาธ์ารณสุข 
ในระดั้บพื�นท่�ได้้อย่างม่ป็ระสิทธ์ิภาพ	 และทุกคน	 
และเข้าถืึงข้อม้ลสุขภาพท่�ครบถื้วนถื้กติ้องท่�นำไป็ 
ส้่ ก า ร ตัิ ด้ สิ น ใ จ จั ด้ ก า ร สุ ข ภ า พ ข อ ง ติ น เ อ ง 
ได้้อย่างเห้มาะสม	 และป็รับเป็ล่�ยนพฤติิกรรม 
และการใชิ้ชิ่วิติของตินเองได้้อย่างม่ป็ระสิทธ์ิภาพ 
โด้ยข้อม้ล	ณ	เดื้อน	กรกฎาคม	2565	ม่ผ้้ลงทะเบ่ยน 
ในแอป็พลิเคชิั�นดั้งกล่าว	 จำนวน	 1.39	 ล้านคน 
ทั�วป็ระเทศั

	 การด้ำเนินงานเพื�อให้้การเข้าถืึงบริการ
ส า ธ์ า รณสุ ข ม่ ค ว า ม เ ห้ลื� อ ม ล� ำ ล ด้ล ง ยั ง ค ง ม ่
ความท้าทายจากสถืานการณ์การแพร่ระบาด้ 
ของเชิื�อโควิด้-19	อย่างไรก็ติาม	 เพื�อให้้การด้ำเนิน
การเกิด้ผลสัมฤทธ์ิ�ติามเป็้าห้มายจึงควรมุ่งเน้น 
ให้้ ความสำคัญกับการยกระด้ับคุณภาพชิ่ วิ ติ 
ขอ งคน ไทย ให้้ ค ร อบค ลุม ทุ ก มิ ติิ ก า ร พัฒนา	 
โด้ยมุ่ง เน้นให้้ความสำคัญ	 ด้ังน่� 	 การยกระดั้บ
กำลังคนด้้านสุขภาพท่�ม่อย้่ ในระบบ	 โด้ยติ้อง 
ม่วางแผนกำลังคนด้้านสุขภาพ	 มิใชิ่แค่การผลิติ
เพื� อ เพิ� มป็ริ ม าณกำลั งคน เข้ าส้่ ร ะบบ เท่ านั� น	 
โ ด้ ยติ้ อ ง ว า ง แผนทั� ง ร ะบบ 	 ติั� ง แ ติ่ ก า ร ผลิ ติ		 
การกระจาย 	 	 และการคงอย้่ ขอ งกำ ลั งคน 
ในระบบให้้ม่ความเห้มาะสมไม่ม่การกระจุกตัิว 
อย้่เฉพาะในเขติเมืองมากกว่าอย้่ในพื�นท่�ห้่างไกล	 
การนำเทคโนโลย่มาป็ระยุกติ์ใชิ้เพื�อแก้ไขป็ัญห้า
ความเห้ลื� อมล� ำ 	 โด้ยเทคโนโลย่ติ้องส่ งผลให้ ้
ผ้้ ใ ชิ้ ง่ า ย ส า ม า ร ถื เ ข้ า ถึื ง ไ ด้้ ง่ า ย แ ล ะ เ ข้ า ม า 
ชิ่วยอำนวยความสะด้วกในการเข้ า ถึืงบริการ 

ด้้ านสาธ์ารณสุ ขอย่ า งทั� ว ถืึ ง 	 ก า รสนั บสนุ น 
การพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
บริการสาธ์ารณสุข	 อาทิ	 การป็ระเมินคุณภาพ
ห้น่วยบริการท่�ผ่ านการ รับรองติามมาติรฐาน 
การติอบสนองความติ้องการในการให้้บริการ 
ด้้านสาธ์ารณสุข	 ไม่ว่าจะเป็็น	 บริการสร้างเสริม 
สุขภาพ	 การป็้องกัน โรค	 บริการ ทันติกรรม	 
ติลอด้จนบริ ก าร ให้้ ค ำป็รึ กษา ในการ ใชิ้ สิ ทธ์ิ� 
สวัสดิ้การของตินเอง	 การเข้าถืึ งห้ลักป็ระกัน 
สุขภาพให้้ม่ความครอบคลุมป็ระชิากร	 โด้ยเฉพาะ 
บุคคล ท่� ยั ง ไม่ ล งทะ เบ่ ยน สิท ธิ์ติามมาติรา 	 6	 
แ ห้่ ง พ ร ะ ร า ชิ บั ญ ญั ติิ ห้ ลั ก ป็ ร ะ กั น สุ ข ภ า พ 
แห้่งชิาติิ 	 ได้้แก่บุคคลท่� ไม่อย้่ ในทะเบ่ยนบ้าน	 
( รอ ยืน ยัน สิทธ์ิ� ) 	 และคนไทยในติ่ า งป็ระ เทศั	 
และ	 (5)	 การป็รับเป็ล่�ยนพฤติิกรรมในการด้ำเนิน
ชิ่วิติท่�เส่�ยงติ่อการเกิด้โรค	 โด้ยเฉพาะโรคไม่ติิด้ติ่อ
เ รื�อรั งซึ่ึ� งอาจส่งผลในระยะยาวอาจก่อให้้ เกิด้ 
ความพิการติลอด้จนการเส่ยชิ่วิติ

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย
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	 “ ก า ร เ ข้ า ถึื ง บ ริ ก า ร ส า ธ์ า ร ณ สุ ข 
ม่ความเห้ลื� อมล� ำลด้ลง”	 ควรให้้ความสำคัญ 
กับการส่ร้้างแร้งจ้งใจเพื�อส่นับส่นุนให้้กำลัง
คนด้านสุ่ขภาพม่ขวัญและกำลังใจในการอย้่ ใน
ระบบสาธ์ารณสุข	 ติลอด้จนการนำเทคโนโลย่
มาป็ระยุกติ์ ใชิ้จะติ้องคำนึงถืึงความเห้มาะสม 
ทั� งบริ บทของแติ่ ละพื� นท่� และกลุ่ ม เป็้ าห้มาย 
ใ น ก า ร ใ ชิ้ ง า น 	 ร ว มทั� ง 	 จ ำ เ ป็็ น ติ้ อ ง ม่ ก า ร 
บ้ ร ณ า ก า ร ก า ร ด้ ำ เ นิ น ร่ ว ม กั น เ พื� อ พั ฒ น า 
และยกระ ดั้บมาติรฐานทางด้้ านสาธ์ารณสุข	 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

และม่การส่งเสริมให้้ม่การเข้าถืึงระบบบริการ
ด้้านสุขภาพท่�ม่คุณภาพและส่งเสริมพฤติิกรรม
การด้้แลสุขภาพท่�เห้มาะสมโด้ยเฉพาะการสร้าง
ความติระห้นักร้้ถืึ งพฤติิกรรมทางด้้านสุขภาพ
ท่�เห้มาะสม	 การป็รับเป็ล่�ยนพฤติิกรรมการเสริม
สร้างภ้มิคุ้ มกันท่�ด้่ทั� ง ในด้้านสุขภาพ	 ทัศันคติิ	 
การจัด้การความเคร่ยด้	 เป็็นติ้น	 รวมทั�งสนับสนุน
ให้้ สังคมและสิ� งแวด้ล้อมอย้่ ในสภาวะท่� เอื�อติ่อ 
การม่สุขภาวะท่�ด่้ของป็ระชิาชิน

	 แผนแม่บทป็ระเด็้น	 (13)	 การเสริมสร้าง
ให้้คนไทยม่สุขภาวะท่�ด้่	 (พ.ศั.	 2566	 –	 2580)	
(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติิม)	 เป็้าห้มายแผนแม่บทย่อย 
การเข้าถืึงบริการสาธ์ารณสุขม่ความเห้ลื�อมล�ำ
ลด้ลง	 ได้้ม่การป็รับเป็ล่�ยนตัิวชิ่� วัด้ จากดัชน ่
ความก้าวห้น้าของการ้พัฒนาคนด้านสุ่ขภาพ  
เป็นกลุ่มคนเป้าห้มายในร้ะบบบร้ิห้าร้จัดการ้
ข้ อ ม้ ล ก า ร้ พั ฒ น า ค น แ บ บ ช่� เ ป้ า ที่่� ต ก มิ ติ 
ด้านสุ่ขภาพ ได้ร้ับการ้ด้แล	 จัด้เก็บโด้ยระบบ 
บริห้าร จัด้การข้อม้ลการพัฒนาคนแบบชิ่� เป็้ า	 
โด้ยสถืานะการบรร ลุ เป็้ าห้มาย ในป็ี 	 2564	 
ม่ ก ลุ่ ม ค น เ ป็้ า ห้ ม า ย ท่� ติ ก มิ ติิ ด้้ า น สุ ข ภ า พ 
จำนวน	 762 ,764 	 คน	 และได้้ รั บการด้้ แล 
จำนวน	 651,332	 คน	 คิด้เป็็นร้อยละ	 85.40	 

ป็ระเทศั	 ดั้งนั� น 	 เมื� อ เท่ยบสถืานะการบรรลุ
เ ป็้ า ห้ ม า ย ใ นป็ี 	 2 5 7 0 	 ก ลุ่ ม ค น เ ป็้ า ห้ ม า ย 
ในระบบติ้องได้้ รับการด้้แล ยังคงอย้่ ในระ ดั้บ
ใ ก ล้ เ ค่ ย ง ก า ร บ ร ร ลุ เ ป็้ า ห้ ม า ย ท่� ก ำ ห้นด้ ใ ห้้
กลุ่ มคนเป็้าห้มายในระบบติ้องได้้รับการด้้แล 
ร้อยละ	 100	 ด้ังนั�น	 จึงจำเป็็นติ้องม่การป็ระสาน
และบ้รณาการการด้ำเนินงานร่วมกันเพื�อพัฒนา
และยกระ ดั้บมาติรฐานทางด้้ านสาธ์ารณสุข	 
แ ล ะ ม่ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้้ ม่ ก า ร เ ข้ า ถืึ ง ร ะ บ บ 
บริ ก ารด้้ านสุ ขภาพท่� ม่ คุณภาพและส่ ง เ สริ ม 
พ ฤ ติิ ก ร ร ม ก า ร ด้้ แ ล สุ ข ภ า พ ท่� เ ห้ ม า ะ ส ม	 
โด้ยเฉพาะการสร้างความติระห้นักร้้ถืึงพฤติิกรรม 
ทางด้้านสุขภาพท่�เห้มาะสมติ่อไป็

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

130401
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130501

	 ป็ั จจั ยสำ คัญของป็ระชิาชินท่� สามารถื
รับมือและป็รับติัวติ่อโรคอุบัติิให้ม่และโรคอุบัติิซึ่�ำ	
ป็ระกอบด้้วย	 การพัฒนาด้้านโครงสร้างพื�นฐาน	
อาทิ	 เทคโนโลย่ท่�พยากรณ์แนวโน้มการเกิด้โรค 
ป็ระกอบการติัด้สินใจอย่างทันติ่อสถืานการณ์	 
ศ้ันย์ป็ฏิิบัติิการภาวะฉุกเฉิน/ศั้นย์ข้อม้ลอ้างอิง 
และเผยแพร่ท่�ม่มาติรฐาน	การจัด้การภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธ์ารณสุข	 ได้้แก่	 ระบบเฝ้้าระวังป็้องกัน
ควบคุม/ระบบรับมือป็รับติัวสำห้รับโรคอุบัติิให้ม่	 
อุบัติิซึ่� ำ 	 และโรคติิด้ติ่อ อันติราย	 การพัฒนา 
เครือข่ายเฝ้้าระวังและเติือนภัย	 โด้ยความร่วม
มือทุกภาคส่วนทั�งระดั้บชิาติิและนานาชิาติิให้้ม ่

ความพร้อมในการรับมือโรคดั้งกล่าว	 การพัฒนา
ด้้านการสื� อสาร	 ทั� งร้ป็แบบการสื� อสารความ
เส่�ยง	 ชิ่องทาง/ร้ป็แบบ/การเข้าถึืงข้อม้ลท่�ถื้กติ้อง 
ของป็ระชิาชิน	 และการสื�อสาร/ป็ระสานงาน 
ภายในองค์กรและภาค่เครือข่าย	 และการพัฒนา
สภาพแวด้ล้อมท่�เอื�อติ่อการพัฒนาและสร้างระบบ
รับมือป็รับติัวติ่อโรคอุบัติิให้ม่/อุบัติิซึ่�ำท่�เกิด้จาก 
การเป็ล่�ยนแป็ลงภ้มิอากาศั	 ทั�งกฎห้มาย/มาติรการ
ภาครัฐ	 และมาติรการทางสังคมท่�รองรับการ 
รับมือติ่อการป็รับตัิวติ่อโรคท่�ใชิ้ระบบวิเคราะห้์
ข้อม้ลขนาด้ให้ญ่จาก	184	ป็ระเทศัทั�วโลก

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ปี้
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาแลุะสร้างระบบรับม้อแลุะป้รับตั้วต่้อโรค่อุบัติ้ใหม่แลุะโรค่อุบัติ้ซ้ำำ�า
ท่�เกิดัจากการเป้ลุ่�ยนแป้ลุงสภาพภ้มิอากาศ

ป้ระชาชนท่�ม่ค่วามร้้สุขภาพเร้�องโรค่อุบัติ้ใหม่แลุะโรค่อุบัต้ิซ้ำำ�าท่�เกิดัจาก
การเป้ลุ่�ยนแป้ลุงภ้มิอากาศเพิ�มขึ�นร้อยลุะ 5 ของป้ระชากรทั�งหมดั

ป้ระชาชนม่ค่วามรอบร้้สุขภาพ เร้�องโรค่อุบัต้ิใหม่แลุะอุบัต้ิซ้ำำ�า
ท่�เกิดัจากการเป้ลุ่�ยนแป้ลุงภ้มิอากาศมากขึ�น

ป้ี
2565
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	 พิ จ า รณ า เ ท่ ย บ เ ค่ ย ง จ า ก 	 G l o b a l	 
COVID-19	 Index	 ซึ่ึ� ง เป็็นติัวชิ่� วัด้ ท่�สามารถื 
สะท้อน เรื� อ โ รค อุ บัติิ ให้ม่ โด้ย เฉพาะการแพร่
ระบาด้ของเชิื�อโควิด้	 -19	 ความสามารถืในการ 
ติอบสนองอย่างรวด้เร็วและทันติ่อสถืานการณ์ 
ในการควบคุมโรค	และความพร้อมของโครงสร้าง 
พื�นฐานทางสาธ์ารณสุขในการรักษาผ้้ ติิ ด้ เชิื� อ 
โด้ย เมื� อพิ จารณาภาพรวมในห้้ ว ง 	 5 	 ป็ี แรก 
ติามยุทธ์ศัาสติร์ชิาติิ	 (ป็ี	 2561	 –	 2565)	 พบว่า	 
ป็ ร ะ เ ท ศั ไ ท ย เ ป็็ น ป็ ร ะ เ ท ศั ท่� ฟ้� น ติั ว จ า ก 
สถืานการณ์การแพร่ระบาด้ของเชิื�อโควิด้–19	 
ด่้ขึ� นอย่ า งติ่ อ เนื� อ ง 	 โด้ยจากข้อม้ ลป็ี 	 2564	 
ไทยถื้กจัด้อันด้ับเป็็นป็ระเทศัท่�ฟ้�นติัวจากการ 
แพร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19	 เป็็นอันด้ับท่� 	 51	 
ของ โลกคิ ด้ เป็็ น ร้ อ ยละ 	 66 . 38 	 ในขณะท่� 
ป็ี	 2565	 อย้่ ในอันด้ับท่� 	 28	 ของโลก	 คิด้เป็็น 
ร้อยละ	 70.08	 สะท้อนให้้เห็้นว่า	 ป็ระเทศัไทย 
ม่ระดั้บความพร้อมในการรับมือติ่อโรคอุบัติิให้ม ่
ได้้ด้่ ขึ� นอย่ างติ่อ เนื� อ ง 	 และเมื� อ เท่ยบสถืานะ 
การบรรลุเป็้าห้มายในป็ี	 2565	 พบว่า	 ร้อยละ 
ของป็ระเทศัไทยท่�ฟ้�นติัวจากการแพร่ระบาด้ 
ของโรคโควิด้-19	 ยังคงอย้่ ในระดั้บใกล้ เค่ยง 
ในการบรรลุเป็้าห้มาย	 ท่�ม่การกำห้นด้เป็้าห้มาย
ป็ระชิาชินท่� ม่ความร้้สุขภาพเรื�องโรคอุ บัติิ ให้ม ่
และ โ รคอุ บั ติิ ซึ่� ำท่� เ กิ ด้ จ ากการ เป็ ล่� ยนแป็ลง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ภ้มิอากาศัเพิ�มขึ�นร้อยละ	5	ของป็ระชิากรทั�งห้มด้	
นอกจากน่�	 ได้้ม่การพิจารณาผลจากการป็ระเมิน
สมรรถืนะห้ ลัก ในการป็ฏิิบั ติิ ติ ามกฎอนามั ย 
ระห้ว่ า งป็ระ เทศั 	 โด้ย ผ้้ เ ชิ่� ย วชิาญภายนอก
ป็ระเทศั	 โด้ยในป็ี	 2565	 ป็ระเทศัไทยได้้คะแนน
เฉล่�ย	4.25	จาก	5	คะแนน	ท่�ม่ทั�งห้มด้	56	ติัวชิ่�วัด้ 
ของป็ระเด้็นทางเทคนิค	 19	 ด้้าน	 โด้ยม่ด้้าน
ท่� เ ก่� ยวข้ องกับแผนแม่บทน่� 	 อาทิ 	 กฎห้มาย	 
ก า ร ป็ ร ะ ส าน ง า น 	 ก า ร สื� อ ส า ร ค ว า ม เ ส่� ย ง	 
การเฝ้้าระวังโรคแบบเร่ยลไทม์	 และการเติร่ยม 
ความพร้อมติอบโติ้ภาวะฉุกเฉิน	 ซึ่ึ�งเป็็นคะแนน 
ท่�ส้งขึ�นกว่าป็ี 	 2560	 ท่� ได้้คะแนนเฉล่�ย	 3.75	 
จาก	 5	 คะแนน	 (48	 ติัวชิ่�วัด้)	 ทั� งน่� 	 ในส่วน 
ความรอบร้้ด้้านสุขภาพ	 จากผลสำรวจป็ระชิาชิน
ม่พฤติิกรรมป็้องกันโรคพึงป็ระสงค์	 เด้ือนกันยายน	
2565	พบว่า	ป็ระชิาชินร้อยละ	 85.90	ม่การเว้น
ระยะห้่างอย่างน้อย	 1	 –	 2	 เมติร	 ร้อยละ	 93.46	 
ม่การสวมห้น้ากากติลอด้เวลาในท่�สาธ์ารณะ	 
และร้อยละ	 87 .08	 ม่การล้ าง มือห้ลังสัม ผัส 
สิ� ง ส ก ป็ ร ก ด้้ ว ย ส บ้่ / น� ำ / เ จ ล แ อ ล ก อ ฮ อ ล์	 
โด้ยป็ระชิาชินท่�ป็ฏิิบัติิครบทั�ง	 3	 ข้อเป็็นป็ระจำ
คิด้เป็็นร้อยละ	 78.73	 แสด้งให้้เห้็นว่าป็ระชิาชิน
ติระห้นั ก ร้้ แ ละ เ ข้ า ใ จถืึ ง วิ ธ์่ ก า รป็้ อ งกั นด้้ แล 
ตินเองในระด้ับห้นึ�ง
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	 ไ ด้้ ม่ ก า ร ขั บ เ ค ลื� อ น ผ่ า น ก า ร จั ด้ ท ำ
โครงการ เพื� อขั บ เคลื� อนการบรร ลุ เป็้ าห้มาย 
ติามยุ ทธ์ศัาสติร์ ชิ าติิ 	 ป็ระจำป็ี งบป็ระมาณ	 
พ.ศั.	 2565	 อาทิ	 โครงการเสริมสร้างข่ด้ความ 
สามารถืติ่ อการป็รับติั วด้้ านสุ ขภาพจากการ 
เป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภ้มิอากาศั	 ท่�มุ ่ งเน้นการยก 
ระดั้บการพัฒนาระบบฐานข้อม้ลกลางท่�เชิื�อมโยง 
ข้อม้ลด้้านอุติุนิยมวิทยาและข้อม้ลด้้านสุขภาพ 
ท่�ป็ระชิาชินเข้าถืึงง่าย	 เจ้าห้น้าท่�สามารถืนำไป็ใชิ้	
เพื�อรองรับการป็รับติัวจากการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพ
ภ้มิอากาศัได้้	 และโครงการพัฒนาศั้นย์ความรอบร้้
สุขภาพด้้านโรคไม่ติิด้ติ่อ	 ท่�มุ ่งเน้นการพัฒนาสื�อ 
เพื�อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความร้้ด้้านสุขภาพ
และสุ ขภาวะท่� ถ้ื กติ้ อ ง ให้้ป็ระชิาชินสามารถื 
เข้าถืึงโด้ยสะด้วก	 และนำไป็ใชิ้ ในการจัด้การ 
สุขภาพได้้อย่างเห้มาะสม	นอกจากน่�	 ห้น่วยงาน 
ท่� เก่�ยวข้องยังคงม่การขับเคลื�อนการด้ำเนินการ 
อื� น 	 ๆ 	 อ าทิ 	 ก า รพัฒนา ข่ ด้คว ามสามา รถื 
และความรอบร้้ ของชิุมชินในการป็รับติัวด้้าน 
สุขภาพจากการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภ้ มิอากาศั 
ของกรมอนามัย	 กระทรวงสาธ์ารณสุข	ท่�มุ ่งสร้าง 
เสริมความรอบร้้และเพิ�มศัักยภาพในการป็รับติัว 
สุขภาพของชิุมชินผ่านการพัฒนาชิุมชินติ้นแบบ	 

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

การเผยแพร่องค์ความร้้ท่�ถื้กติ้องให้้ป็ระชิาชิน	 
ก า รพั ฒน า ศัั ก ยภ าพ เ จ้ า ห้น้ า ท่� ส า ธ์ า รณสุ ข 
และเครือข่ายให้้ม่ความรอบร้้ 	 และการพัฒนา
ระบบ เฝ้้ า ร ะวั ง / สื� อ ส า ร เ ติื อนภั ยผลกระทบ 
ติ่อ สุขภาพท่� เ กิ ด้จากการ เป็ล่� ยนแป็ลงสภาพ 
ภ้มิอากาศั	 การพัฒนากลไกความร่วมมือเครือ
ข่ ายทั� งระดั้บชิาติิและนานาชิาติิ เพื� อยกระดั้บ 
ร ะ บ บ เ ฝ้้ า ร ะ วั ง 	 ส อ บ ส ว น 	 ค ว บ คุ ม โ ร ค 
และภัยสุ ขภาพ	 ท่� มุ ่ ง ให้้ป็ระ เทศัไทยม่กลไก 
การด้ำเนินงานติามกฎอนามัยระห้ว่างป็ระเทศั 
ท่�ม่ป็ระสิทธ์ิภาพ	 ม่ฐานข้อม้ลและสารสนเทศั 
ทางระบาด้วิทยา	ม่ท่มป็ฏิิบัติิการสอบสวนควบคุม
โรคท่�พร้อมรับติ่อการระบาด้	 และม่กำลังคน 
ท่� ม่ ศัั ก ยภาพป็ฏิิ บั ติิ ง านป็้ อ งกั นและควบคุ ม 
โ รคอย่ า ง เ พ่ ย งพอ 	 การ พัฒนาแพลติฟอร์ ม 
การ เ ฝ้้ า ร ะ วั ง สถื านการณ์ ขอ ง โ รคอุ บั ติิ ใ ห้ม่	 
อุบัติิซึ่�ำ	 ห้รือโรคติิด้ติ่ออันติราย	 แบบบ้รณาการ	
ท่�มุ ่ งพัฒนาแพลติฟอร์มท่�ครอบคลุมการบันทึก
ข้ อม้ ลด้้ วย มือและทาง อุป็กรณ์ 	 การป็ รึกษา
แพทย์ทางไกล	 การวิเคราะห้์/ป็ระเมิน/ติรวจจับ 
ความ ผิด้ป็กติิ 	 การพยากรณ์ความ เ ส่� ย งของ
โรค	 และการนำเสนอสถืานการณ์แบบเร่ยลไทม์	 
ท่�สามารถืเข้าถืึงและเข้าใจได้้ง่าย
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	 ใ น ชิ่ ว ง ส ถื านก า รณ์ ก า ร แพ ร่ ร ะ บ า ด้ 
ของโรคโควิด้-19	 เกิด้ป็รากฏิการณ์การแพร่ 
ก ร ะ จ า ย ข อ ง ข้ อ ม้ ล ข่ า ว ส า ร จ ำ น ว น ม า ก 
อย่ างรวด้เ ร็วทั� ว โลก	 ทั� ง ในร้ป็แบบออฟไลน ์
และออนไลน์	 โด้ยห้ลายข่าวสารนั�น	 ผิด้พลาด้	
คลาด้เคลื�อน	 และบิด้เบือน	 โด้ยป็ระเทศัไทยนั�น 
ยั ง ข าด้มาติรการกำกั บด้้ แลอย่ า ง เห้มาะสม	 
ซึึ่� ง ส่ ง ผ ล ใ ห้้ ก า ร ป็ ฏิิ บั ติิ ติ น ติ า ม ม า ติ ร ก า ร
ส า ธ์ า รณ สุ ข / ก า ร ด้ ำ เ นิ น ม า ติ ร ก า รป็้ อ ง กั น 
แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด้ ข อ ง ภ า ค รั ฐ 
ม่ป็ระสิทธิ์ภาพลด้ลง	 นอกจากน่� 	 ยั งม่ป็ัญห้า
ความ เห้ลื� อมล� ำ ในการ เข้ า ถึื งข้ อม้ ล ท่� จ ำ เป็็น	 
โด้ยครอบคลุมถืึงการเข้าไม่ถืึงเทคโนโลย่ด้ิจิทัล
และการขาด้ความรอบร้้ ด้้ านด้ิจิทัล 	 โด้ยจาก 
ผลสำรวจ	พบว่า	 ป็ระชิากรไทยราว	 70	 ล้านคน	 
ม่เพ่ยง	 54.5	 ล้านคน	ห้รือป็ระมาณร้อยละ	77.8	 
ท่� เข้าถืึงบริการอินเทอร์เน็ติ	 อ่กทั�ง	 จากการจัด้
อันด้ับความสามารถืในการแข่ งขันทางด้ิ จิทัล	 

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย

โด้ยสถืาบัน	 Internat ional	 Inst i tute	 for	 
Mana g emen t 	 D e v e l o pmen t 	 พบ ว่ า	 
ป็ ร ะ เ ท ศั ไ ท ย ม่ ค ะ แ น น ร ว ม 	 6 4 . 2 6	 
จ าก 	 1 0 0 	 ค ะแนน 	 และอย้่ ท่� อั น ดั้ บ 	 3 9	 
จาก	 63	 ป็ระเทศั	 สะท้อน ถึืงความท้ าทาย 
สำคัญ ในก า รส ร้ า ง ค ว าม รอบ ร้้ ด้้ า น สุ ขภ าพ 
ท่� จ ะ ก่ อ ใ ห้้ เ กิ ด้ พ ฤ ติิ ก ร ร ม ด้้ า น สุ ข ภ า พ 
ท่�พึงป็ระสงค์ในการป็้องกันควบคุมโรคอุบัติิให้ม่
อุบัติิซึ่�ำให้้แก่ป็ระชิาชิน

ท่�มา:	Datareportal,	2022

	 “ ป็ ร ะ ชิ า ชินท่� ม่ ค ว า ม ร้้ สุ ข ภ าพ เ รื� อ ง
โ รคอุ บั ติิ ใ ห้ม่ และ โ รค อุ บั ติิ ซึ่� ำ ท่� เ กิ ด้ จ ากการ
เป็ล่�ยนแป็ลงภ้มิอากาศั”ห้น่วยงานท่� เก่�ยวข้อง 
ควรให้้ความสำคัญกับการสร้างเสริมความรอบร้้
ในการรับมือกับโรคด้ังกล่าว	 เพื�อลด้ความเส่�ยง 
และความรุนแรงจากการแพร่ระบาด้ของโรค	
ได้้ แก่ 	 การ ให้้ความสำคัญกับการผลักด้ัน ให้้
ป็ระชิาชินม่ส่วนร่วมกับภาครัฐในการป็้องกัน 
และควบคุมโรคระบาด้	ทั�งการป็รับเป็ล่�ยนแนวคิด้	
ทัศันคติิ ให้้ป็ระชิาชินเข้าใจให้ม่ว่ างานในการ
ป็้องกัน	 ควบคุมโรค	 ไม่ใชิ่บทบาทของกระทรวง
สาธ์ารณสุข	 โรงพยาบาล	 ห้รือห้น่วยงานภาครัฐ
เพ่ยงอย่างเด้่ยว	 แติ่ป็ระชิาชินสามารถืเข้ามา 
ม่ส่วนร่วมได้้	 โด้ยการสร้างความติื�นร้้และรอบร้ ้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ในการป็้องกันและด้้แลสุขภาพด้้วยตินเอง	 ท่�นำไป็
ส้่การเกิด้พฤติิกรรมพึงป็ระสงค์ท่�จะทำให้้ไม่เกิด้
ความเจ็บป็่วย	พิจารณาเพิ�มเติิมแนวทางในการใชิ้
ป็ระโยชิน์จากเทคโนโลย่นวัติกรรมท่�จะชิ่วยเพิ�ม
ป็ระสิทธ์ิภาพในการควบคุมและเฝ้้าระวังการแพร่
ระบาด้ของโรคติ่าง	ๆ	อาทิ	 เทคโนโลย่การสื�อสาร 
ท่� ม่ ก า รระ บุติำแห้น่ ง ท่� ส ามารถืระ บุการ เ ดิ้น
ทางของผ้้ป็่วยได้้อย่างแม่นยำ	 ซึึ่�งจะก่อให้้เกิด้
ป็ระโยชิน์ติ่อการเฝ้้าระวังโรคระบาด้ของกลุ่ม
ผ้้ม่ความเส่�ยงได้้	 และการมุ่งพัฒนาความรอบร้้
ด้้ านด้ิ จิ ทั ล /ส่ ง เ สริ มการ เข้ าถืึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ติ 
ของป็ระชิาชิน	 เพื�อให้้ป็ระชิาชินสามารถืเข้า
ถืึ ง แห้ล่ ง ข้ อ ม้ ลท่� ถื้ ก ติ้ อ ง / เ ชิื� อ ถืื อ ไ ด้้ / ทั น ติ่ อ
สถืานการณ์
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	 แผนแม่บทป็ระเ ด็้น 	 (13 ) 	 การ เส ริม
สร้างให้้คนไทยม่สุขภาวะท่�ด้่ 	 (พ.ศั.	 2566	 –	
2580) 	 (ฉ บับแก้ ไข เพิ� ม เติิม ) 	 เป็้ าห้มายแผน
แม่ บ ท ย่ อ ย 	 ป็ ร ะ ชิ า ชิ น ท่� ม่ ค ว า ม ร้้ สุ ข ภ า พ 
เ รื� อ ง โ รคอุบั ติิ ให้ม่ และ โรคอุบั ติิ ซึ่� ำท่� เ กิ ด้จาก 
การเป็ล่�ยนแป็ลงภ้มิอากาศั	 ได้้ม่การป็รับเป็ล่�ยน 
ติัวชิ่�วัด้	 จากสัด้ส่วนป็ระชิาชินท่�ม่ความร้้สุขภาพ	 
เ รื� อ ง โ รคอุบั ติิ ให้ม่ และ โรคอุบั ติิ ซึ่� ำท่� เ กิ ด้จาก 
การเป็ล่�ยนแป็ลงภ้มิอากาศั	 เป็็น	 ระด้ับความ 
รอบร้้สุขภาพของป็ระชิาชินเรื�องโรคอุบั ติิ ให้ม ่
และโรคอุบัติิซึ่�ำ	 จัด้เก็บโด้ยกระทรวงสาธ์ารณสุข	
โด้ยป็ัจจุบันข้อม้ลด้ังกล่าวกระทรวงสาธ์ารณสุข
อย้่ระห้ว่างด้ำเนินการจัด้เก็บข้อม้ล	 และได้้ม่การ
เพิ�มเติิมติัวชิ่�วัด้ความมั�นคงด้้านสุขภาพของโลก	
จัด้เก็บโด้ยฐานข้อม้ลรายงานดั้ชิน่ความมั�นคง 
ทางสุขภาพ	 องค์กรอนามัยโลก	 เพื�อให้้สะท้อน
ถืึงความรอบร้้ เรื�องโรคอุบัติิให้ม่ของป็ระชิาชิน
เพิ�มมากขึ�น	 โด้ยป็ี	 2565	 อันด้ับความมั�นคงด้้าน
สุขภาพของป็ระเทศัไทยอย้่อันด้ับท่�	 5	 จาก	 195	
ป็ระเทศั	 ซึ่ึ�งบรรลุค่าเป็้าห้มายท่�กำห้นด้ไว้ให้้อย้ ่

ในอันด้ับท่� ไม่ เ กิ นอัน ดั้บท่� 	 5 	 อย่ า ง ไรก็ ติาม	 
แม้ว่าด้ัชิน่ความมั�นคงด้้านสุขภาพจะสามารถื
บ ร ร ลุ เ ป็้ า ห้ ม า ย ท่� ก ำ ห้นด้ ไ ว้ เ ร่ ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว	 
ทุกภาคส่ วน ท่� เ ก่� ย วข้ อ ง ยั งคงติ้ อ ง ขับ เคลื� อน 
ก า ร ด้ ำ เ นิ น ก า ร เ พื� อ ใ ห้้ เ กิ ด้ ค ว า ม ยั� ง ยื น 
ในการบรรลุ เป็้าห้มาย	 โด้ยอาจพิจารณาการ 
ด้ำเนินงานในส่วนท่�ป็ระเทศัไทยอาจม่ จุด้ด้้อย 
ม า พั ฒ น า ย ก ร ะ ด้ั บ เ พื� อ ใ ห้้ ไ ด้้ ค ะ แ น น 
ก า ร ป็ ร ะ เ มิ น ม่ ร ะ ด้ั บ ค ะ แ นนท่� เ ป็็ น ไ ป็ ติ า ม 
ท่�กำห้นด้	 อาทิการกำห้นด้แนวทางในการใชิ้ 
ป็ระโยชิน์จากเทคโนโลย่นวัติกรรมท่� จะชิ่ วย 
เพิ�มป็ระสิทธ์ิภาพในการควบคุมและเฝ้้าระวัง 
การแพร่ระบาด้ของโรคติ่าง 	 ๆ	 การส่ ง เสริม 
ข้อม้ลการเฝ้้าระวังม่ความโป็ร่งใสและสามารถื 
เข้าถึืงได้้ง่าย	 การส่งเสริมการเข้าถึืงโครงสร้าง 
พื� น ฐ า น ด้้ า น ก า ร สื� อ ส า ร ใ น ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น	 
การเพิ�มข่ด้ความสามารถืในการรองรับผ้้ป็่ วย 
ในสถืานการณ์ ฉุก เฉิน 	 และการทำข้ อติกลง 
ข้ามพรมแด้นเก่�ยวกับการติอบโติ้สถืานการณ ์
ฉุกเฉินด้้านสาธ์ารณสุขเพิ�มเติิม

ต้ัวช่�วัดัท่� 2ต้ัวช่�วัดัท่� 1
อย้่ระหว่างการจัดัเก็บสถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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 “มุ่่�งส่�งเส่ริิมุ่การิใช้้กิจกริริมุ่กีฬาและนัันัทนัาการิบนัฐานั
ของวิิทยาศาส่ตริ์การิกีฬา เป็็นัเคริ่�องมุ่่อในัการิเส่ริิมุ่ส่ริ้างส่่ขภาวิะ
ของป็ริะช้าช้นัอย�างคริบวิงจริและมุ่ีมุ่าตริฐานั การิส่ริ้างนัิส่ัยริักกีฬา 
มีุ่นัำ�าใจเป็น็ันัักกีฬา และการิใช้้กีฬาและนันััทนัาการิในัการิพััฒนัาจิตใจ 
ส่ริ้างควิามุ่ส่ามัุ่คคีของคนัในัช้าติ หล�อหลอมุ่ควิามุ่เป็็นัพัลเมุ่่องดีี 
พััฒนัาค่ณภาพัช้ีวิิต ริวิมุ่ทั�งการิพััฒนัาทักษะดี้านักีฬา    
ส่่�ควิามุ่เป็็นัเลิศ และกีฬาเพ่ั�อการิอาช้ีพั”

ศัักยภาพทางกีฬา

แผนแม่่บท

14
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย



 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการใช้
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ บนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน  าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา
และนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคี โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น
มีน้้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา ทั งนี แผนแม่บทฯ สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื อ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  

 

    คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้้าในนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา 

 

    อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า 68 ปี 

• สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี          
ที่จัดท าโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลล่าสุดใน พ.ศ. 2562 พบว่า อายุคาดเฉลี่ยของ
ประชากรประเทศไทยอยู่ที่ 68.3 ปี ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ใน พ.ศ. 2565 ที่ 68 ปี เมื่อ
พิจารณาจ าแนกอายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีตามเพศ พบว่า ประชากรไทยเพศหญิงอายุคาด
เฉลี่ยอยู่ที่ 70.6 ปี ในขณะที่ประชากรไทยเพศชายอายุคาดเฉลี่ยอยู่ที่ 65.9 ปี สะท้อนให้เห็นว่าอายุ      
คาดเฉลี่ยของประชากรไทย เพศชายยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบกับข้อมูลอายุคาด
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรไทย จากข้อมูลการพัฒนาตัวชี วัดโลกของธนาคารโลก พบว่า อายุคาด
เฉลี่ยของประชากรไทยในภาพรวมใน พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 77.2 ปี เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องจาก พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2561 ที่ 76.7 และ 76.9 ตามล าดับ จึงเป็นผลให้บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ 
 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี  2565 

140001 
พ.ศ. 2562 ส้ม 

140001 
พ.ศ. 2563 

เขียว 

140001 
พ.ศ. 2564 

เขียว 

 140001 
พ.ศ. 2565 

เขียว 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  140001 

แผนแม่่บท14ศัักยภาพทางกีฬา
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140001 
พ.ศ. 65 เทียบกับ พ.ศ. 70 

สแีดง 

 
 

• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของคนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้้าใจนักกีฬา 
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากข้ึนด้วยกีฬา มีแนวโน้มดีขึ น เนื่องจากประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และการออกก าลังกายที่ถูกวิธีเพ่ิมมากขึ น สะท้อนได้จากการ
มีสุขภาพดี ที่ผ่านมาพบว่าใน พ.ศ. 2553 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของคนไทยอยู่ที่ 
67.1 ปี ในขณะที่ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 68 ปี และ พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 68.3 ปี  

• สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ยังคง
เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีสุขภาพดีขึ น มีน  าในนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา
มากขึ นด้วยกีฬา ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากอายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดีเพ่ิมขึ นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า 68 ปี เป็น ดัชนีศักยภาพการกีฬา (เฉลี่ย
ร้อยละ) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2570 เพ่ือให้สะท้อนเป้าหมายมากขึ น 
โดยมีการจัดท าดัชนีใหม่ในลักษณะดัชนีรวม (composite index) ซึ่งค านวณโดยใช้ข้อมูล
อย่างน้อย (1) ร้อยละของประชากร 15 ปีขึ นไปที่ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างเสมอเสมอ               
(2) ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI (Kg/m2)) ของประชาชนอายุตั งแต่ 15 
ปีขึ นไป (3) ร้อยละของประชาชนอายุตั งแต่ 15 ปีขึ นไปที่ไม่มีโรคประจ าตัว และ 4) ร้อยละ
ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนทั งหมดใน พ.ศ. 2563-2564 มีค่าเฉลี่ย
ของดัชนีศักยภาพการกีฬาอยู่ที่ร้อยละ 36.62 และร้อยละ 35.33 ตามล าดับ ดังนั น 
สถานการณ์บรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2570 ยังคงอยู่ในระดับวิกฤติในการบรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
 
 

62.6

67.1 68 68.3
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70

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพที่ดี (อายุฉลี่ย)
อายุ (เฉลี่ย) 

พ.ศ. 

ที่มา : องค์การอนามัยโลก 

แผนแม่่บท 14 ศัักยภาพทางกีฬา
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ทั งนี  ยังคงปัญหา อาทิ คนไทยบางส่วนไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการออกกก้าลัง
กาย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงกิจกรรมด้านกีฬาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) จะมีสถานการณ์อยู่ในระดับดี แต่เป้าหมายย่อย
ของแผนแม่บท (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงเป็น 
ประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทระดับประเด็น (14) คน
ไทยมีสุขภาพดีขึ น มีน  าใจนักกีฬาและมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ นด้วยกีฬา ได้อย่างยั่งยืน ได้แก่   
(1) การสร้างค่านิยมและแรงจูงใจในการรักการออกกก้าลังกาย กีฬา และนันทนาการของ
ประชาชนทุกช่วงวัย ให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การค้นหา การสร้างและพัฒนานักกีฬา การ
คัดเลือก และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั งเป็นไปตาม
เกณฑ์ในระดับสากล ตลอดจนการต่อยอดทางอาชีพหลังเกษียณของนักกีฬา (3) จัดหากิจกรรม 
พัฒนาและท้านุบ้ารุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการ     
ในการออกก้าลังกาย กีฬาและนันทนาการ ให้สามารถเข้าถึงได้ครบถ้วนทุกเพศทุกวัย และ (4) 
การสร้างความยอมรับในมาตรฐานคุณภาพของบุคลากรทางด้านกีฬาและนันทนาการ เพ่ือ
สร้างโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับนานาชาติ ตลอดจนการสร้างบุคลากรที่เป็นผู้น าการออก
ก าลังกาย และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เพียงพอต่อความต้องการในระดับต่าง ๆ  

 
แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมี

สถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

Y2 

Y1 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

140301 สีเขยีว 140201 สีส้ม 
 

140101 สีเขยีว 
 

*สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจ้า พ.ศ. 2565 
*เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 
ผฃ 

140001 สีเขยีว 
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 140201 

2564 สีเหลือง 2565 สีเขียว 2562 สีเขียว 2563 สีเขียว 

คนไทยออกก้าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม้่าเสมอเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ
ใน พ.ศ. 2565 ได้แก่ ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมขึ นร้อยละ 40 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของประชาชนไทยที่ออกก้าลังกายสม่้าเสมอ และมีแนวโน้ม
ออกก้าลังกายเพิ่มมากขึ้นโดยใน พ.ศ. 2561 ร้อยละของประชาชนที่ออกก าลังกายสม่ าเสมออยู่ที่ร้อยละ 26.56          
พ.ศ. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 40.49 พ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 41.82 ในขณะที่ พ.ศ. 2564 มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย อยู่ที่   
ร้อยละ 36.47 ซึ่งอาจเกิดจากผลการส ารวจตามตัวชี วัด ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั งหมดออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอใน พ.ศ. 2564 ไม่ได้นับรวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโควิด -19 และมี
แนวโน้มที่ประชาชนไทยจะกลับมาออกก าลังกายเพิ่มมากขึ นใน  พ.ศ. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 40.38 และเมื่อเปรียบเทียบ
สถานการณ์บรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 พบว่า ร้อยละของประชาชนไทยที่ออกก้าลังกายสม่้าเสมอมีการบรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ร้อยละ 40 

2564 สีส้ม 2565 สีส้ม 

นักกีฬาไทยประสบความส้าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน      
พ.ศ. 2565 ได้แก่ อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อันดับ 7 ในระดับเอเชีย 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมนักกีฬาไทยที่ประสบความส้าเร็จในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทยในระดับเอเชียมีแนวโน้มลดลง พิจารณาเทียบเคียงได้จากมหกรรมกีฬา     
ที่สมพันธ์กีฬานานาชาติ ให้การรับรองอ่ืน ๆ โดยในภาพรวมอันดับผลการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติของไทยลดลงอยา่ง
ต่อเนื่องประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโควิด-19 ตั งแต่ พ.ศ. 2563 ที่มีข้อจ ากัดด้านการเดินทาง และเกิด
การเลื่อนจัดการแข่งขัน ท าให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 มีการพิจารณาตัวชี วัดเทียบเคียงจากการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นใน พ.ศ. 2564 โดยประเทศไทยได้อันดับเหรียญรางวัลจาก
ประเทศในระดับเอเชีย อันดับที่ 12 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 71.43 และเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย
ใน พ.ศ. 2565 พบว่า อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย มีสถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ คือ อยู่ในอันดับ 7 ในระดับเอเชีย 

2563 สีส้ม 2562 สีส้ม 

140101 
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 140301 
2562 สีแดง 2563 สีแดง 2564 สีแดง 2565 สีเขียว 

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน
พ.ศ. 2565 ได้แก่ มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพ่ิมขึ น (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 5 ต่อปี 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของจ้านวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและ
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาตัวชี วัดเทียบเคียงจากร้อยละของ
จ านวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในช่วง พ.ศ. 2563 – 2564  ที่ลดลงอย่างมาก สืบเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวง
กว้างในด้านของการคัดเลือกและฝึกอบรมผู้ลงทะเบียนบุคลากร ที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่
ก าหนดตามมาตรการควบคุมโรคส าหรับใน พ.ศ. 2565 โดยใน พ.ศ. 2565 อยู่ที่ 1,393 คน ลดลงจาก 2,781 คน ใน        
พ.ศ. 2564 คิดเป็นลดลงร้อยละ 49.91 เมื่อพิจารณาภาพรวมของจ านวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 49.74 และเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์
บรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 พบว่า ร้อยละของบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) มีการบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

แผนแม่่บท14ศัักยภาพทางกีฬา
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การส่่งเส่ริมการออกกำาลัุงกาย แลุะก่ฬาขัั้�นพ้ื้�นฐานให้กลุายเป็้นวิิถี่ชี่วิิต้ แลุะ
การส่่งเส่ริมให้ป้ระชีาชีนม่ส่่วินร่วิมในกิจกรรมออกกำาลุังกาย ก่ฬา แลุะนันทนาการ

ป้ระชีาชีนทุกภาค่ส่่วินขั้องป้ระชีากรทั�งหมดัออกกำาลุังกาย
อย่างส่มำ�าเส่มอเพิื้� มขั้้�น ร้อยลุะ 40

ค่นไทยออกกำาลุังกาย เลุ่นก่ฬา แลุะนันทนาการอย่างส่มำ�าเส่มอเพิื้�มขั้้�น

	 การส่่งเส่ริมการออกกำลัังกายแลัะกีฬาขั้ั�นพื้้�นฐานให้้กลัายเป็็นวิิถีีชีีวิิต	แลัะการส่่งเส่ริมให้้ป็ระชีาชีน
มีส่่วินร่วิมในกิจกรรมออกกำลัังกาย	กีฬา	แลัะนันทนาการ	ม่่งเน้นการส่ร้างควิามพื้ร้อมด้้านโครงส่ร้างแลัะ								
ส่ิ�งอำนาวิยควิามส่ะด้วิก	เพื้้�อให้้ป็ระชีาชีนเข้ั้าถีึงโครงส่ร้างพื้้�นฐาน	ส่ิ�งอำนวิยควิามส่ะด้วิก	เคร้�องม้อที�ตอบส่นอง
ควิามต้องการในการออกกำลัังกาย	 เลั่นกีฬาแลัะนันทนาการในรูป็แบบให้ม่	 เพื้้�อส่ร้างแรงจูงใจ	ควิามตระห้นัก	
ทัศนคติ	แลัะองค์ควิามรู้	ถีึงควิามส่ำคัญขั้องการออกกำลัังกาย	กิจกรรมกีฬา	แลัะกิจกรรมนันทนาการที�เห้มาะส่ม 
รวิมถึีงการส่ร้างปั็จจัยแลัะโอกาส่ในการเข้ั้าถึีงการบริการด้้านกีฬา	 นันทนาการแลัะวิิทยาศาส่ตร์การกีฬา	 
ซึึ่�งต้องอาศัยควิามร่วิมม้อขั้องท่กภาคส่่วินที�เกี�ยวิขั้้อง	ภาคีเคร้อข่ั้ายในระดั้บต่าง	ๆ 	ร่วิมกันวิางแผน	ตั�งเป็้าห้มาย	
ขัั้บเคลั้�อน	ตลัอด้จนการติด้ตามป็ระเมินผลัการด้ำเนินงาน	การมีบ่คลัากรแลัะอาส่าส่มัครที�เพีื้ยงพื้อ	มีองค์ควิามรู ้
แลัะทักษะส่ามารถีถี่ายทอด้ได้้อย่างถีูกต้องเห้มาะส่ม	นอกจากนี�	การใชี้นโยบาย	มาตรการ	การบูรณาการขั้อง
ห้น่วิยงาน	เพื้้�อส่่งเส่ริมการออกกำลัังกาย	กีฬา	แลัะนันทนาการ	รวิมถีึงกฎห้มาย	ระเบียบ	แลัะรูป็แบบกิจกรรม
ที�ตอบส่นองควิามต้องการ	ตลัอด้จนการใช้ีฐานข้ั้อมูลั	 ก็เป็็นปั็จจัยส่ำคัญที�ชี่วิยส่ร้างส่ภาพื้แวิด้ล้ัอมที�เอ้�อให้ ้
คนไทยออกกำลัังกาย	เลั่นกีฬา	แลัะนันทนาการอย่างส่ม�ำเส่มอเพื้ิ�มขั้ึ�น

140101

ป้ี
2565

จ.3

แผนแม่่บท 14 ศัักย่ภาพทางกีฬา
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โด้ยพื้ิจารณาจากส่ถีานการณ์การออกกำลััง
กาย	ห้ร้อเล่ันกีฬาอย่างส่ม�ำเส่มอขั้องป็ระชีาชีนไทย	 
โด้ยในช่ีวิงปี็	 2561	 –	 2565	พื้บว่ิา	 ป็ระชีาชีน
ไทยมีแนวิโน้มที�จะออกกำลัังกายเพื้ิ�มมากขั้ึ�น	แม้จะ
ป็ระส่บส่ถีานการณ์การแพื้ร่ระบาด้ขั้องเชี้�อโควิิด้-19	
ทั�งนี�	ส่ำห้รับป็ี	2563	ประชาชนไทยออกกำลัังกาย
หรือเลั่นกีฬาอย่างสม่่ำเสม่อม่ีสัดส่วนเฉลัี่ยร้อยลัะ 
37.13 ของประชากรทั�งหม่ด	โด้ยที�มีควิามใกลั้เคียง
กับป็ี	2563	แลัะ2562	ที�ร้อยลัะ	41.82	แลัะ40.49	
ตามลัำด้ับ	แลัะสู่งขั้ึ�นกวิ่าป็ี	2561	ที�ร้อยลัะ	26.56	
อย่างมาก	โด้ยในปี็	2562	2563	แลัะ	2565	อยู่
ในระดั้บเป็็นไป็ตามค่าเป้็าห้มาย	 มีเพีื้ยงปี็	2564	ที� 
ต�ำกว่ิาค่าเป้็าห้มายซึึ่�งอาจเกิด้จากผลัการส่ำรวิจ
ตามตัวิชีี�วิัด้ป็ระชีาชีนท่กภาคส่่วินขั้องป็ระชีากร
ทั�งห้มด้ออกกำลัังกายอย่างส่ม�ำเส่มอในป็ี	 2564 
ไม่ได้้นับรวิมกร่งเทพื้มห้านคร	 เน้�องจากส่ถีานการณ์
การแพื้ร่ระบาด้ขั้องเชี้�อโควิิด้-19	 แลัะ	ป็ี	 2561 
ที�เป็็นป็ีเริ�มต้นขั้ับเคลั้�อนให้้คนไทยออกกำลัังกาย 
เลั่นกีฬา	 แลัะนันทนาการอย่างส่ม�ำเส่มอแลัะเป็็น
วิิถีีชีีวิิต	 จากขั้้อมูลัด้้านการออกกำลัังกาย	 กีฬา	

นันทนาการ	 แลัะวิิทยาศาส่ตร์การกีฬา	 จัด้ทำโด้ย 
กรมพื้ลัศึกษา	 กระทรวิงการท่องเที�ยวิแลัะกีฬา 
โดยในปี 2565 พบว่า อัตราส่วนประชาชนที่ 
ออกกำลัังกายสม่่ำเสม่อ คิิดเป็นร้อยลัะ 40.38	ซึ่ึ�ง
สู่งกวิ่าค่าเป็้าห้มาย	ร้อยลัะ	40	ต่อป็ี	รวิมทั�งเพื้ิ�มขั้ึ�น
จากร้อยลัะ	36.47	ในปี็	2564	ส่ะท้อนให้้เห็้นถึีง 
ควิามตระห้นักถึีงป็ระโยชีน์จากการออกกำลัังกาย
แลัะเลั่นกีฬาขั้องป็ระชีาชีนไทยในชี่วิงที�ผ่านมา	ซึ่ึ�ง
อัตราส่่วินป็ระชีาชีนที�ออกกำลัังกายส่ม�ำเส่มอในป็ี	
2565	ที�ร้อยลัะ	40.38	สู่งกวิ่าค่าเป็้าห้มาย	ส่่งผลั
ให้้ส่ถีานะการบรรลั่อยู่ในระด้ับบรรลั่เป็้าห้มาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

140101

ห้น่วิยงานต่าง	ๆ	 ที�เกี�ยวิข้ั้องได้้ร่วิมกันด้ำเนิน
การส่่งเส่รมิการออกกำลังักาย	แลัะกฬีาขั้ั�นพื้้�นฐานให้้ 
กลัายเป็็นวิิถีีชีีวิิต	แลัะการส่่งเส่ริมให้้ป็ระชีาชีนมีส่่วิน
ร่วิมในกิจกรรมออกกำลัังกาย	กีฬา	แลัะนันทนาการ 
โด้ยได้้ด้ำเนินโครงการเพื้้�อขัั้บเคลั้�อนการบรรลั่เป้็า
ห้มายตามย่ทธศาส่ตร์ชีาติป็ระจำปี็งบป็ระมาณ	
พื้.ศ.	2565	 ได้้แก่	 โครงการพื้ัฒนาแพื้ลัตฟอร์มการ
ป็ระมวิลัผลัข้ั้อมูลักิจกรรมทางกายการออกกำลััง
กายแลัะการเล่ันกีฬาขั้องป็ระชีาชีน	 (CALORIES	
CREDIT	 CHALLENGE)	 โครงการส่่งเส่ริมการออก
กำลัังกายแลัะกีฬาเพื้้�อมวิลัชีน“Calories	 credit	
challenge”	 ซึ่ึ� ง เ ป็็นแอป็พื้ลิัเคชีั�นตัวิช่ีวิยนับ
แคลัอรีในการออกกำลัังกาย	 เป็็นการส่่งเส่ริมการ 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ออกกำลัังกาย	 แลัะตอบส่นองควิามต้องการใน 
การออกกำลังักาย	เล่ันกีฬา	แลัะนันทนาการในรูป็แบบให้ม่	
เพื้้�อให้้ป็ระชีาชีนต้�นตัวิในการเล่ันกฬีาแลัะออกกำลังักาย	 
ส่่งเส่ริมการส่ร้างส่่ขั้ภาพื้พื้ลัานามัยขั้องป็ระชีาชีน 
ท่กช่ีวิงวิัย	 ส่ร้างแรงจูงใจให้้กับป็ระชีาชีนห้ันมาใส่่ใจ
ค่ณภาพื้ด้้วิยกิจกรรมทางกาย	 การออกกำลัังกาย
แลัะเล่ันกีฬา	แลัะบันทึกแต้ม	จากการส่ะส่มจำนวิน 
ก้าวิ	ระยะทาง	แลัะแคลัอร	ีนำมาแลักรางวิลััห้รอ้ส่ิ�งขั้อง
ส่มนาคณ่ที�ส่นบัส่นน่โด้ยภาครฐั	ภาคเอกชีน	แลัะ/ห้รอ้
ผู้ป็ระกอบการ	แลัะโครงการส่่งเส่ริมการออกกำลังักาย
แลัะเล่ันกีฬาห้มู่บ้าน	 (1	ตำบลั	1ชีนิด้กีฬา)	ซึ่ึ�งช่ีวิย 
ส่่งเส่ริมควิามตระห้นัก/ทัศนคติ	ถึีงควิามส่ำคัญขั้องการ
ออกกำลัังกาย	 เล่ันกีฬา	 นันทนาการแลัะรักส่่ขั้ภาพื้	

แผนแม่่บท14ศัักย่ภาพทางกีฬา
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แลัะส่ร้างแรงจงูใจในการออกกำลังักาย	เล่ันกฬีา	แลัะ
นนัทนาการ	โครงการพื้ฒันาแพื้ลัตฟอร์มการเล่ันกฬีา	
การออกกำลัังกายร่วิมกันแบบเส่ม้อนจริง	 (Virtual	
Sport	Project)	ซึ่ึ�งส่่งเส่รมิการพื้ฒันาเคร้�องมอ้ที�ตอบ
ส่นองควิามต้องการในการออกกำลังักาย	เล่ันกฬีา	แลัะ
นันทนาการในรูป็แบบให้ม่	 แลัะโครงการ	 10	 ล้ัาน
ครอบครัวิไทยออกกำลัังกายเพื้้�อส่่ขั้ภาพื้	 :	 ด้้วิยการ 
บูรณาการห้น่วิยงานเพื้้�อส่่งเส่ริมการออกกำลัังกาย	 
การนำเทคโนโลัยีรูป็แบบให้ม่	 (Digital	 Health	
Platforms)	เพื้้�อช่ีวิยส่ร้างรูป็แบบกิจกรรมที�ตอบส่นอง
ควิามต้องการขั้องป็ระชีาชีน	แลัะการพื้ฒันาระบบฐาน
ข้ั้อมูลัด้้านส่ข่ั้ภาพื้ขั้องป็ระชีาชีน	ซึ่ึ�งส่่งเส่รมิการพื้ฒันา
รูป็แบบกิจกรรมที�ตอบส่นองควิามต้องการในการ 
ออกกำลังักาย	กีฬาแลัะนันทนาการ	นอกจากนี�	 ยังได้้
ด้ำเนินการ	 ส่งเสริม่การออกกำลัังกายแลัะกีฬาขั�น 
พื�นฐานให้กลัายเป็นวิถีีชีวิต แลัะการส่งเสริม่ให้
ประชาชนม่ส่ีวนร่วม่ในกจิกรรม่ออกกำลังักาย กฬีา
แลัะนนัทนาการ โด้ยกรมอนามยัร่วิมกบัภาคเีครอ้ข่ั้ายได้้
ด้ำเนินการต่อยอด้โครงการก้าวิท้าใจเป็็น	Season	ที�	4	
เช่ีนเด้ยีวิกับกรมพื้ลัศกึษาที�ร่วิมกบั	Park	Run	Thailand	
ซึึ่�งเป็็นเวิบ็ไซึ่ต์ลังทะเบยีนงานวิิ�งฟร	ีที�จดั้ขั้ึ�นทก่ส่ปั็ด้าห์้
ทั�วิป็ระเทศ	มีระยะวิิ�งไม่เกิน	5	กิโลัเมตร	 โด้ยจัด้ขึั้�น 
ในส่วินส่าธารณะห้รอ้พื้้�นที�เปิ็ด้โล่ัง	รบัส่มคัรป็ระชีาชีน
จากท่กภาคส่่วินเข้ั้าร่วิมกิจกรรมการออกกำลัังกาย 
ในพื้้�นที�ป็ลัอด้ภัย	 อันเป็็นการส่ร้างเคร้อข่ั้ายควิาม 

ร่วิมม้อทั�งจากภาครัฐแลัะภาคเอกชีน	 ในการจัด้
กิจกรรมส่่งเส่ริมการออกกำลัังกาย	แลัะการเล่ันกีฬา
ขั้องป็ระชีาชีน	ด้ำเนินการ	 ส่งเสริม่ให้ เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทัว่ไป บคุิคิลักลัุม่่พเิศษ แลัะผู้้ด้้อยโอกาส  
ม่คีิวาม่ร้ค้ิวาม่เข้าใจทีถ้่ีกต้องเก่ียวกบัการออกกำลังักาย  
การปฐม่พยาบาลัเบื�องต้น แลัะการเล่ันกีฬาบาง
ชนดิทีมี่่คิวาม่จำเป็นต่อทกัษะในการดำรงชวีติ อาทิ	
โครงการส่่งเส่รมิการออกกำลังักายแลัะกฬีาเพื้้�อมวิลัชีน	
โครงการส่่งเส่รมิแลัะพัื้ฒนากจิกรรมนนัทนาการในเด็้ก
แลัะเยาวิชีน	โครงการส่่งเส่ริมกีฬาพัื้ฒนาส่่ขั้ภาวิะกล่่ัม 
ผู้ด้้อยโอกาส่	โครงการส่่งเส่ริมกีฬาผู้สู่งอาย่	 โครงการ 
ส่่ง เส่ริมแลัะพื้ัฒนากีฬานักเรียนคนพื้ิการแลัะ 
บ่คคลัพื้ิเศษ	 แลัะโครงการเด้็กไทยว่ิายน�ำได้้	 ด้ำเนิน
การ	 พัฒนาคิวาม่ร้้คิวาม่สาม่ารถีในการเล่ันกีฬา 
ในกลัุม่่นกัเรียน นักศกึษา อาท	ิโครงการจัด้การแข่ั้งขั้นั
กฬีานกัเรยีน	นกัศกึษาแห่้งชีาต	ิโครงการแข่ั้งขั้นัฟต่บอลั
เยาวิชีนแลัะป็ระชีาชีน	ซึึ่�งจะนำไป็สู่่การออกกำลัังกาย
แลัะเล่ันกีฬาอย่างถูีกต้องแลัะป็ลัอด้ภัย	แลัะการใช้ีเวิลัา
ขั้องป็ระชีาชีนออกกำลัังกายอย่างส่ม�ำเส่มอผ่านการ 
จดั้กจิกรรมกีฬาต่าง	ๆ	นอกจากนี�ยงัได้้พัื้ฒนาลัานกีฬา	
ส่ระว่ิายน�ำ	ศูนย์นันทนาการแลัะพื้้�นที�นันทนาการใน
ชีม่ชีน	เพื้้�อยกระด้บัคณ่ภาพื้ชีวีิติขั้องคนในชีม่ชีน	แลัะ
เพิื้�มโอกาส่ในการเข้ั้าถีงึโครงส่ร้างพ้ื้�นฐาน	สิ่�งอำนวิยควิาม
ส่ะด้วิก	เคร้�องมอ้ที�ตอบส่นองควิามต้องการในการออก
กำลังักาย	เล่ันกฬีา	แลัะนนัทนาการให้้กบัป็ระชีาชีน

แผนแม่่บท 14 ศัักย่ภาพทางกีฬา
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ควิามท้าทายที�ส่ำคัญในการทำให้้คนไทยออกกำลัังกาย	 เล่ันกีฬา	 แลัะนันทนาการอย่างส่ม�ำเส่มอ	 ค้อ	 
การห้าวิิธีที�ทำให้้ป็ระชีาชีนไทยออกกำลัังกายเพื้ิ�มมากขั้ึ�น	 รวิมถีึงการส่ร้างแรงจูงใจให้้ป็ระชีาชีนไทยออกกำลััง
ส่ม�ำเส่มอ	เป็็นวิถิีชีีวีิติ	แลัะยงัมคีวิามท้าทายจากการแพื้ร่ระบาด้ขั้องเชี้�อโควิดิ้-19	ที�แม้จะมกีารผ่อนคลัายมาตรการ
ควิบคม่ที�เข้ั้มงวิด้	แต่ยงัส่่งผลักระทบให้้ไม่ส่ามารถีด้ำเนินกิจกรรมการส่่งเส่ริมส่นับส่นน่ให้้ป็ระชีาชีนทั�วิป็ระเทศได้้
ออกกำลังักาย	เล่ันกฬีาแลัะร่วิมกจิกรรมได้้อย่างเตม็ที�	 เป็็นอป่็ส่รรคในการขั้บัเคลั้�อนบางกจิกรรมจงึยงัไม่ส่ามารถี
บรูณาการได้้ครบถ้ีวิน	รวิมถึีงเป็็นอป่็ส่รรคในการเข้ั้าถีงึกลั่ม่เป้็าห้มายแลัะควิามต่อเน้�องในการด้ำเนนิการส่่งเส่รมิ 
ให้้ป็ระชีาชีนมส่ี่วินร่วิมในกิจกรรมออกกำลังักาย	กีฬา	แลัะนันทนาการ	นอกจากนี�	 รูป็แบบกิจกรรมที�ตอบส่นอง 
ควิามต้องการในการออกกำลังักาย	กีฬา	แลัะนันทนาการ	ยังไม่ครอบคล่ัม	แลัะส่อด้คล้ัองกับควิามต้องการ	รวิมถึีง 
เม้�อพื้จิารณาในด้้านการเข้ั้าถึีงโครงส่ร้างพื้้�นฐาน	แลัะส่ิ�งอำนวิยควิามส่ะด้วิก	ที�ยงัไม่ตอบส่นองให้้ส่ามารถีเข้ั้าถีงึได้้ครบ
ถ้ีวิน	ทก่กลั่ม่แลัะทก่ช่ีวิงวิยั

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

เพื้้�อให้้คนไทยออกกำลัังกาย	 เล่ันกีฬา	แลัะนันทนาการอย่างส่ม�ำเส่มอเพิื้�มขึั้�น	ควิรขั้ยายผลัการเชี้�อมต่อ
แพื้ลัตฟอร์ม	เชี้�อมโยงแลัะบรูณาการข้ั้อมลูัส่ถิีตกิารเล่ันกฬีา	การออกกำลังักาย	แลัะกจิกรรมทางกายขั้องป็ระชีาชีน	
(Calories	credit	challenge	:	CCC)	กบัแพื้ลัตฟอร์มอ้�น	ๆ	ให้้เป็็นรปู็ธรรม	ควิรมกีารส่ร้างควิามตระห้นกั/ทศันคติ	
ถีงึควิามส่ำคญัขั้องการออกกำลังักาย	เล่ันกฬีา	นนัทนาการ	อย่างส่ม�ำเส่มอให้้เป็็นวิถิีชีีวีิติ	แลัะการส่ร้างพื้ฤตกิรรม
การเล่ันกีฬาแลัะการออกกำลัังให้้กับป็ระชีาชีน	อย่างครอบคล่ัมแลัะส่อด้คล้ัองกับควิามต้องการขั้องท่กกล่่ัม
แลัะทก่ช่ีวิงวัิย	ในการป็ฏิิบัตงิานด้้านการกีฬาในบางโครงการ/พ้ื้�นที�/กิจกรรมต่าง	ๆ	ที�ได้้จัด้ทำโครงการนำร่องไว้ิ 
ควิรผลักัดั้นให้้ครอบคลัม่ทก่จงัห้วิดั้	รวิมถีงึการส่ร้างแรงจงูใจในการออกำลัังการ	เล่ันกฬีา	แลัะนนัทนาการ	ควิรป็รบั
กจิกรรมแลัะพื้้�นที�	 ให้้มคีวิามห้ลัากห้ลัาย	ตอบส่นองควิามต้องการในการออกกำลังักาย	เล่ันกฬีา	แลัะนันทนาการ	 
ที�ม่่งเน้นให้้ป็ระชีาชีนเป็็นศูนย์กลัาง	ห้น่วิยงานเจ้าภาพื้ขั้ับเคลั้�อนป็ระเด็้นเป้็าห้มาย	แลัะเป้็าห้มายขั้องแผนย่อย	 
กบัห้น่วิยงานที�เกี�ยวิข้ั้อง	 ร่วิมกันพิื้จารณาควิามครอบคล่ัมขั้องห้น่วิยงานท่กภาคส่่วิน	แลัะองค์กรที�เกี�ยวิข้ั้อง	เพื้้�อ
ให้้เกดิ้การบรูณาการ	การพื้ฒันาโครงส่ร้างพ้ื้�นฐานด้้านการออกกำลังักาย	การกฬีาแลัะนนัทนาการ	 เพื้้�อส่่งเส่รมิ 
การออกกำลังักาย	แลัะกฬีาขั้ั�นพื้้�นฐานให้้กลัายเป็็นวิถิีชีีวีิติ	

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

140101

แผนแม่่บท14ศัักย่ภาพทางกีฬา

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศัาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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 สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

	 แผนแม่บทภายใต้ย่ทธศาส่ตร์ชีาติป็ระเด้็น	
(14)	 ศักยภาพื้การกีฬา	 (พื้.ศ.	2566	–	2580)	
(ฉบับแก้ไขั้เพื้ิ�มเติม)	 เป็้าห้มายแผนแม่บทย่อย	การ
ส่่งเส่ริมการออกกำลัังกาย	 แลัะกีฬาขัั้�นพื้้�นฐานให้้
กลัายเป็็นวิิถีีชีีวิิต	แลัะการส่่งเส่ริมให้้ป็ระชีาชีนมีส่่วิน
ร่วิมในกิจกรรมออกกำลัังกาย	กีฬา	แลัะนันทนาการ	
ได้้มีการป็รับชี้�อตัวิชีี�วิัด้เพื้้�อให้้ส่ะท้อนเป็้าห้มายมาก
ยิ�งขั้ึ�นจากเด้ิม	ป็ระชีาชีนท่กภาคส่่วินขั้องป็ระชีากร
ทั�งห้มด้ออกกำลัังกายอย่างส่ม�ำเส่มอ	 เป็็นสัดส่วน
ของประชากรท่ีออกกำลัังกายอย่างสม่่ำเสม่อต่อ
ประชากรทั�งหม่ด (เฉลัี่ยร้อยลัะ)	ซึ่ึ�งมีค่าเป็้าห้มาย	

เฉลัี�ยไม่น้อยกวิ่าร้อยลัะ	50	โด้ยใชี้ขั้้อมูลัจากรายงาน
ส่ำรวิจขั้้อมูลัการออกกำลัังกายห้ร้อเลั่นกีฬาขั้อง
ป็ระชีาชีน	ป็ระจำป็ี	จากกรมพื้ลัศึกษา	กระทรวิงการ
ท่องเที�ยวิแลัะกีฬาเชี่นเดิ้ม	โดยเม่ื่อพิจารณาสัดส่วน
ของประชากรที่ออกกำลัังกายอย่างสม่่ำเสม่อ 
ต่อประชากรทั�งหม่ดในปี 2565 ที่อย้่ ร้อยลัะ 
40.38 โดยเม่ื่อพิจารณาเทียบกับคิ่าเป้าหม่าย 
ปี 2570 ต่ำกว่าคิ่าเป้าหม่ายคิิดเป็นร้อยลัะ 
80.76 ดังนั�น สถีานะการบรรลัุเป้าหม่ายจึงอย้่ใน
ระดับใกลั้เคิียงในการบรรลัุเป้าหม่าย

140101

แผนแม่่บท 14 ศัักย่ภาพทางกีฬา

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศัาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

อันดัับการแขั้่งขัั้นก่ฬาในมหกรรมก่ฬาระดัับนานาชีาติ้ขั้องนักก่ฬาไทย 
อันดัับ 7 ในระดัับเอเช่ีย

นักก่ฬาไทยป้ระส่บค่วิามส่ำาเร็จในการแขั้่งขั้ันระดัับนานาชีาต้ิ

ปี้
2565

แผนแม่่บทย่่อย่
การส่่งเส่ริมการกฬ่าเพ้ื้�อพัื้ฒนาส่่่ระดัับอาชี่พื้

การพื้ัฒนาแลัะม่่งส่่งเส่ริมให้้นักกีฬาไทยให้้ป็ระส่บควิามส่ำเร็จแลัะได้้รับการยอมรับในระดั้บนานาชีาติ
แลัะบรรลั่เป็้าห้มายที�วิางไวิ้	นั�นจำเป็็นต้องอาศัยป็ัจจัยส่ำคัญแลัะกระบวินการต่าง	ๆ	 ไม่วิ่าจะเป็็นการส่ร้าง
นักกีฬาโด้ยอาศัยแรงจูงใจ	แลัะเป็้าห้มายในอาชีีพื้ที�มั�นคง	การป็ระชีาส่ัมพื้ันธ์/โอกาส่ในการเขั้้าถีึงการแขั้่งขั้ันท่ก
ระดั้บ	การเปิ็ด้เวิทีส่ร้างพื้้�นที�ในการแส่ด้งออกในระดั้บชีาติไป็จนถีึงระด้ับนานาชีาติ	การวิางแผนพัื้ฒนานักกีฬา
ด้้วิยส่ภาพื้แวิด้ลั้อมที�เอ้�ออำนวิยไม่วิ่าจะเป็็นการพื้ัฒนาควิามรู้ด้้านวิิทยาศาส่ตร์การกีฬา	นโยบายส่นับส่น่น 
จากภาครัฐ	การอำนวิยควิามส่ะด้วิกด้้วิยอ่ป็กรณ์	โครงส่ร้างพื้้�นฐานการกีฬา	รวิมไป็ถีึงผูฝ้ึึกส่อนห้รอ้ผูเ้ชีี�ยวิชีาญ
พื้ิเศษที�มีควิามรู้ควิามส่ามารถีตามมาตรฐานระดั้บชีาติห้รอ้ระด้ับนานาชีาติ

จ.3

แผนแม่่บท14ศัักย่ภาพทางกีฬา

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศัาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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เม้�อพื้ิจารณาจากอันด้ับการได้้รับเห้รียญ
รางวิัลัขั้องไทยเม้�อเทียบกับป็ระเทศในระด้ับเอเชีีย
จากการแข่ั้งขั้ันมห้กรรมกีฬาที�ส่มพื้ันธ์กีฬานานาชีาติ
ให้้การรับรองในชี่วิงป็ี	2561	-	2565	พื้บวิ่า	อันด้ับ
การได้้รับเห้รียญรางวิัลัขั้องไทยมีแนวิโน้มลัด้ลัง	 
โด้ยในการแข่ั้งขั้ันโอลิัมป็ิกฤดู้ร้อนขั้องนักกีฬาไทย 
ใน	3	ครั�งลั่าส่่ด้	 ได้้แก่	ครั�งที�	30	ณ	กร่งลัอนด้อน	 
ส่ห้ราชีอาณาจักร	 ในป็ี	 2555	 ไทยอยู่ในอันด้ับ
ที�	11	ในระดั้บเอเชีีย	ครั�งที�	31	ณ	นครรีโอเด้จา-
เนโร	ป็ระเทศบราซึ่ิลั	 ในป็ี	2559	ไทยอยู่ในอันดั้บ
ที�	8	 ในระด้ับเอเชีีย	แลัะครั�งที�	32	ณ	กร่งโตเกียวิ	
ป็ระเทศญี�ป่็�น	ในป็ี	2564	ไทยอยู่ในอันด้ับที�	12	ใน
ระดั้บเอเชีีย	นอกจากนี�	ยังส่ะท้อนเทียบเคียงได้้จาก
มห้กรรมกีฬาที�ส่มพื้ันธ์กีฬานานาชีาติให้้การรับรอง
อ้�น	เชี่น	การแขั้่งขั้ันเอเชีียนเกมส่์	ครั�งที�	18	ณ	กร่ง-
จาการ์ตา	แลัะเม้องป็าเล็ัมบัง	ป็ระเทศอินโด้นีเซีึ่ย	
ในป็ี	2561	ที�ไทยอยู่ในอันด้ับที�	12	ในระด้ับเอเชีีย
ลัด้ลังจากอันด้ับที�	 6	 ในระด้ับเอเชีีย	 ในป็ี	2557	
แลัะการแข่ั้งขั้ันพื้าราลิัมป็ิก	 ฤดู้ร้อน	 ครั�งที�	 16	 

ณ	กร่งโตเกียวิ	ป็ระเทศญี�ป็่�น	 ในป็ี	2563	 ที�ไทย 
อยู่ในอันดั้บที�	 9	 ในระดั้บเอเชีีย	 ลัด้ลังจากอันดั้บ 
ที�	 6	 ในระดั้บเอเชีียในปี็	 2559	 โด้ยในภาพื้รวิม
อันด้ับผลัการแขั้่งขั้ันกีฬาในระดั้บนานาชีาติขั้อง
ไทยลัด้ลังอย่างต่อเน้�อง	 ป็ระกอบกับส่ถีานการณ์ 
การแพื้ร่ระบาด้ขั้องเช้ี�อโควิิด้-19	ตั�งแต่ป็ี	 2563	
ที� มี ขั้้ อจำ กัด้ด้้ านการ เ ดิ้นทาง 	 แลัะ เ กิด้การ 
เลั้�อนจัด้การแขั้่งขั้ัน	 ทำให้้ส่ถีานการณ์การบรรลั ่
เ ป็้ า ห้ ม า ย ปี็ 	 2 565 	 มี ก า ร พิื้ จ า รณ า ตั วิ
ชีี� วิั ด้ เ ที ย บ เ คี ย ง จ า ก ก า ร แ ข่ั้ ง ขั้ั น กี ฬ า
โอลัิมป็ิกฤดู้ร้อน	 ครั� งที� 	 32	 ณ	 กร่งโตเกียวิ	 
ป็ระเทศญี�ป็่�น	ในป็ี	2564	โด้ยป็ระเทศไทยได้้อันดั้บ
เห้รียญรางวิัลัจากป็ระเทศในระด้ับเอเชีีย	 อันดั้บ
ที�	12	ซึ่ึ�งเม่ื่อพิจารณาม่การแข่งขันกีฬาโอลัิม่ปิก
ที่ประเทศไทยม่ีอันดับการได้รับเหรียญรางวัลัเม่ื่อ
เทียบกับประเทศในภู้ม่ิภูาคิเอเชีย อันดับที่ 12  
ต่ำกว่าคิ่าเป้าหม่ายร้อยลัะ 71.43 ให้ทำสถีานะ
การบรรลุัเป้าหม่ายอย้่ในระดับยังคิงมี่คิวาม่เสียง 
ในการบรรลัุเป้าหม่าย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

แผนแม่่บท 14 ศัักย่ภาพทางกีฬา

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศัาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
638



140201

ห้น่วิยงานต่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวิขั้้องได้้มีการด้ำเนินการ 
เพื้้�อการส่่งเส่ริมการกีฬาเพื้้�อพื้ัฒนาสู่่ระดั้บอาชีีพื้	 
โด้ยได้้ มีการด้ำ เ นิน โคิรงการ เพื่ อขับ เคิลัื่ อน 
การบรรลัุเป้าหม่ายตาม่ยุทธศาสตร์ชาติประจำป ี
งบประม่าณ พ.ศ. 2565	 ได้้แก่	 โครงการเตรียม
แลัะส่่ งนักกีฬาเขั้้ าร่ วิมการแขั้่ งขั้ันกีฬาระด้ับ
นานาชีาติ	 โครงการพื้ัฒนากีฬาเพื้้�อควิามเป็็นเลัิศ	
(Sports	 Hero)	 โครงการพื้ัฒนามาตรฐานส่ถีาน
กีฬาแลัะอ่ป็กรณ์กีฬา	แลัะโครงการก่อส่ร้างอาคาร 
ศูนย์วิิทยาศาส่ตร์การกีฬาระด้ับจังห้วิัด้	 โด้ยการกีฬา 
แห่้งป็ระเทศไทย	 กระทรวิงการท่องเที�ยวิแลัะ
กีฬา	 รวิมถึีงมีการเตรียมแลัะการพื้ัฒนานักกีฬา 
เพื้้�อควิามเป็็นเ ลิัศในศักยภาพื้สู่ง	 การส่รรห้า 
แลัะคัด้เลั้อกนักกีฬาเป็็นเลัิศเขั้้าสู่่การเป็็นนักกีฬา
ทีมชีาติ	 แลัะโครงการส่่งเส่ริมส่นับส่น่นการส่ร้าง
นักกีฬาจากห้น่วิยงานที� เกี� ยวิขั้้อง	 นอกจากนี�	 
ยังมีการส่่งนักกีฬาเขั้้าร่วิมแขั้่งขั้ันกีฬาซีึ่เกมส่์	 
ครั�งที� 	 31	 ณ	 ส่าธารณรัฐส่ังคมนิยมเวิียด้นาม	 
การแขั้่งขั้ันกีฬาอาเซึ่ียนพื้าราเกมส่์	 ครั�งที� 	 11	 
ณ	เม้องโซึ่โลั	ส่าธารณรัฐอินโด้นีเซึ่ีย	การส่่งนักกีฬา
เขั้้าร่วิมเวิิลัด้์เกมส่์	ครั�งที�	11	ณ	 เม้องเบอร์มิงแฮม	
รัฐอลัาบามา	ป็ระเทศส่ห้รัฐอเมริกา	โด้ยนักกีฬาไทย
ทำผลังานด้้วิยการคว้ิา	4	 เห้รียญทองจาก	 ยิวิยิตสู่	
แลัะมวิยไทย	 รายการลัะ	 2	 เห้รียญทอง	 อีกทั�ง 
ยังมีการเก็บตัวิฝึึกซึ่้อมขั้องนักกีฬาเพื้้�อเขั้้าร่วิม 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

การแขั้่งขัั้นกีฬาเอเชีี�ยนเกมส่์	ครั�งที�	19	แลัะเอเชีียน 
พื้าราเกมส่์	ครั�งที�	4	ณ	ส่าธารณรัฐป็ระชีาชีนจีน	ที�มี
การเลั้�อนการแข่ั้งขั้ันออกไป็เป็็นป็ี	2566	นอกจากนี� 
ยังมีนักกีฬาไทยที�ทำผลังานได้้อย่างโด้ด้เด้่น	 อาทิ	
รัชีนก	 อินทนนท์	 กับ	 จงกลัพื้รรณ	 กิติธราก่ลั	 
แลัะ	รวิินด้า	ป็ระจงใจ	ที�ควิ้ารองชีนะเลัิศอันด้ับส่อง
จากรายการแบด้มินตันระดั้บเมเจอร์อย่าง	Denmark	
Open	 2022	 ในป็ระเภทห้ญิงเดี้�ยวิ	 แลัะคู่ตาม
ลัำดั้บ	ทั�งนี�ผลังานการแข่ั้งขัั้นจักรยานยนต์	 โมโตจีพื้ี 
ยังมีผลังานที� โด้ด้เด้่นโด้ย	 ส่มเกียรติ 	 จันทรา	 
ส่ามารถีควิ้าอันดั้บ	 10	 ขั้องโลักในรายการโม
โตทู	อาฒยา	ฐิติก่ลั	ส่ามารถีควิ้า	2	แชีมป็์ในป็ีแรก 
ที�ลังแขั้่งแลัะได้้รับรางวิัลัผู้เลั่นห้น้าให้ม่ยอด้เยี�ยม
อันด้ับ	1	แห้่งป็ี	2022	 ในการแขั้่งขัั้นกีฬากอลั์ฟ
อาชีีพื้ส่ตรี	ห้รอ้	LPGA	ส่ำห้รับกีฬาป็ระเภททีมอย่าง
ฟ่ตซึ่อลัไทยได้้อันด้ับ	 4	 จากการแข่ั้งขัั้นชีิงแชีมป์็
เอเชีียที�ป็ระเทศคูเวิตเป็็นเจ้าภาพื้	แลัะวิอลัเลัย์บอลั
ห้ญิงที�ได้้อันดั้บ	 13	 จากการแข่ั้งขัั้นชิีงแชีมป์็โลัก 
ที�ป็ระเทศโป็แลันด้์	อย่างไรก็ด้ีกีฬาทั�ง	2	ป็ระเภท
ที�ได้้กล่ัาวิไป็มีอันดั้บการแข่ั้งขัั้นระดั้บนานาชีาติ 
ที�ลัด้ลัง	 จึงจำเป็็นต้องศึกษาจ่ด้เด้่นขั้องกีฬา 
ป็ระเภทเด้ี�ยวิที�มีผลังานด้ีขั้ึ�นแลัะทบทวินจ่ด้ด้้อย
ขั้องกีฬาป็ระเภททีมที�มีผลังานในอันด้ับที�ลัด้ลัง 
เพื้้� อพื้ัฒนาศักยภาพื้ขั้องนักกีฬาไทยแลัะม่่ ง สู่่ 
อันด้ับที�ดี้ขั้ึ�นตามเป็้าห้มายที�วิางไวิ้
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ป็ระเด้็นท้าทายที�ส่ำคัญ	 ในปี็	2565	 ได้้แก่	
การโอนสั่ญชีาตินักกีฬาขั้องป็ระเทศในทวีิป็เอเชีีย	
ที� ส่่งผลัให้้อันด้ับขั้องผลังานนักกีฬาไทยในระดั้บ
นานาชีาติลัด้ลัง	โด้ยส่ังเกตจากผลังานในเอเชีียนเกมส่ ์
ครั� งที� 	 17	 แลัะ	 18	 ที�ผลังานขั้องป็ระเทศ 
ที�มีการโอนส่ัญชีาตินักกีฬาได้้อันด้ับด้ีขั้ึ�นเม้�อเทียบ 
กับป็ระเทศไทย	 โด้ยเฉพื้าะการโอนส่ัญชีาติ 
ขั้องนักกีฬาแอฟริกามาแขั้่งขั้ันในป็ระเภทกรีฑา 
ที�เป็็นการเพื้ิ�มศักยภาพื้ให้้ป็ระเทศนั�น	ๆ 	เป็็นอย่างมาก	 
นอกจากนี�	 ป็ระเทศในภูมิภาคเอเชีียตะวัินออก-
เฉียงใต้ยังมีการโอนนักกีฬาจากป็ระเทศจีนห้ร้อ
ป็ระเทศในทวิีป็แอฟริกาเช่ีนเด้ียวิกัน	 จึงส่่งผลัให้้
เกิด้การแขั้่งขั้ันพื้ัฒนาแลัะเติบโตขั้องวิงการกีฬา 
ในป็ระเทศเห้ลั่านี�	 แลัะมีแนวิโน้มจะได้้อันด้ับที�ดี้
ขั้ึ�นในอนาคต	 โด้ยส่ังเกตจากผลัการแขั้่งขั้ันกีฬา
ซีึ่เกมส่์	ครั�งที�	30	 ที�ป็ระเทศไทยได้้อันด้ับที�	3	 โด้ย
ค่าเฉลัี�ยขั้องอันด้ับป็ระเทศไทยในกีฬาซึ่ีเกมส่์ค้อ	 

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

อันดั้บ	1	ห้ร้อ	2	นอกจากนี�	การระงับแลัะเลั้�อนแขั้่งขั้ัน 
ขั้องมห้กรรมกีฬานานาชีาติทั�งเอเชีียนเกมส่์	 แลัะ 
เอเชีียน	 พื้าราเกมส่์	 ที�ป็ระเทศจีนเป็็นเจ้าภาพื้	 
อันเน้�องด้้วิยการแพื้ร่ระบาด้ขั้องโรคโควิิด้	 19	 
ส่่ งผลักระทบกับกิ จกรรมขั้องนั กกีฬา 	 อาทิ	 
การเก็บตัวิฝึึกซ้ึ่อม	 การส่ร้างเส่้นทางที�ส่ามารถี 
เลัี�ยงชีีพื้การต่อยอด้ขั้องชีีวิิตนักกีฬาห้ลัังเกษียณ 
ก า ร คั ด้ เ ลั้ อ ก แ ลั ะ พัื้ ฒ น า นั ก กี ฬ า ที� ต้ อ ง 
เป็็นไป็ตามเกณฑ์ระด้ับส่ากลัเพื้้�อยกระด้ับมาตรฐาน 
กีฬาในป็ระเทศไทย	 อีกทั� งยังมีป็ระเด็้นส่ำคัญ 
อย่างการส่ร้างพื้้�นที�ในการแส่ด้งออกขั้องนักกีฬา 
ในระด้ับชีาติ เพื้้� อ เป็็นการป็ระชีาส่ัมพื้ันธ์แลัะ 
ส่ร้างแรงจูงใจตั�งเป็้าสู่่ควิามส่ำเร็จให้้นักกีฬาร่่นให้ม่	 
ป็ระเด้็นเห้ลั่านี�จึงเป็็นควิามท้าทาที�ส่ำคัญส่ำห้รับ 
ป็ระเทศไทยในการบรรลั่เป้็าห้มายการป็ระส่บควิาม
ส่ำเร็จในระด้ับนานาชีาติที�ต้องคำถีึงให้้มากยิ�งขั้ึ�น

140201

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

กระทรวิงการท่องเที�ยวิแลัะกีฬาควิรร่วิม
ม้อกับห้น่วิยงานต่าง	 ๆ	 ในท่กภาคส่่วินในการให้้ 
ควิามรู้แก่นักกีฬาอย่างเห้มาะส่ม	รวิมถีึงเน้นห้ลัักสู่ตร 
การศึกษาในด้้านวิิทยาศาส่ตร์การกีฬาตั�งแต่ระดั้บ
มัธยมจนถีึงระด้ับอ่ด้มศึกษาเพื้้�อพื้ัฒนาศักยภาพื้
นักกีฬาไทยให้้ทัด้เทียมกับระด้ับนานาชีาติโด้ย 
เน้นควิบคู่ไป็กับด้้านควิามป็ลัอด้ภัยในตัวินักกีฬา 
เพื้้�อขั้้อเส่นอแนะเพื้้�อให้้การบรรลั่เป้็าห้มายเป็็นไป็ 
อย่างราบร้�น	แลัะให้้นักกีฬาไทยป็ระส่บควิามส่ำเร็จ
ในระด้ับนานาชีาติ	ควิรป็รับป็ร่งข้ั้อกฎห้มายเกี�ยวิกับ
กีฬาแลัะส่ารกระต่้นให้้ทันส่มัย	อาทิ	การพิื้จารณา
ให้้ส่ถีาบันวิิทยาศาส่ตร์การวิิเคราะห้์แลัะตรวิจส่าร
ในการกีฬา	 มห้าวิิทยาลััยมห้ิด้ลั	 แยกการทำงาน 
ออกมาเป็็นเอกเทศจากภาครัฐ	ส่ำห้รับการตรวิจส่อบ 
ส่ารกระต่้นในนักกีฬาเพื้้�อควิามส่ะด้วิกรวิด้เร็วิ 

ใ น ก า ร แ ก้ ไ ขั้ แ ลั ะ รู้ เ ท่ า ทั น ก ฎ อ ง ค์ ก ร ด้้ า น
กี ฬ าส่ ากลั 	 ร วิม ไป็ถีึ ง ป็้ อ ง กั น ก า ร โ ด้น โทษ
จ น ท ำ ใ ห้้ เ ส่้� อ ม เ สี่ ย โ อ ก า ส่ แ ลั ะ ชี้� อ เ สี่ ย ง
เ พื้้� อ ป็ ร ะ โ ย ชี น์ สู่ ง ส่่ ด้ ขั้ อ ง วิ ง ก า ร กี ฬ า ไ ท ย 
ค วิ ร ใ ห้้ ค วิ า ม ส่ ำ คั ญ กั บ ก า ร ส่ ร้ า ง แ ลั ะ 
เส่าะห้านักกีฬาร่่นให้ม่ ด้้วิยการจัด้แขั้่งขั้ันกีฬา
ทั� งในระด้ับท้องถีิ�นจนถีึงระด้ับป็ระเทศ	 มีการ
ป็ระชีาส่ัมพื้ันธ์ อย่ า ง เห้มาะส่มแลัะจั ด้ทำส่้� อ
โฆษณาให้้ทันส่มัย	 รวิมทั�งร่วิมม้อกับภาคเอกชีนใน 
การทำส่้� อ โฆษณาบนส่้� อส่ั งคมออนไลัน์ 	 เพื้้� อ 
ส่ร้ า งก ระแส่ ให้้ เ ป็็ นที� พูื้ ด้ ถีึ ง เ กี� ย วิกั บผลัง าน 
นัก กีฬาไทย	 แลัะ ยั ง เป็็นการส่ ร้าวิแรง จู ง ใจ 
เ พื้้� อ คั ด้ เ ลั้ อ ก บ่ ค ค ลั ที� มี ค วิ า ม ส่ า ม า ร ถี แ ลั ะ
ศั กยภาพื้ในแต่ ลัะป็ระ เภทกีฬา 	 นอกจากนี� 
ยั ง ค วิ ร จั ด้ ตั� ง ศู น ย์ ฝึึ ก กี ฬ า ที� มี ค่ ณ ภ า พื้ 

แผนแม่่บท 14 ศัักย่ภาพทางกีฬา
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ท่กจังห้วิัด้เพื้้�อให้้บริการวิิทยาศาส่ตร์การกีฬา
แก่ นักกีฬาท่กระด้ับอย่างครบวิงจรเส่ริมส่ร้าง
ส่ ม ร ร ถีภ าพื้ทา ง ก า ร แลั ะจิ ต ใ จ ขั้อ งนั ก กี ฬ า 
ให้้มีควิามพื้ร้อมในการแขั้่งขัั้น	แลัะมีศักยภาพื้สู่งขั้ึ�น	 
ควิรมีแผนการเก็บตัวิฝึึกซ้ึ่อมที�มีป็ระสิ่ทธิภาพื้	 
เพื้้�อพื้ัฒนานักกีฬาระด้ับนานนาชีาติ	 ควิรจัด้ทำ
เส้่นทางส่ายอาชีีพื้ที�มั�นคงแลัะชีีวิิตห้ลัังเกษียณ 
ขั้องนักกีฬาอาชีีพื้อย่างชัีด้เจน	ควิรกำห้นด้แนวิทาง
แลัะส่นับส่น่นส่วิัส่ ดิ้การแก่บ่คลัากรการกีฬา 
ที�ส่ร้างชี้�อเส่ียงให้้แก่ป็ระเทศไทยในระด้ับนานาชีาติ	 
ในด้้านขั้องเงินรางวิัลัแลัะเงินส่นับส่น่น	นอกจากนี�	 

ค วิ ร มี ก า ร ศึ ก ษ า แ ลั ะ วิิ เ ค ร า ะ ห้์ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ก า ร กี ฬ า ขั้ อ ง ไ ท ย ต ลั อ ด้ จนป็ ร ะ เ ภ ท กีฬ า ที�
ป็ระเทศไทยมีศักยภาพื้ในระด้ับโลัก	เพื้้�อเป็็นรากฐาน 
ในการวิา งแผนการ พัื้ฒนาการ กีฬาขั้อง ไทย
ใ น ร ะ ย ะ ต่ อ ไ ป็ 	 ต ลั อ ด้ จ น ใ ห้้ ค วิ า ม ส่ ำ คั ญ 
กับวิิทยาศาส่ตร์ การกีฬาแลัะการศึ กษาวิิ จั ย 
แบบม่่งเป็้า	แลัะอาศัยการบูรณาการระห้ว่ิางห้น่วิย
งานที�เกี�ยวิข้ั้องร่วิมกัน	 เพื้้�อส่ร้างการเติบโตทางด้้าน
ร่างกายที�ด้ีในอนาคต	แลัะต่อยอด้การใช้ีป็ระโยชีน์
จากวิิทยาศาส่ตร์การกีฬาต่อไป็

 

2570	แผนแม่บทภายใต้ยท่ธศาส่ตร์ชีาต	ิป็ระเด้น็	(14)	ศกัยภาพื้การกฬีา	(พื้.ศ.	2566	–	2580)	(ฉบับ
แก้ไขั้เพื้ิ�มเตมิ)	เป้็าห้มายแผนแม่บทย่อย	การส่่งเส่รมิการกฬีาเพื้้�อพื้ฒันาสู่ร่ะด้บัอาชีพีื้	ได้้มกีารป็รบัเป็ลัี�ยนตวัิชีี�วิดั้ 
แลัะค่าเป้็าห้มายเพื้้�อให้้ส่ะท้อนเป้็าห้มายมากยิ�งขั้ึ�น	จาก	เดิ้ม	อนัด้บัการแข่ั้งขั้นักฬีาในมห้กรรมกฬีาระด้บันานาชีาติ
ขั้องนักกีฬาไทย	เป็็น	คิวาม่สำเร็จของนกักฬีาในการเข้าร่วม่การแข่งขนักีฬาระดบันานาชาต ิ(เฉลัีย่ร้อยลัะ) ซึ่ึ�ง
มค่ีาเป้็าห้มาย เพิม่่ขึ�นไม่่น้อยกว่าเฉลัีย่ร้อยลัะ 7 โด้ยมีการจัด้ทำตัวิชีี�วิดั้ให้ม่ในลักัษณะดั้ชีนรีวิม	ป็ระกอบด้้วิย	
1)	ควิามส่ำเร็จขั้องนักกีฬาในการเข้ั้าร่วิมการแข่ั้งขั้ันมห้กรรมกีฬานานาชีาติที�ส่มาคมส่ห้พัื้นธ์กีฬานานาชีาติให้้ 
การรับรองที�จดั้ขั้ึ�นในปี็นั�น	ๆ 	แลัะ	2)	ควิามส่ำเรจ็ขั้องนกักฬีาอาชีพีื้ในการเข้ั้าร่วิมการแข่ั้งขั้ั�นในปี็นั�น	ๆ 	จากการกีฬา
แห่้งป็ระเทศไทย	คำนวิณโด้ย	ส่ศชี.	ซึึ่�งปั็จจบ่นัอยูร่ะห้ว่ิางการจดั้เกบ็ข้ั้อมลูั

ห้มายเห้ต	่:	ไม่ส่ามารถีพิื้จารณาส่ถีานะการบรรลัเ่ป้็าห้มายได้้

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

แผนแม่่บท14ศัักย่ภาพทางกีฬา
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัื้ฒนาบุค่ลุากรดั้านกฬ่าแลุะนันทนาการ

ม่บุค่ลุากรดั้านการก่ฬา นันทนาการ แลุะวิิทยาศาส่ต้ร์การก่ฬาทั�วิป้ระเทศ 
ท่� ไดั้รับการรับรองมาต้รฐานเพิื้� มขั้้�น (เฉลุ่�ยร้อยลุะ) เพิื้� มขั้้�นร้อยลุะ 5 ต้่อ
ป้ี

บุค่ลุากรดั้านการก่ฬาแลุะนันทนาการม่คุ่ณภาพื้แลุะมาต้รฐานเพิื้�มขั้้�น

การม่่งเน้นพื้ัฒนาบ่คลัากรด้้านการกีฬา	แลัะ
นันทนาการที�มีมาตรฐาน	อาทิ	ผู้ตัด้ส่ินกีฬา	ผู้ฝึึกส่อน
กีฬา	 นักวิิทยาศาส่ตร์การกีฬา	 แลัะผู้นำด้้านกีฬา 
ในชี่มชีนนั�น	 ต้องอาศัยป็ัจจัยส่ำคัญในการบรรล่ั 
เป็้าห้มายป็ระกอบด้้วิย	ห้ลัักสู่ตรการส่อน	ห้ร้อฝึึก
อบรมบ่คลัากรกีฬาที�มีมาตรฐาน	 แลัะส่อด้คลั้อง
กับควิามต้องการบ่คลัากรกีฬา	 แลัะนันทนาการ 
ท่กป็ระเภท	ให้้ส่ามารถีถี่ายทอด้ควิามรู้แก่ป็ระชีาชีน
ท่กกล่่ัมได้้อย่างถีูกต้องแลัะป็ลัอด้ภัย	การฝึึกอบรม

แลัะระบบรับรองมาตรฐานบ่คลัากรด้้านกีฬา	
แลัะนันทนาการ	 การป็ฏิิบัติห้น้าที�ขั้องบ่คลัากร 
ในระด้ับชีาติแลัะระด้ับนานาชีาติ	 แผนการพื้ัฒนา
บ่คลัากรกีฬา	แลัะการติด้ตามป็ระเมินผลัส่ำห้รับใชี้ใน
การบริห้ารจัด้การบ่คลัากรกีฬา	ตลัอด้จนการพื้ัฒนา
ระบบฐานข้ั้อมูลับ่คลัากรการกีฬา	 ภาคีเคร้อขั้่าย	 
ม า ต ร ก า ร ห้ ร้ อ น โ ย บ า ยภ า ค รั ฐ ที� ส่ นั บ ส่ น่ น	 
เพื้้�อส่ร้างส่ภาพื้แวิด้ล้ัอมที�เอ้�อต่อการเพื้ิ�มค่ณภาพื้	
แลัะมาตรฐานบ่คลัากรด้้านการกีฬาแลัะนันทนาการ	

ป้ี
2565

040301

ส่ะท้อนเทียบเคียงจากจำนวินบ่คลัากร 
ด้้านการกีฬา	นันทนาการที�ได้้รับการรับรองมาตรฐาน	
จัด้เก็บขั้้อมูลัโด้ยกรมพื้ลัศึกษา	 กระทรวิงการ 
ท่องเที�ยวิ	แลัะกีฬา	ในชี่วิงปี็	2561	-	2565	ที�ผ่านมา	
พื้บวิ่า	จำนวินบ่คลัากรด้้านการกีฬา	แลัะนันทนาการ
ที�ได้้รับการรับรองมาตรฐาน	 มีจำนวินบ่คลัากรได้้
รับการรับรองมาตรฐานเพื้ิ�มขึั้�น	 โด้ยมีจำนวินเฉลัี�ย	
3,298	คน/ป็ี	คิด้เป็็น	ขยายตัวเฉลัี่ยร้อยลัะ 49.74 
ต่อปี เม้�อเทียบกับปี็	2561	โด้ยในชี่วิงแรกระห้วิ่างป็ ี

2561	 -	2562	 มีจำนวินบ่คลัากรด้้านกีฬา	แลัะ
นันทนาการที�ได้้รับการรับรองมาตรฐาน	 มีแนวิโน้ม 
เพื้ิ�มขั้ึ�นอย่างมาก	 แต่ในชี่วิงห้ลััง	 พื้บว่ิา	 จำนวิน 
ผู้ ลั งทะ เ บี ยน มี แนวิ โ น้มลัด้ลังอ ย่า ง ต่อ เน้� อ ง	 
โด้ยเฉพื้าะอย่างยิ�งในช่ีวิงปี็	 2563	 –	 2564	 ที�
ลัด้ลังอย่างมาก	ด้้วิยจำนวิน	4,390	แลัะ	2,781 
ตามลัำดั้บ	 ส่้บเน้�องจากเห้ต่การณ์การแพื้ร่ระบาด้ 
ขั้องเช้ี�อโควิิด้	 19	 ที�ส่่งผลักระทบเป็็นวิงกว้ิาง 
ในด้้านขั้องการคัด้เลั้อกแลัะฝึึกอบรมผู้ลังทะเบียน 

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

จ.3

แผนแม่่บท 14 ศัักย่ภาพทางกีฬา
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บ่ ค ลั า ก ร ที� ไ ม่ ส่ า ม า ร ถี ด้ ำ เ นิ น ก า ร ไ ด้้
อ ย่ า ง ต่ อ เ น้� อ ง ต า ม ร ะ ย ะ เ วิ ลั า ที� ก ำ ห้ น ด้	 
ตามมาตรการควิบค่มโรคส่ำห้รับในป็ี	 2565	 นั�น	 
ถีึ ง แ ม้ วิ่ า ส่ ถี า น ก า รณ์ ก า ร แ พื้ ร่ ร ะ บ า ด้ ขั้ อ ง 
เชี้�อโควิิด้-19	 จะมีแนวิโน้มที�ด้ีขั้ึ�น	 รวิมไป็ถีึง 
การป็ระกาศยกเลัิกขั้องกระทรวิงส่าธารณส่่ขั้	 
จากการเป็็นโรคติด้ต่ออันตราย	กลัายเป็็นโรคติด้ต่อ
ที�ต้องเฝึ้าระวิังแทน	 จำนวินบ่คลัากรด้้านกีฬา 
ขั้องป็ระเทศไทยนั�น	ยังคงมีจำนวินลัด้ลัง	 โดยในป ี

2565 อย้่ที่ 1,393 คิน ลัดลังจาก 2,781 คิน 
ในปี 2564 คิิดเป็นลัดลังร้อยลัะ 49.91 อย่างไร
ก็ตาม่ เม่ื่อพิจารณาจำนวนบุคิลัากรด้านการกีฬา 
นันทนาการ แลัะวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ
ที่ได้รับการรับรองม่าตรฐานที่ขยายตัวเฉลัี่ยร้อยลัะ 
49.74 ส้งกว่าค่ิาเป้าหม่ายใน ปี 2565 ดังนั�น 
สถีานะการบรรลุัเป้าหม่ายจึงอย้่ในระดับบรรลุั 
เป้าหม่าย

ห้น่วิยงานต่าง	 ๆ	 ที� เกี�ยวิข้ั้องได้้ ร่วิมกัน
ด้ำเนินการพื้ัฒนาบ่คลัากรด้้านกีฬาแลัะนันทนาการ 
โด้ยมีการด้ำเนิน	 โคิรงการเพื่อขับเคิลัื่อนการบรรลัุ
เป้าหม่ายตาม่ยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประม่าณ 
พ.ศ. 2565 ได้้แก่	 โครงการจัด้ทำห้ลัักสู่ตรพื้ัฒนา
บ่คลัากรด้้านการกีฬา	แลัะโครงการพัื้ฒนาบ่คลัากร
ทางการกีฬา	 โด้ยมห้าวิิยาลััยการกีฬาแห่้งชีาติ	 
ซึ่ึ� งส่่งเส่ริมการฝึึกอบรมบ่คลัากรแลัะห้ลัักสู่ตร
การส่อน	 ห้ร้อฝึึกอบรมบ่คลัากรกีฬาที�มีมาตรฐาน	
นอกจากนี�	ยังมีการด้ำเนินการโครงการ/กิจกรรมอ้�น	ๆ 	
ที�เกี�ยวิขั้้อง	 ทั�งการอบรมการส่ร้างมาตรฐานบ่คลัากร
กีฬาระด้ับชีาติด้้านการฝึึกส่อนกีฬาสู่่ควิามเป็็นเลัิศ	
พื้ัฒนาบ่คลัากรด้้านการกีฬาระด้ับพื้้�นฐาน	 เพื้้�อเพื้ิ�ม 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

จำนวินบ่คลัากรการกีฬา	 โด้ยม่่งเน้นการอบรม 
เพื้้�อให้้บ่คลัากรการกีฬาส่ามารถีนำควิามรู้ควิาม
ส่ามารถีไป็พื้ัฒนานักกีฬาระด้ับพื้้�นฐานได้้อย่าง 
ถีูกต้องตามมาตรฐาน	มีการส่่งเส่ริม	ผู้ฝึึกส่อนกีฬา	 
ผู้ ตั ด้ส่ินกีฬา 	 โด้ย เฉพื้าะก ล่่ัมกีฬา เ ป้็ าห้มาย 
ที�ป็ระชีาชีนไทยมีควิามนิยม	ห้ร้อมีศักยภาพื้ในการ
พัื้ฒนาในระด้ับอาชีีพื้	บนพื้้�นฐานด้้านวิิทยาศาส่ตร์
การกีฬา	 ให้้มีค่ณภาพื้แลัะมาตรฐานในระด้ับส่ากลั	
ให้้มีจำนวินเพีื้ยงพื้อส่ามารถีให้้บริการด้้านการกีฬา
ได้้อย่างทั�วิถีึง	 แลัะส่ามารถีถี่ายทอด้ควิามรู้ให้้แก่	
เด้็ก	 เยาวิชีน	ป็ระชีาชีนทั�วิไป็	บค่คลักลั่่มพิื้เศษ	แลัะ 
ผูด้้้อยโอกาส่ได้้อย่างถีูกต้อง

แผนแม่่บท14ศัักย่ภาพทางกีฬา
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แม้วิ่าในภาพื้รวิมจำนวินบ่คลัากรด้้านการกีฬา	นันทนาการ	 แลัะวิิทยาศาส่ตร์การกีฬาทั�วิป็ระเทศ 
ที�ได้้รับการรับรองมาตรฐานจะอยู่ในระด้ับบรรลั่เป็้าห้มาย	แต่เม้�อพื้ิจารณารายป็ี	พื้บวิ่า	 จำนวินบ่คลัากร
ด้้านการกีฬา	นันทนาการ	 แลัะวิิทยาศาส่ตร์การกีฬาทั�วิป็ระเทศที�ได้้รับการรับรองมาตรฐาน	มีแนวิโน้ม 
การลัด้ลังอย่างมาก	 เน้�องด้้วิยผลักระทบจากการแพื้ร่ระบาด้ขั้องเชี้�อโควิิด้-19	อย่างต่อเน้�องเป็็นเวิลัานาน 
ที�ส่่งผลัให้้การจัด้ฝึึกอบรมขั้าด้ชี่วิง	 จำนวินผู้ฝึึกส่อนกีฬาอาจไม่เพื้ียงพื้อต่อควิามต้องการ	 เน้�องจากการ 
เลั้�อนจัด้แขั้่งขั้ันขั้องมห้กรรมกีฬา	ส่่งผลัให้้การเก็บตัวิฝึึกซึ่้อมขั้องนักกีฬาบางส่่วินกระชีั�นชีิด้ในป็ีถีัด้	ๆ	 ไป็	 
จึงอาจมีควิามจำเป็็นที�ต้องเร่งห้าผู้ฝึึกส่อนที�มีค่ณภาพื้มาแบ่งเบาภาระในส่่วินนี�	 แต่เน้�องจากกระบวินการ
ผลิัตผู้ฝึึกส่อนอย่างมีค่ณภาพื้แลัะได้้มาตรฐานนั�น	 อาจต้องใชี้ระยะเวิลัา	 จึงจำเป็็นต้องพิื้จารณาถึีง 
ควิามท้าทายในส่่วินนี�	 ส่ำห้รับควิามท้าทายขั้องผู้ตัด้สิ่นกีฬา	 ได้้แก่	ทักษะทางภาษา	วิิทยาศาส่ตร์การกีฬา	
รวิมถีึงการขั้าด้โอกาส่ในการเขั้้าอบรมเพื้้�อส่ามารถีผ่านเกณฑ์สู่่ระด้ับนานาชีาติเพื้ิ�มขั้ึ�น	 ส่ิ�งเห้ลั่านี�จึงเป็็น
ป็ระเด็้นท้าทายที�ส่ำคัญในการพัื้ฒนาแลัะยกระดั้บค่ณภาพื้ขั้องบ่คลัากรด้้านกีฬา	 ให้้มีมาตรฐานที�สู่งขั้ึ�น 
เป็็นระดั้บส่ากลัแลัะได้้รับการยอมรับในระด้ับนานาชีาติ	 รวิมไป็ถีึงการให้้ควิามส่ำคัญกับการส่ร้างบ่คลัากร
กีฬาในระด้ับท้องถีิ�น	 อาทิ	 อาส่าส่มัคร	 ผู้นำออกกำลัังกายในชี่มชีน	 เพื้้�อการถี่ายทอด้องค์ควิามรู้ให้้แก่
ป็ระชีาชีนทั�วิไป็	 รวิมไป็ถึีงเด็้กแลัะเยาวิชีน	อย่างไรก็ตาม	ทางภาครัฐอาจมีโครงการในภาคส่่วินเห้ลั่านี� 
ไม่เพื้ียงพื้อ	แลัะจำเป็็นต้องเพื้ิ�มงบป็ระมาณส่ำห้รับโครงการ	 	 เพื้้�อพื้ัฒนาบ่คลัากรด้้านกีฬาแลัะนันทนาการ
เห้ลั่านี�ให้้มากขั้ึ�น	

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

การพื้ัฒนาห้ลัักสู่ตรบ่คลัากรด้้านกีฬา	 แลัะ
นันทนาการให้้ได้้มาตรฐานส่ากลันั�น	 เป็็นเร้�อง 
ที�ส่ำคัญ	 ทางห้น่วิยงานภาครัฐอย่างกระทรวิงการ 
ท่องเที� ยวิแลัะกีฬา	 ควิรร่วิมม้อกับห้น่วิยงาน 
ที�เกี�ยวิขั้้อง	 ในการวิางแผนด้ำเนินการอย่างชีัด้เจน	
เปิ็ด้เวิทีเพื้้�อส่ร้างโอกาส่ในการยกระดั้บจำนวิน
บ่คลัากร	ด้้วิยการเพื้ิ�มโครงการจัด้ฝึึกอบรมให้้มาก
ขั้ึ�น	ทั�งในระด้ับพื้้�นฐานไป็จนถึีงระด้ับสู่ง	 รวิมไป็ถีึง 
การป็ระชีาสั่มพัื้นธ์ที�เห้มาะส่ม	 เพื้้�อถ่ีายทอด้องค์
ควิามรู้ไป็สู่่เด็้ก	 เยาวิชีน	 ป็ระชีาชีน	 บ่คคลักล่่ัม
พื้ิเศษ	แลัะผู้ด้้อยโอกาส่ในระด้ับจังห้วิัด้แลัะท้องถีิ�น 
ได้้อย่างถูีกต้อง	 	 โด้ยใช้ีผู้เชีี�ยวิชีาญที�มีป็ระส่บการณ์

จากทั�งในป็ระเทศไทย	 แลัะต่างป็ระเทศ	 เพื้้�อเน้น 
พื้ัฒนา ทั� ง 	 ค รู ผู้ ฝึึ ก ส่อนกี ฬ า 	 ผู้ ตั ด้ ส่ิ น กี ฬ า	 
นักวิิทยาศาส่ตร์การกีฬา	 อย่างเป็็นระบบแลัะ 
มีมาตรฐาน	 ม่่งเน้นเพิื้�มทักษะทางภาษาเพ้ื้�อการ 
เขั้้าอบรมแลัะป็ระส่านงานกับองค์กรกีฬานานาชีาติ	
แลัะเกิด้การแลักเป็ลีั�ยนพื้ัฒนาทักษะขั้องกลั่่ม 
ผู้ส่นใจ	 อีกทั� ง ยังควิรรักษาควิามต่อเน้�องขั้อง 
การอบรมบ่คลัากรเพื้้�อชีด้เชียป็ริมาณที�ลัด้ลัง 
ในชี่วิงการแพื้ร่ระบาด้ขั้องเชี้�อโควิิด้-19	ในป็ี	2563	
-	 2564	 เพื้้�อผลัป็ระโยชีน์โด้ยรวิมขั้องการบรรลั่
เป็้าห้มายการพื้ัฒนาบ่คลัากรด้้านการกีฬาแลัะ
นันทนาการในอนาคต

040301
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040301

แผนแม่บทภายใต้ย่ทธศาส่ตร์ชีาติ	 ป็ระเด้็น	 (14)	
ศักยภาพื้การกีฬา	(พื้.ศ.	2566	–	2580)	 (ฉบับแก้ไขั้ 
เพื้ิ�มเติม)	 เป็้าห้มายแผนแม่บทย่อย	 การพื้ัฒนา
บค่ลัากรด้้านกฬีาแลัะนนัทนาการ			ได้้มกีารป็รบัเป็ลัี�ยน
ตัวิชีี�วิัด้แลัะค่าเป็้าห้มาย	เพื้้�อให้้ส่ะท้อนเป้็าห้มายมาก
ยิ�งขั้ึ�น	จากเดิ้มมีบ่คลัากรด้้านการกีฬา	นันทนาการ	
แลัะวิิทยาศาส่ตร์การกีฬาทั�วิป็ระเทศที�ได้้รับการ
รับรองมาตรฐานเพื้ิ�มขั้ึ�น	(เฉลัี�ยร้อยลัะ)	เป็็นบุคิลัากร
ด้านการกีฬา นันทนาการ แลัะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ท่ัวประเทศที่ได้รับการรับรองม่าตรฐาน (ร้อยลัะ 
ต่อปี)	ซึ่ึ�งมีค่าเป็้าห้มาย	 เพิ่ม่ขึ�นไม่่น้อยกว่าร้อยลัะ 

5 ต่อปี โดยในปี 2565 ม่ีบุคิลัากรด้านการกีฬา 
นันทนาการที่ได้รับการรับรองม่าตรฐาน จำนวน 
1,393 คิน เม่ื่อพิจารณาเทียบกับคิ่าเป้าหม่ายปี 
2570 ที่จะต้องม่ีบุคิลัากรด้านการกีฬา นันทนาการ
ที่ได้รับการรับรองม่าตรฐาน จำนวน 2,090 คิน 
ต่ำกว่าคิ่าเป้าหม่ายคิิดเป็นร้อยลัะ 66.67 ดังนั�น 
สถีานะการบรรลุัเป้าหม่ายจึงอย้่ในระดับยังคิงมี่
คิวาม่เสี่ยงในการบรรลัุเป้าหม่าย สำหรับบุคิลัากร
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ ได้ รับ 
การรับรองม่าตรฐาน อย้่ระหว่างการจัดเก็บข้อม่้ลั

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

แผนแม่่บท14ศัักย่ภาพทางกีฬา
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พลัังทางสัังคม

แผนแม่่บท

15
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน
การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“การดึึงพลัังจากภาคส่่วนต่่าง ๆ ในทุุกระดึับของส่ังคม ทุั�งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาส่ังคม ชุมชนทุ้องถิ่่�น แลัะกลัุ่มทุางเศรษฐก่จ
ส่ังคม มาเป็นพลัังส่ังคม ร่วมขับเคล่ั�อนการพัฒนาส่ังคม
แลัะประเทุศให้้เก่ดึความแข็งแกร่งแลัะยั่ั�งยั่่น”



 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) พลังทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
พลังทางสังคม โดยเป็นการดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชนทุกกลุ่ม 
ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆ ในทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
ได้ตรงกับความต้องการในระดับพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันบนฐานความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มาจาก
การมสี่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) พลังทางสังคม สนับสนุนการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุก
ระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง 
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติอีกทั้ง 5 ด้านอีกด้วย 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  

 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน 
 

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

•• สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม 
มิติด้านโอกาส พบว่า ใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 52.28 ลดลงร้อยละ 2.83 จาก 
ปีก่อนหน้า ซ่ึงมีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 55.11 และเมื่อเทียบกับปีฐาน (2560) พบว่า ค่าคะแนนเพ่ิมขึ้น 
ที่ร้อยละ 6.09 ท าให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10) และเมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมด้านโอกาสใน  พ.ศ. 2565 เทียบปีก่อนหน้า พบว่า 
มีองค์ประกอบที่มีการปรับค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นจ านวน 2 ตัว ได้แก่ อิสรภาพและการมีทางเลือก และการเข้าถึง
การศึกษาขั้นสูง ค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.8 และ 3.15 ตามล าดับ ทั้งนี้ มีองค์ประกอบที่มีการปรับค่า
คะแนนลดลงจ านวน 2 ตัว ได้แก่ การเปิดรับความแตกต่าง และสิทธิส่วนบุคคล ที่ค่าคะแนนลดลงร้อยละ 
16.3 และ 11.01 ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศในมิติโอกาสเพ่ือให้เกิดพลังทางสังคมในการ
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะต่อ ๆ ไปนั้น ควรมุ่งเน้นให้เกิดการเปิดรับความแตกต่าง รวมทั้งการ
สนับสนุนในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  150001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

 150001 
ปี 2562 สีแดง 

 150001 
ปี 2563 สีเขียว  150001 

ปี 2564 สีเขียว 
150001 

ปี 2565 สีส้ม 

ที่มา : Social Progress Imperative  
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แผนแม่่บท15พลัังทางสัังคม



 
 

 
• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการพัฒนาพลังทางสังคมขยายตัวในช่วง

กลางของห้วงและหดตัวลงใน พ.ศ. 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม มิติด้าน
โอกาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2565 พบว่า ค่าคะแนนมีการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.70 และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายปี พบว่า ช่วง พ.ศ. 2561 – 2562 อัตราการเติบโตติดลบ โดยมคี่า -6.83 และ 3.22 ตามล าดับ และ
กลับมาขยายตัวในช่วง พ.ศ. 2563 – 2564 ที่มีค่าการเติบโตอยู่ที่ 13.29 และ 11.83 ตามล าดับ ก่อนจะหด
ตัวอีกครั้งใน พ.ศ. 2565 ที่มีค่าการเติบโตที่ 6.09 โดยเมื่อพิจารณารายตัวประกอบในภาพรวม พบว่า 
ตัวประกอบที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สิทธิส่วนบุคคล และการเปิดรับความแตกต่าง เป็นประเด็น 
ท้าทายที่ต้องเร่งแก้ไขเพ่ือให้บรรลุเป้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

•• สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) 
พลังทางสังคม (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพ่ือให้
สะท้อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น จากเดิม มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เป็น ดัชนี
ความก้าวหน้าของคน มิติการมีส่วนร่วม ซึ่งมีค่าเป้าหมายเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี โดยค่าคะแนน
ดัชนีความก้าวหน้าของคน มิติการมีส่วนร่วม ณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลล่าสุด) อยู่ที่ 0.5642 ลดลงจาก 
ปีก่อนหน้า ร้อยละ 1.79 ที่มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.5745 ส่งผลให้สถานการณ์บรรลุเป้าหมายเทียบค่าเป้าหมาย  
พ.ศ. 2570 ยังคงอยู่ในระดับวิกฤติ 

 
 
 
ทั้งนี ้การด าเนินการที่ผ่านมาประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็น โดยเฉพาะ

ในวัยสูงอายุที่ยังขาดทักษะจ าเป็นต่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
การด าเนินการที่ผ่านจะท าให้บางเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อาจจะส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) เพียงบางส่วนเท่านั้น จึงเป็นประเด็นทา้ทายที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามี 
ส่วนร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมยังมีประเด็นท้าทายที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย อาทิ  
การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ
ส่วนบุคคลและการเปิดรับความเห็นที่แตกต่าง น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีในวัยสูงอายุ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเสริมสร้างการ
ตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
เหมาะสมกับทุกช่วงวัย และการส่งเสริมการศึกษา การออกแบบระบบสวัสดิการและบริการทางสังคม 
รวมทั้งการปรับปรุงนโยบายเพื่อสนับสนุนการเตรียม ความพร้อมในทุกมิติและให้มีมาตรการคุ้มครอง
ผู้สูงอายุที่เหมาะสมและครอบคลุมและต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการของประชากรสูงวัย
วันนี้และผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมี
สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

150101 150201 150202 

150001 

*สถานการณบ์รรลเุป้าหมายประจ า พ.ศ. 2565 

 Y2 เป้าประเด็น 

 Y1 เป้าแผนย่อย 

 150001 
ปี 66 - 70 สแีดง 
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แผนแม่่บท 15 พลัังทางสัังคม



 
 

 

 

 

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ใน พ.ศ. 2565 ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาเทียบเคียงจากจ านวนองค์กรภาคประชาสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 
ซึ่งประกอบด้วย (1) จ านวนองค์กรชุมชน (2) จ านวนวิสาหกิจเพื่อสังคม  (3) จ านวนกลุ่มกิจการเพื่อสังคม 
(4) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศประเทศไทย (GCNT) (5) องค์กรสาธารณประโยชน์ และ 
(6) องค์กรสวัสดิการชุมชน โดยภาพรวมจ านวนองค์กรภาคประชาสังคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นในภาพรวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 49.99 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายองค์กร พบว่า มีอัตราการเพิ่มขึ้นราย
องค์กรเฉลี่ยร้อยละ 31.25 23.30 33.33 206.97 0.92 และ 0.80 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาสถานการณ์
บรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 พบว่า จ านวนองค์กรภาคประชาสังคมโดยรวม ณ ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 14.31 ซึ่งอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 

 
 

 

 
 

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  ก าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ป ีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 60  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมคนไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุในระดับที่
ยังคงต้องให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเทียบเคียงจากการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและ
สุขภาพ ของคนไทยในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่า คนไทยมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์และฝากประจ ารวมกันใน
จ านวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่พฤติกรรมด้านสุขภาพอันพึงประสงค์ในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดี หากแต่ปรับตัวลดลง
ในช่วง พ.ศ. 2565 และเมื่อเทียบสถานการณ์บรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 พบว่า จ านวนเงินฝากในบัญชีออม
ทรัพย์และฝากประจ ารวมกันของคนไทย ณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้า 
ขณะที่พฤติกรรมด้านสุขภาพอันพึงประสงค์ของคนไทยวัย 25 – 59 ปี ณ พ.ศ. 2565 ปรับตัวลงจากปีก่อน
หน้าเล็กน้อยจากร้อยละ 44.45 ใน พ.ศ. 2564 สู่ร้อยละ 44.03 ใน พ.ศ. 2565 ท าให้การเตรียมการก่อนยาม
สูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพยังคงอยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

 
2562 สีเหลือง 2563 สีเขียว 

150101 

 150201 

2564 สีเขียว 

2562 สีเหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สีเหลือง 

2565 สีเขียว 

2565 สีเหลือง 

 
 

 

 

 

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ใน พ.ศ. 2565 ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาเทียบเคียงจากจ านวนองค์กรภาคประชาสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 
ซึ่งประกอบด้วย (1) จ านวนองค์กรชุมชน (2) จ านวนวิสาหกิจเพื่อสังคม  (3) จ านวนกลุ่มกิจการเพื่อสังคม 
(4) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศประเทศไทย (GCNT) (5) องค์กรสาธารณประโยชน์ และ 
(6) องค์กรสวัสดิการชุมชน โดยภาพรวมจ านวนองค์กรภาคประชาสังคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นในภาพรวม 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 49.99 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายองค์กร พบว่า มีอัตราการเพิ่มขึ้นราย
องค์กรเฉลี่ยร้อยละ 31.25 23.30 33.33 206.97 0.92 และ 0.80 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาสถานการณ์
บรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 พบว่า จ านวนองค์กรภาคประชาสังคมโดยรวม ณ ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 14.31 ซึ่งอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 

 
 

 

 
 

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  ก าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 60  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมคนไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุในระดับที่
ยังคงต้องให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเทียบเคียงจากการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจและ
สุขภาพ ของคนไทยในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่า คนไทยมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์และฝากประจ ารวมกันใน
จ านวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่พฤติกรรมด้านสุขภาพอันพึงประสงค์ในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดี หากแต่ปรับตัวลดลง
ในช่วง พ.ศ. 2565 และเมื่อเทียบสถานการณ์บรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 พบว่า จ านวนเงินฝากในบัญชีออม
ทรัพย์และฝากประจ ารวมกันของคนไทย ณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้า 
ขณะที่พฤติกรรมด้านสุขภาพอันพึงประสงค์ของคนไทยวัย 25 – 59 ปี ณ พ.ศ. 2565 ปรับตัวลงจากปีก่อน
หน้าเล็กน้อยจากร้อยละ 44.45 ใน พ.ศ. 2564 สู่ร้อยละ 44.03 ใน พ.ศ. 2565 ท าให้การเตรียมการก่อนยาม
สูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพยังคงอยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

 
2562 สีเหลือง 2563 สีเขียว 

150101 

 150201 

2564 สีเขียว 

2562 สีเหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สีเหลือง 

2565 สีเขียว 

2565 สีเหลือง 

 
 

 

 
 

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 สัดส่วน
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ 10  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในช่วงแรกและกลับมา
หดตัวในช่วง พ.ศ. 2565 เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติ จากข้อมูล 
ในระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (TPMAP) พบว่า สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบความ
ยากจนหลายมิติต่อผู้สูงอายุยากจนทั้งสิ้นในระบบ TPMAP ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10.77 แต่เมื่อพิจารณา
สถานะการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 กลับพบว่า สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบความยากจนหลายมิติใน 
พ.ศ. 2564 (ข้อมูลล่าสุด) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 9.91 ท าให้สถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ใน 
ระดับวิกฤติ 

 150202 
2562 สีเขียว 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 2565 สีแดง 
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แผนแม่่บท15พลัังทางสัังคม



	 การเสริมสร้างทุุนทุางสังคม	ด้้วยการเสริมสร้างศัักยภาพและความสามารถของประชาชน	ส่งเสริม
การรวมตััวจััด้ตัั�งเป็นกลุ่ม/องค์กร	 และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่�อนการพัฒนาประเทุศั	 โด้ยภาครัฐ
ให้้การสนับสนุน	สร้างสภาพแวด้ล้อมทีุ�เอ่�อตั่อการเข้าร่วมเป็นหุ้้นส่วนการพัฒนาในทุุกมิตัิ	มีการบูรณาการ 
การทุำงานระห้ว่างภาครัฐ	ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	และภาคธุุรกิจัเอกชนบนฐานข้อมูลทุี�ครบถ้วน 
และนำเทุคโนโลยีด้ิจัิทัุลเข้ามาช่วยสร้างพ่�นทีุ�สาธุารณะ	เพ่�อการแลกเปลี�ยนเรียนรู้	เช่�อมประสานการทุำงาน 
ร่วมกันเพ่�อสร้างสังคมแห้่งการให้้และช่วยเห้ล่อซ่ึ่�งกันและกัน	 ซึ่่�งเป็นปัจัจััยสำคัญให้้ภาคีการพัฒนา 
มีบทุบาทุในการพัฒนาสังคมอย่างตั่อเน่�อง

150101

	 พิจัารณาเทีุยบเคียงจัากจัำนวนองค์กร
ภาคประชาสังคมทุี�ร่วมขับเคล่�อนการพัฒนาซึ่่�ง
การเปลี�ยนแปลงในระห้ว่างปี	 2561	 –	 2565	
จัำนวนองค์กรภาคประชาสังคมขยายตััวเพิ�มข่�น 
อย่างตั่อเน่�อง	 โด้ยในปี	 2565	 เทุียบกับปี	 2564 
พบว่า	 จัำนวนองค์กรภาคประชาสังคมโด้ยรวม 
เพิ�มข่�นร้อยละ	 14.31	 เม่�อเปรียบกับค่าเป้าห้มาย
ทุำให้้บรรลุุค่่าเป้้าหมายทุี�กำห้นด้ไว้ 	 และเม่�อ
พิจัารณาเป็นรายองค์กร	พบว่า	 องค์กรสาธุารณะ
ประโยชน์	ซึ่่�งเป็นมูลนิธุิ	 สมาคมองค์กรภาคเอกชน 
ทีุ� ได้้ รั บการรับรอง ให้้ด้ำ เนินงานด้้ านการจัั ด้
สวัสด้ิการสังคม	ในปี	2565	มีจัำนวน	6,013	องค์กร	
เพิ�มข่�นร้อยละ	0.92	จัาก	ปี	2564	องค์กรสวัสดิ้การ
ชุมชน	 ซึ่่�งเป็นองค์กรภาคประชาชนทีุ�จััด้ตัั�งข่�น 
โด้ยมี วั ตั ถุประสงค์ ในการจััด้สวัส ดิ้การ สังคม 
ให้้แก่สมาชิกในชุมชน	 ในปี	2565	มีจัำนวน	5,887	

ทุี�มา:	กระทุรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์,	2565

ทุี�มา:	สำานักงานส่งเสริมวิสาห้กิจัเพ่�อสังคม,	ธุันวาคม	2565

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

แผนแม่่บทย่่อย่
การเสริมสร้างทุุนทุางสังคม

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทุย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายทุ่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

ดััชน่วัดััทุุนทุางสังคม เพิิ่�มขึ้้�นร้อยลุะ 10 ต้่อปี้

ภาค่การพัิ่ฒนาม่บทุบาทุในการพัิ่ฒนาสังคมมากขึ้้�นอย่างต่้อเน่�อง

ป้ี
2565

จ.3
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ทุี�มา:	สำานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน,	2565

ทุี�มา:	เคร่อข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่้งประเทุศัไทุย	(GCNT),	ธัุนวาคม	2565

องค์กร	 เพิ�มข่�นร้อยละ	0.80	จัาก	ปี	2564	องค์กร
ชุมชน	 ในปี	 2564	 มีจัำนวน	 274.84	 แห้่งตั่อ
ประชากรแสนคน	เพิ�มข่�นร้อยละ	0.15	จัากปี	2563	
ในด้้านภาค่เอกชน	ปี	 2565	มีผูู้้ประกอบการกลุ่ม
บุคคล	ชุมชนทีุ�ด้ำเนินการผู้ลิตั	จัำห้น่ายสินค้า	ห้ร่อ
การบริการ	 ในรูปแบบวิสาห้กิจัเพ่�อสังคม	 จัำนวน 
214	แห้่ง	 เพิ�มข่�นจัากปี	2564	ร้อยละ	23.70	และ
รูปแบบกลุ่มกิจัการเพ่�อสังคม	 จัำนวน	 64	 กลุ่ม 
เพิ�มข่�นจัากปี	2564	ร้อยละ	33.33	ซึ่่�งเป็นรูปแบบ
การประกอบการทุี� ไม่มุ่ งแสวงห้าผู้ลกำไรสูงสุด้ 
และนำผู้ลกำไรทุี�ได้้มาช่วยแก้ปัญห้าห้ร่อพัฒนา
ชุมชน	 สังคม	 และสิ� งแวด้ล้อม	 เป็นการห้นุน 
เสริมการทุำงานของห้น่วยงานภาครัฐ	ด้้านสมาคม
เคร่อข่ ายโกลบอลคอมแพ็กแห้่ งประเทุศัไทุย	
(Global	Compact	Network	Thailand	-	GCNT)	
ซึ่่�งเป็นเคร่อข่ายทุี�สนับสนุนภาคเอกชนให้้ด้ำเนิน
กิจักรรมทุางธุุรกิจั	ทุี�สอด้คล้องกับห้ลักสิทุธุิมนุษยชน 
และเป้าห้มายสห้ประชาชาตัิว่าด้้วยการพัฒนา 
อย่างยั�งย่นทัุ�ง17	 เป้าห้มาย	 ในปี	 2565	 มีสมาชิก
จัำนวน	113	องค์กร	 แยกเป็น	องค์กรธุุรกิจั	 103	
องค์กร	และองค์กรทีุ�ไม่แสวงห้าผู้ลกำไร	10	องค์กร

150101

เพิ�มข่�นจัากปี	 2564	 ร้อยละ	 26.97	 การเพิ�มข่�น
ขององค์กรภาคประชาสังคมเห้ล่านี�สะทุ้อนให้้เห้็น
ถ่งบทุบาทุของภาคีการพัฒนาทีุ�เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสังคมเพิ�มมากข่�นอย่างตั่อเน่�อง		

 ภาค่รัฐ	ห้น่วยงานทีุ�เกี�ยวข้องได้้ส่งเสริมให้้
ทุุกภาคส่วนมีศัักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม	ผ่่านโค่รงการเพ่ื่�อขัับเค่ลุ่�อนการบรรลุุเป้้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ป้ระจำป้ีงบป้ระมาณ พื่.ศ. 
2565	อาทุิ	 โครงการสร้างเสริมศัักยภาพผูู้้นำ	3	วัย 
เพ่�อพัฒนาเคร่อข่ายในชุมชนทุ้องถิ�น	 โครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้และพัฒนาศัักยภาพผูู้้สู งอายุทุุกมิตัิ	
โครงการการพัฒนาศัักยภาพเพ่�อสร้างกระบวนการ
ทุำงานในรูปภาคี เคร่อข่ ายชุมชน	 นอกจัากนี� 
ยังมีการด้ำเนินการสำคัญอ่�น	 ๆ	ทุี�เกี�ยวข้อง	 อาทุิ
การส่งเสริมบทุบาทุและพัฒนาศัักยภาพองค์การ
สวัสด้ิการสั งคม	 อาสาสมัคร	 เคร่อข่ ายและ 
ภาคประชาสังคม	 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ขององค์กรและเคร่อข่าย	นอกจัากนี�ได้้ด้ำเนินการ

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

จััด้ตัั�งศัูนย์ส่งเสริมความรับผู้ิด้ชอบตั่อสังคมของ
ภาคธุุรกิจัเอกชนระดั้บจัังห้วัด้ครบทุั�ง	 76	 จัังห้วัด้
ในด้้านการจััด้ทุำแผู้นปฏิิบัตัิการเพ่�อขับเคล่�อน
การด้ำเนินงานในห้่วง	 5	 ตั่อไปของแผู้นแม่บทุฯ
กระทุรวงการพัฒนาสังคมฯ	อยู่ระห้ว่างการจััด้ทุำ
แผู้นปฏิิบัติัการด้้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม	ระยะทุี�	 2(พ.ศั.	 2566	–	2570)	
มุ่งเน้นการเสริมศัักยภาพการทุำงานขององค์กร
ภาคประชาสังคมให้้มีสมรรถนะในการทุำงาน 
เพ่�อตัอบสนองตั่อปัญห้าสังคมทุี�ซัึ่บซึ่้อน	การพัฒนา
นวัตักรรม	กลไก	ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้	 และ
ส่�อสาธุารณะ	 เพ่�อยกระดั้บคุณภาพการทุำงาน 
ขององค์กรภาคประชาสังคมให้้เกิด้ความเข้มแข็ง
และความร่วมม่อในการทุำงานกับภาคีทุุกภาคส่วน
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ในส่วนของภาคเอกชน	สำนักงานส่งเสริมวิสาห้กิจั
เพ่�อสังคมได้้จััด้ทุำแผู้นปฏิิบัตัิการด้้านการส่งเสริม
วิสาห้กิจัเพ่�อสังคมแห้่งชาติั	พ.ศั.	 2566	 –	 2570	
มุ่ ง เน้นการพัฒนาศัักยภาพวิสาห้กิจัเพ่�อ สังคม 
การส่งเสริมกลไกตัลาด้และการลงทุุนเพ่�อสังคม	
การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบนิเวศัการพัฒนา
กลไกและการบูรณาการความร่วมม่อเพ่�อการ 
ส่งเสริมวิสาห้กิจัเพ่�อสังคม	สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับห้ลักทุรัพย์และตัลาด้ห้ลักทุรัพย์	 (ก.ล.ตั.) 

ได้้พัฒนาแพลตัฟอร์ม	 LiVE	 เป็นศัูนย์ความรู้	 
สำห้รับผูู้้ประกอบการ	SMEs,	 Startups	 รวมถ่งผูู้้
ประกอบการเพ่�อสังคมให้้สามารถเข้าถ่งข้อมูล 
ความรู้ทุี�จัำเป็นสำห้รับการเป็นผูู้้ประกอบการ 
ทุี�มีคุณภาพและมีโอกาสเข้าถ่งแห้ล่งเงินทุุนในตัลาด้
ทุุน	 รวมทุั�งการส่งเสริมศัักยภาพผูู้้ประกอบการ 
เ พ่�อสั งคมผู้่านช่องทุางออนไลน์และออฟไลน์	
โครงการ	Impact	Gym	ทุี�เน้นเรียนรู้แบบ	Coaching 
&	Mentoring

	 การส่งเสริมภาคีการพัฒนาให้้มีบทุบาทุในการพัฒนาสังคมมากข่�นอย่างตั่อเน่�อง	 ยังมีข้อจัำกัด้
เกี�ยวกับการจััด้ระบบข้อมูลและฐานข้อมูลภาคประชาสังคมเพ่�อการพัฒนา	 การสนับสนุนทุรัพยากร
การด้ำเนินงานในห้ลากห้ลายรูปจัากห้ลายภาคส่วน	 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศัักยภาพภาคประชาชนอย่างตั่อเน่�อง	 และกฎ	 ระเบียบทุี�เอ่�อตั่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม	
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด้ของเช่�อโควิด้-19	ส่งผู้ลให้้ภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจักรรมทุาง
สังคมลด้น้อยลง	อย่างไรก็ตัามในช่วงสถานการณ์ดั้งกล่าว	แสด้งให้้เห็้นถ่งพลังความร่วมม่อ	 ระห้ว่างภาค
รัฐ	องค์กรชุมชน	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคมในการช่วยเห้ล่อ	 ดู้แลประชาชนทัุ�งผูู้้ทีุ�เจ็ับป่วย	และ 
ผูู้้ทุี�ได้้รับผู้ลกระทุบอย่างเข้มแข็งและกว้างขวาง	ช่วยเตัิมเต็ัมการทุำงานซ่ึ่�งกันและกัน

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย

	 ภาครัฐควรสร้างระบบนิเวศัน์ให้้เอ่�อตั่อ 
การรวมตััวด้ำเนินกิจักรรมการพัฒนาของประชากร 
กลุ่มตั่าง	 ๆ	 จััด้ทุำระบบข้อมูลภาคประชาสังคม 
ส่งเสริม	สนับสนุนให้้เกิด้การบูรณาการความร่วมม่อ 
และทุรัพยากรระห้ว่างภาคส่วนตั่าง	 ๆ	 ให้้เกิด้ 
เป็นพลังทุางสังคมทุี�สามารถเข้าร่วมเป็นหุ้้นส่วน
การพัฒนาประเทุศัได้้อย่างมีประสิทุธุิภาพ	 รวมทุั�ง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ควรสนับสนุนกลไกภาคประชาสังคมในระด้ับพ่�นทุี� 
ให้้มีความเข้มแข็ง	อาทุิ	ศัูนย์ส่งเสริมความรับผู้ิด้ชอบ 
ตั่ อสั งคมของภาคธุุ ร กิจั เอกชนระ ดั้บจัั งห้ วัด้ 
กลุ่มวิสาห้กิจัเพ่�อสังคม	องค์กรสาธุารณะประโยชน์
องค์กรสวัสดิ้การชุมชน	 เพ่�อเช่�อมโยงความช่วยเห้ล่อ
ไปยังประชาชนในพ่�นทุี�โด้ยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง	
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	 แผู้นแม่บทุฯ	ประเด้็น	(15)	พลังทุางสังคม 
(พ.ศั.	2566	–	2570)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติัม)	มีเป้าห้มาย 
ให้้ภาคีการพัฒนามีบทุบาทุในการพัฒนาสังคม
มากข่�นอย่างตั่อเน่�อง	 โด้ยได้้ปรับเปลี�ยนตััวชี�วัด้ 
และค่าเป้าห้มายจัาก	เด้ิม	ด้ัชนีชี�วััด้ทุนทางสังค่ม
เพื่ิ�มขั้�นร้อยลุะ 10	เป็น	ป้ริมาณทุนทางสังค่ม มิติ 
ด้้านองค่์กรภาค่ป้ระชาสังค่มเพิื่�มขั้�นไม่น้อยกวั่า
ร้อยลุะ ๑๕	 โด้ยในปี	 2565	ปริมาณทุุนทุางสังคม
มีอัตัราเพิ�ม ข่�นร้อยละ	 14.31	 ซึ่่� งอยู่ ในระดั้บ 
ใกลุ้ เค่ียงในการบรรลุุ เป้้าหมาย เม่�อเทุียบกับ
ค่า เป้าห้มายปี 	 2570	 อย่างไรก็ตัามลักษณะ 

การเพิ� มข่� นขององค์กรของภาคประชาสั งคม 
ใ น แตั่ ล ะป ร ะ เ ภทุจั ะมี อั ตั ร า ก า ร เ พิ� ม สู ง ข่� น 
อย่างมากในช่วงแรกของการจััด้ตัั�ง	 และจัะมีอัตัรา
การเพิ�มลด้ลงเม่�อการจััด้ตัั�งมีปริมาณครอบคลุม
พ่� นทุี� ห้ร่ อก ลุ่ มประชาชนแล้ ว 	 อาทุิ 	 องค์ กร
สาธุารณะประโยชน์ 	 องค์กรสวัส ดิ้การชุมชน
องค์กรชุมชน	 ในช่วงปีทีุ�ผู้่านมามีอัตัราการเพิ�มข่�น 
ไม่ถ่งร้อยละ	1	 ในขณะทุี�ในช่วงแรกของการจััด้ตัั�ง 
มีอัตัราการเพิ�มร้อยละ	 20	 –	 30	 ตั่อปี	 จั่งเป็น
ความทุ้าทุายในการเพิ�มทุุนทุางสังคมทุั�งในด้้าน
ปริมาณและคุณภาพ

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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150201

	 ประเทุศัไทุยได้้ก้ าวสู่สั งคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ในปี	2565	โด้ยมีประชากรวัยสูงอายุทีุ�มีอาย ุ
60	 ปีข่�นไปจัำนวนถ่ง	 13,358,751	 คน	 คิด้เป็น 
ร้อยละ	 19.6	 ของประชากรทุั�งห้มด้ของประเทุศั 
(ทุี�มา	 :	สำนักงานสถิตัิแห้่งชาตัิ,	2565)	และ	 ในอีก 
10	 ปีข้างห้น้า	 จัะกลายเป็นประเทุศัสังคมสูงวัย
ระด้ับสุด้ยอด้	ทุี�มีประชากรวัย	60	ปีข่�นไปถ่งร้อยละ 
28	ขณะเดี้ยวกัน	กลุ่มประชากรวัยแรงงานจัะกลายเป็น 
กลุ่มทุี�ตั้องแบกภาระการดู้แลผูู้้สู งอายุ เพิ�มข่�น 
รวมทุั� งภาครัฐตั้อง ดู้แล	 ทัุ� ง ในด้้ านสวัสดิ้การ 
การดู้แลสุขภาพ	 และด้้านจัิตัใจั	 ซึ่่�งในการเตัรียม

ความพร้อมประชากรทุี�อยู่ในช่วงวัย	 25	 –	 59	ปี							
ให้้เป็นผูู้้ทุี�มีภูมิคุ้มกันทุั�งในด้้านเศัรษฐกิจั	 สุขภาพ
สังคม	สภาพแวด้ล้อม	และเทุคโนโลยี	และก้าวเข้าสู่ 
การเป็นผูู้้สูงอายุทุี�มีคุณภาพ	 มีปัจัจััยสำคัญ	 ค่อ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจัในการเตัรียมการ 
ก่อนยามสูงอายุ	ผู้่านรูปแบบทุี�เห้มาะสม	 เข้าใจัง่าย
ปรับปรุงนโยบายเพ่�อการบริห้ารจััด้การทุางสังคม
สำห้รับผูู้้สูงอายุ	 รวมทัุ�งส่งเสริมทุุกภาคีการพัฒนา
ให้้มีบทุบาทุสนับสนุนการรองรับผูู้้สูงอายุ	 เพ่�อเป็น
พฤฒพลังทุี�ทุำคุณประโยชน์ให้้กับประเทุศัตั่อไป	

	 พิจัารณาเทุียบเคียงจัากการเตัรียมความ
พร้อมด้้านเศัรษฐกิจัและสุขภาพของคนไทุยซ่ึ่�ง
ในภาพรวมในปี	 2561	 –	 2565	คนไทุยมีการเตัรี
ยมการก่อนเข้าสู่สั งคมผูู้้สู งอายุ ในมิตัิด้ั งกล่าว	 
ในสัด้ส่วนทุี�สูงข่�น	 โด้ยเฉพาะด้้านเศัรษฐกิจั	พบว่า	
คนไทุยในทุุกกลุ่มวัย	มีการออมเงินเพิ�มข่�น	โด้ยจัาก
ปี	 2561	คนไทุยทัุ�วประเทุศัมีเงินฝากในบัญชีออม
ทุรัพย์และฝากประจัำรวมกัน	จัำนวน	12,778,697	
ล้านบาทุ	และในปี	2564	คนไทุยมีเงินฝากรวมทุั�งสิ�น 
14,941,073	 ล้านบาทุ	 เพิ�มข่�นจัากปี 	 2561	

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ประมาณ	2	ล้านล้านบาทุ	และเพิ�มข่�นจัากปี	2563	
เก่อบ	2	 แสนล้านบาทุ	 (ข้อมูล	ณ	 เด้่อนมิถุนายน	 
ปี	2564,	ศูันย์วิจััยกสิกรไทุย)	ซึ่่�งเป็นผู้ลจัากการทีุ�ภาค
รัฐมีการส่งเสริมความรู้ทุางการเงินแก่ประชาชน
ทุั�วไปอย่างตั่อเน่�องเพ่�อยกระดั้บทุักษะทุางการเงิน
ของคนไทุยผู้่านรูปแบบและช่องทุางการด้ำเนินงาน
ทุี�ห้ลากห้ลาย	 โด้ยเฉพาะในกลุ่มนักศั่กษาและวัย
ทุำงาน	 ซึ่่�งถ่อเป็นกลุ่มเป้าห้มายสำคัญทุี�ส่งผู้ลตั่อ
การขับเคล่�อนเศัรษฐกิจัของประเทุศั	 รวมทุั�งด้้าน
สุขภาพ	พบว่า	ประชากรวัย	25	–	59	ปี	มีแนวโน้ม

แผนแม่่บทย่่อย่
การรองรับสังคมสูงวััยเชิงรุก

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทุย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายทุ่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

สัดัส่วันป้ระชากรอายุ 25 – 59 ป้ี ทุ่�ม่การเต้รย่มการเพ่ิ่�อยามสูงอายุทุั�งมิต้ิ
ทุางเศรษฐกิจ สังคม สุขึ้ภาพิ่ แลุะสภาพิ่แวัดัลุ้อม อย่างม่คุณภาพิ่เพิิ่�มขึ้้�น
ร้อยลุะ 60 เทุ่ยบกับจำานวันป้ระชากรอายุ 25 – 59 ป้ี ทุั�งหมดั

ป้ระชากรไทุยม่การเต้ร่ยมการก่อนยามสูงอายุเพ่ิ่�อให้สูงวััยอย่างม่คุณภาพิ่เพิิ่�มขึ้้�น

ป้ี
2565

จ.3
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ทุี�มา:	ศัูนย์วจิััยกสิกรไทุย ทุี�มา:	กรมอนามัย	กระทุรวงสาธุารณสุข

ทุี�ด้ีข่�นเร่�อย	ๆ	 ในการเตัรียมการเพ่�อยามสูงอายุโด้ย
การมีพฤตัิกรรมสุขภาพทีุ�พ่งประสงค์1		โด้ยมีสัด้ส่วน
การเตัรียมความพร้อมด้้านสุขภาพโด้ยเฉลี�ยตัั�งแตั่ 
ปี	2562	–	2565	อยู่ทีุ�ร้อยละ	35.87	ซึ่่�งในปี	2565	

มีสัด้ส่วนร้อยละ	43.03	ลด้ลงเล็กน้อยจัากปี	2564	
ทุี�มีสัด้ส่วนอยู่ทุี�ร้อยละ	44.45	ซึ่่�งสะทุ้อนให้้เห้็นว่า
ประชากรวัย	25	–	59	ปี	มีการเตัรียมพร้อมก่อนสูง
วัยอยู่ในระด้ับใกลุ้เค่ียงในการบรรลุุเป้้าหมาย

	 ภาครัฐ	 ห้น่วยงานทีุ� เกี�ยวข้องได้้เตัรียม 
ความพร้อมประชากรเพ่�อเข้าสู่สังคมสูงวัยทุี�ครอบคลุม 
ในทุุกมิตัิ	 โด้ยเฉพาะการสร้าง	 องค์ความรู้ให้้แก ่
ประชากรอายุ	25	–	59	ปี	ให้้ก้าวสู่การเป็นผูู้้สูงอาย ุ
ทุี�มี คุณภาพ	 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้้ เป็น
วิทุยากรให้้องค์ความรู้แก่บุคคลอ่�น	 รวมทุั�งการ 
เ ติัมความรู้ เ พ่� อ เตั รียมความพร้อมประชากร 
วัย	50	–	59	ปี	ให้้เป็นผูู้้สูงวัยทีุ�มีสุขภาพด้ี	โด้ยเฉพาะ 
ประชากรกลุ่มเปราะบาง	ผ่่านโค่รงการเพ่ื่�อขัับเค่ลุ่�อน 
การบรรลุุเป้้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ป้ระจำป้ ี
งบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565	 อาทิุ	 โครงการเตัรียม 
ความพร้อมด้้านสุขภาพ	 เพ่�อรองรับสังคมสูงวัย 
เพ่�อส่งเสริมพฤตัิกรรมสุขภาพทีุ�พ่งประสงค์ในกลุ่ม
ประชากรวัยทุำงาน	 โครงการส่งเสริมสวัสดิ้การ 
เพ่�อเตัรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ
ของประชากรวัยแรงงาน	 เพ่�อสร้างองค์ความรู้แก่ 
แรงงานกลุ่มเป้าห้มายเกี�ยวกับการออม	 การดู้แล 

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

สุขอนามัย	และการจััด้การสุขภาพโครงการเสริมพลัง 
ทุางสังคมเพ่�อเตัรียมการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
เพ่�อจััด้ทุำห้ลักสูตัรอบรมเตัรียมการผูู้้สูงวัยในระด้ับ
ครอบครัวและชุมชน	 โครงการพัฒนาเคร่อข่าย 
แกนนำและยกระด้ับศัักยภาพอาสาสมัครสาธุารณสุข 
ประจัำห้มู่บ้านในการดู้แลผูู้้สู งอายุ เพ่�อพัฒนา 
เ คร่ อข่ า ย ชุมชนทุ้ อ งถิ� น ในการ ดู้แล ผูู้้ สู ง อา ยุ 
โครงการพัฒนา ศัักยภาพผูู้้ ดู้ แลผูู้้ สู งอายุ เพ่� อ
รองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก	 เพ่�อพัฒนาศัักยภาพ
และทัุกษะทุรัพยากรบุคคลในสาขาอาชีพผูู้้ดู้แล 
ผูู้้ สูงอายุ ในชุมชนทุ้องถิ�นสู่การรองรับผูู้้สู งอายุ 
ทุี�มีแนวโน้มเพิ�มจัำนวนข่�นอย่างรวด้เร็วให้้ได้้รับ
การดู้แล	อย่างเห้มาะสมซึ่่�งตััวอย่างกิจักรรมข้างตั้น
เป็นการด้ำเนินงานของห้น่วยงานภาครัฐทีุ�เตัรียม
การรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย	 เพ่�อนำไปสู่การเข้าสู่
สังคมสูงวัยทุี�เป็นธุรรมและเทุ่าเทุียม
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แผนแม่บท15พลัังทางสัังคม่



	 การเตัรียมการก่อนสูงวัยนั�น	ไม่ใช่ประเด็้น
เฉพาะกลุ่มผูู้้ สูงอายุ	 แตั่ เป็นของคนทุุกกลุ่มวัย 
ทีุ�ตั้องตัระห้นักร่วมกัน	 ตัั�งแตั่ระด้ับบุคคลไปจันถ่ง
ระด้ับนโยบาย	 โด้ยเฉพาะการด้ำเนินงานในระด้ับ
บุคคล	ซึ่่�งประเทุศัไทุยทีุ�มีการเพิ�มข่�นของผูู้้สูงอายุ
ในอัตัราทุี�เร็วข่�น	 จั่งเป็นความทุ้าทุายของประเทุศั
ทุี�จัะสร้างเสริมประชากรทุุกกลุ่มวัยให้้ตัระห้นัก 
ถ่งความสำคัญของการเตัรียมความพร้อมในทุุกมิตัิ 
ของการพัฒนา	 โด้ยเฉพาะการมีห้ลักประกัน 

ทุางสังคม	 และการมีรายได้้รองรับอย่างมั�นคง
อย่างไรก็ตัาม	 แม้ประชากรส่วนให้ญ่มีทุักษะด้้าน
การเงินเพิ�มข่�น	 แตั่ยังขาด้ทุักษะด้้านการวางแผู้น
การ เ งินและการออมเ พ่� อ เตัรี ยมความพร้อม 
ห้ลังเกษียณอายุอย่างจัริงจััง	 อาจัส่งผู้ลให้้ภาครัฐ
ตั้องรับภาระทุั�งในด้้านการแพทุย์	 การสาธุารณสุข
และสวัสด้ิการสังคมมากข่�น	 ห้ากประชากรวัย
ทุำงานกลายเป็นผูู้้สูงอายุทุี�ไม่มีรายได้้	 และพ่�งพิง
ตันเองไม่ได้้	

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย
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1พฤตัิกรรมสุขภาพทุี�พ่งประสงค์	ประกอบด้้วย	1)	กินผัู้กวันละ	5	ทัุพพี	ตัั�งแตั่	4	วันตั่อสัปด้าห์้	2)	การมีกิจักรรมทุางการจันรู้ส่กเห้น่�อยกว่าปกตัิมากกว่าห้ร่อเทุ่ากับ	
150	นาทีุตั่อสัปด้าห์้	3)	การนอนวันละ	7-9	ชั�วโมง	ตัั�งแตั่	3	วันตั่อสัปด้าห์้	4)		การแปรงฟันก่อนนอนด้้วยยาสีฟันผู้สมฟลูออไรด้์นานอย่างน้อย	2	นาทุีทุุกวัน

 ด้้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมองค์ความรู้การวางแผู้นทุางการเงินและการสร้างการมีวินัยทุางการเงิน	เพ่�อให้้
ประชาชนมีความพร้อมรับม่อกับทุุกสถานการณ์	และรับม่อกับความไม่แน่นอนในอนาคตั	ด้้านสังค่ม	ส่งเสริม 
ผูู้้สูงอายุยุคให้ม่	 ให้้สามารถด้ำเนินชีวิตัภายใตั้นวัตักรรมและเทุคโนโลยีสมัยให้ม่ทุี�เห้มาะสมเข้าถ่งได้้ง่าย 
และสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตันเองจัากภัยรอบด้้าน	ด้้านสภาพื่แวัด้ลุ้อม	พัฒนาสภาพแวด้ล้อมทุี�เป็นมิตัร 
ตั่อสุขภาวะทุี�เอ่�อตั่อการด้ำรงชีวิตัของคนทุุกกลุ่มวัย	 ส่งเสริมให้้เกิด้พ่�นทุี�แห้่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์
ในการทุำกิจักรรมทุี�ห้ลากห้ลายทุี�เห้มาะสม	ตัลอด้จันเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 เอกชน	และทุ้องถิ�น 
ในการด้ำเนินงานทีุ�เอ่�อตั่อการทุำกิจักรรมของคนทุุกกลุ่ม	ด้้านสุขัภาพื่	ส่งเสริมให้้มีพ่�นทุี�สำห้รับผูู้้สูงอายุได้้มี
กิจักรรมทุางกายอย่างเห้มาะสม	สนับสนุนสาธุารณูปโภคให้้ผูู้้สูงอายุมีน�ำด้่�มสะอาด้เพียงพอตั่อความตั้องการ
ของร่างกาย	สนับสนุนการเข้าถ่งบริการทัุนตักรรมอย่างเทุ่าเทุียม	รวมทุั�งการด้ำเนินการอ่�น	ๆ 	ทุี�เอ่�อให้้ผูู้้สูงอาย ุ
มีพฤตัิกรรมสุขภาพทีุ�พ่งประสงค์ตั่อไป	

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
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	 แผู้นแม่บทุฯ	ประเด้็น	(15)	พลังทุางสังคม	 
(พ.ศั.	2566	–	2570)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติัม)	มีเป้าห้มาย 
ให้้ประชากรไทุยมีการเตัรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพ่�อให้้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ�มข่�นโด้ยกำห้นด้ 
ตััวชี�วัด้และค่าเป้าห้มายให้้สัด้ส่วนประชากรอายุ	
25	–	59	ปี	ทีุ�มีการเตัรียมการเพ่�อยามสูงอายุ	ทุั�งมิตั ิ
ทุางเศัรษฐกิจั	สังคม	สุขภาพ	และสภาพแวด้ล้อม
อย่ างมีคุณภาพเพิ� ม ข่�น 	 ร้อยละ	 65	 ซึ่่� ง เม่� อ
เปรียบเทีุยบกับตััวชี�วัด้เทีุยบเคียงปี	 2565	 แล้ว
ประเทุศัไทุยมีแนวโน้มการ เตัรียมการทุี� ดี้ ข่� น 
เป็นลำด้ับ	 แม้ว่ าจัะมีประเด้็นทุ้ าทุายในการ 
ส่งเสริมให้้ประชากรทุุกกลุ่มวัยให้้ตัระห้นักถ่ง

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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ความสำคัญถ่ งการเตัรียมความพร้อมในยาม 
สูงอายุ	 และมีการสร้างความรู้	 ความเข้าใจัในการ
วางแผู้นทุางการเงิน	 ห้ร่อวินัยทุางการเงินเพ่�อให้้
เกิด้ความพร้อม	 ในการรับม่อกับทุุกสถานการณ์
ตัลอด้จันสร้างความร่วมม่อในการทุำงานร่วมกัน
ทุั�งภาครัฐ	 เอกชน	 ประชาสังคม	 และประชาชน 
ให้้ตัระห้นักถ่งความสำคัญในการเตัรียมความพร้อม 
ของตันเองในทุุกด้้าน	 จัะสามารถบรรลุค่าเป้าห้มาย 
ในปี	 2570	 ได้้โด้ยทุี�ภาครัฐไม่ตั้องรับภาระงบประมาณ 
ในการดู้แลผูู้้สูงอายุทีุ�มากข่�น	นำไปสู่การมีบุคลากร 
สูงอายุทุี�มีคุณภาพ	 เป็นกำลังสำคัญของประเทุศั
ตั่อไป	
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	 การยกระด้ับให้้ผูู้้สูงอายุมีความเป็นอยู่ 
ทีุ�ด้ีข่�นอย่างตั่อเน่�อง	 ทัุ�งด้้านเศัรษฐกิจั	 สังคม 
สุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิัตัทุี�ดี้	สภาพแวด้ล้อม 
ทุี�เห้มาะสม	ปลอด้ภัย	มีสวัสด้ิการและห้ลักประกัน
ทุางสังคมทุี�มั�นคง	 การได้้รับโอกาสและบริการ 
จัากภาครัฐอย่างทุั�วถ่งและตั่อเน่�อง	 โด้ยมีปัจัจััย 
ขับเคล่�อนทุี�สำคัญ	 ค่อ	 การส่งเสริมด้้านรายได้้
พัฒนาทัุกษะและเพิ�มศัักยภาพให้้สามารถประกอบ
อาชีพได้้และมีการจั้างงานทีุ�เห้มาะสม	 ส่งเสริม 
สุขภาวะทุี�ด้ี	 การพัฒนาและเช่�อมโยงระบบข้อมูล

และนวัตักรรมการดู้แลสุขภาพผูู้้สูงอายุในทุุกมิติั 
ส่งเสริมให้้มีห้ลักประกันในการคุ้มครองทุางสังคม 
และศัักดิ้�ศัรีของผูู้้สูงอายุ 	 สร้างสภาพแวด้ล้อม
โครงสร้างพ่�นฐานทุี� เอ่�อตั่อการด้ำรงชีวิตัอย่างมี 
คุณภาพ	ส่งเสริมให้้ผูู้้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจักรรม
ตั่าง	 ๆ	 ของสังคม	 และเพิ�มบทุบาทุทุุกภาคส่วน 
ในการรองรับสังคมสูงอายุ	 รวมทุั�งการจั้างแรงงาน 
ผูู้้สูงอายุทุี�มีองค์ความรู้เฉพาะทุางห้ร่อองค์ความรู้
ในสาขาทุี�ขาด้แคลน	

	 พิจัารณาจัากสัด้ส่วนผูู้้ สูงอายุทีุ�ประสบ
ปัญห้าความยากจันห้ลายมิตัิ 	 ซึ่่� งจัากข้อมูลใน
ระบบข้อมูลขนาด้ให้ญ่สำห้รับการพัฒนาคนตัลอด้
ช่วงชีวิตั	 (Thai	 People	Map	 and	 Analytics 
Platform:	 TPMAP)	 พบว่า	 โด้ยเฉลี�ยในช่วงปี 
2561-2564	 สัด้ส่วนผูู้้สูงอายุทีุ�ประสบความยาก 
จันห้ลายมิตัิตั่อผูู้้สู งอายุยากจันทุั� งสิ�นในระบบ 
TPMAP	 ลด้ลงเฉลี�ยร้อยละ	 10.77	 ซึ่่�งบรรลุเป้า
ห้มายทุี�กำห้นด้ไว้	 ห้ากแตั่ในป้ี 2564 สัด้ส่วัน 
ผ่้้ส้งอายุที�ป้ระสบยากจนหลุายมิติกลุับเพื่ิ�มข้ั�น 
จากป้ี 2562 ร้อยลุะ 9.91 ทำให้สถานการณ ์
บรรลุุเป้้าหมายที�ป้ี 2565 อย้่ในระด้ับวัิกฤติ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
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ทุี�มา:	สำานักงานสภาพัฒนาการเศัรษฐกจิัและสังคมแห่้งชาตัิ

แผนแม่่บทย่่อย่
การรองรับสังคมสูงวััยเชิงรุก

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทุย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายทุ่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

สัดัส่วันผู้สูงอายุทุ่�ป้ระสบป้ัญหาควัามยากจนหลุายมิต้ิลุดัลุง ร้อยลุะ 10

ผู้สูงอายุม่ควัามเป้็นอยู่ทุ่�ดั่อย่างต้่อเน่�อง 

ป้ี
2565

จ.3
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	 ในช่วงปี 	 2564	 –	 2565	 รัฐบาลและ 
ห้น่วยงานตั่าง	 ๆ	 ทีุ�รับผู้ิด้ชอบเกี�ยวกับผูู้้สูงอายุได้้ 
ให้้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตัของ 
ผูู้้สูงอายุมาอย่างตั่อเน่�อง	 โด้ยกำห้นด้เป็นวาระ
ระดั้บชาติั	ด้้วยการจััด้ทุำแผู้นงานบูรณาการเตัรียม
ความพร้อมเพ่�อรองรับสังคมสูงวัย	ปี	 2561-2565 
และแผู้นปฏิิ บัตัิการด้้ านผูู้้ สู งอายุ 	 ระยะทุี� 	 3	 
(พ.ศั.	2566	–	2580)	การเสริมสร้างทุักษะด้้านอาชีพ 
ในการด้ำรงชีวิตัอย่างมั�นคงและมีคุณภาพชีวิตัทีุ�ดี้ 
สร้างความมั�นคงทุางเศัรษฐกิจั	 สังคม	และสุขภาพ
พัฒนาเคร่อข่ายการคุ้มครองทุางสังคมสำห้รับ 
ผูู้้สูงอายุ	 ปรับปรุงสภาพแวด้ล้อมและสิ�งอำนวย
ความสะด้วกทุี� เห้มาะสมและปลอด้ภัย	 ส่งเสริม
การเตัรียมความพร้อมประชาชนเพ่�อ เข้ าสู่ วัย 
สูงอายุทุี�มีคุณภาพ	 ส่งเสริมและพัฒนาผูู้้สูงอายุ 
ให้้ มีคุณภาพชีวิตัทีุ�ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตั 
และความเป็นอยู่ทุี�ด้ีของผูู้้สูงอายุ	 ส่งเสริมระบบ
คุ้มครองทุางสังคมสำห้รับผูู้้สูงอายุ	และพัฒนาระบบ
และนวัตักรรมการดู้แลผูู้้สูงอายุแบบครบวงจัร 
และการพัฒนาองค์ความรู้สำห้รับการกำห้นด้นโยบาย
และการพัฒนาการบริการ	รวมทัุ�งการพัฒนาและนำ 
เทุคโนโลยีทุี� ใช้ ในการอำนวยความสะด้วกให้้ 
ผูู้้สูงอายุในห้ลากห้ลายด้้าน	 โด้ยมีการด้ำเนินการ
ผ่่านโค่รงการเพื่่�อขัับเค่ลุ่�อนการบรรลุุเป้้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ป้ระจำป้ีงบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565 
อาทิุ	 โครงการศัูนย์ทุี�พักอาศััยสำห้รับผูู้้ สูงอายุ 
แบบครบวงจัร	 (Senior	 Complex)	 โครงการ 
ขับเคล่�อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดู้แลผูู้้สูงอายุ 
และ ผูู้้ มี ภาวะพ่� งพิ ง ระยะยาวแบบบู รณาการ
โครงการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระด้ับทุุตัิยภูม ิ
เพ่�อดู้แลรักษากลุ่มอาการห้ร่อโรคทีุ�พบบ่อยในผูู้้สูง
อายุ	นอกจัากนี�		ยังมีการด้ำเนินการอ่�น	ๆ 	ทุี�เกี�ยวข้อง 
อาทิุ	 โครงการขยายโอกาสการมีงานทุำและฝึกอบรม 
แรงงานผูู้้สูงอายุ	และการสร้างและพัฒนาเคร่อข่าย
การคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัยให้้ 
ผูู้้สูงอายุ	 โครงการพัฒนาระบบดู้แลและคุ้มครอง

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

ผูู้้สูงอายุ	 โครงการขับเคล่�อนมาตัรฐานการดู้แล
ผูู้้สูงอายุ	 โครงการปรับปรุงทุี�อยู่อาศััยและสถานทุี�
สาธุารณะทุี�เห้มาะสมกับผูู้้สูงอายุและทุุกวัย	 และ
โครงการธุนาคารเวลา	 การด้ำเนินการสร้างผูู้้สูง
วัยเป็นกำลังคนดิ้จัิทุัลสู้ภัยไซึ่เบอร์	 การ	 Coding 
เพ่�อผูู้้สูงอายุ	 การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการ
ดู้แลผูู้้สูงอายุและสุขภาวะทุี�ด้ี	 การขับเคล่�อนการ 
ส่งเสริมสุขภาพดู้แลผูู้้สูงอายุและผูู้้ มีภาวะพ่�งพิง
ระยะยาวแบบบูรณาการ	 การพัฒนาระบบการ
ป้องกันโรคระด้ับทุุตัิยภูมิ	เพ่�อดู้แลรักษากลุ่มอาการ
ห้ร่อโรคทุี�พบบ่อยในผูู้้สูงอายุ	 การส่งเสริมสุขภาพ 
ผูู้้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน	 การดู้แลสุขภาพ 
ช่องปากพร้อมมูลเพ่� อผูู้้ สู งอายุแบบไร้รอยตั่อ 
การด้ำเนินการขยายผู้ลการใช้นวัตักรรม	เทุคโนโลยี
และนวั ตักร รมบ ริก า ร ในศัู นย์ พัฒนาการจัั ด้
สวัสด้ิการสังคมผูู้้สูงอายุ	 การพัฒนาผู้ลิตัภัณฑ์์และ
การบริการด้้านชีววิทุยาศัาสตัร์สุขภาพเพ่�อรองรับ
สังคมสูงอายุ 	 พัฒนาศัักยภาพผูู้้ สูงอายุสู่ความ 
เป็นพลเม่องดิ้จัิทุัลด้้านความสร้างสรรค์ด้ิจัิทุัล 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูู้้สูงอายุจัากทุุกภาคส่วน 
การจััด้ทุำศัูนย์ ทีุ� พักอาศััยสำห้รับผูู้้ สูงอายุแบบ 
ครบวงจัร	 รวมถ่งการด้ำเนินโครงการส่งเสริม 
เคห้กิจัเกษตัรในครัวเร่อนเกษตัรสูงวัย	 ทุั�งนี�	 ใน 
ภาพรวมปี 	 2565	 ผูู้้สู งอายุ ได้้ รับการพัฒนาทุี�
ครอบคลุมทุั�งด้้านเศัรษฐกิจั	 สุขภาพ	 สังคม	 และ
สภาพแวด้ล้อมอย่างเป็นรูปธุรรมทุี�สำคัญ	 ได้้แก่ 
มีงานทุำและมีรายได้้ 	 จัำนวน	 177,683	 คน	 
การเสริมสร้างทุักษะการมีรายได้้และมีงานทุำ
จัำนวน	 27,676	 คน	 พัฒนาและสร้างเคร่อข่าย 
ความคุ้มครองทุางสังคม	 จัำนวน	 226,736	 คน 
ได้้รับการคุ้มครองทุางสังคม	จัำนวน	870,431	คน
ผูู้้สูงอายุมีทุี�อยู่อาศััยในสภาพแวด้ล้อมทุี�เห้มาะสม
จัำนวน	 11,336,451	 คน	 คิด้เป็น	 24,020	 แห้่ง 
มีการปรับปรุงสถานทุี�อยู่อาศััยและทุี�สาธุารณะให้้
เห้มาะสมและปลอด้ภัยกับการใช้ชีวิตัของผูู้้สูงอายุ 
และคนทุุกวัย	จัำนวน	7,709	แห้่ง	เพิ�มจัากปี	2564	
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	 การด้ำเนินการเพ่�อส่งเสริมให้้ผูู้้สูงอายุมี 
คุณภาพชีวิตัทุี�ดี้อย่างตั่อเน่�อง	สามารถบรรลุเป้าห้มาย 
ยังมีประเด็้นทุ้าทุายอันเน่�องมาจัากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาด้ของเช่�อโควิด้-19	 ซึ่่� งส่งผู้ลตั่อการ
ลงพ่�นทุี� จััด้กิจักรรมและเก็บข้อมูล	 และงด้การ 
รวมกลุ่มโด้ยเฉพาะผูู้้สูงอายุ	 ทุำให้้เกิด้การชะลอ
ในห้ลายด้้าน	ได้้แก่	ด้้านเศรษฐกิจ	ผูู้้สูงอายุถูกลด้
ชั�วโมงการทุำงาน	พักงาน	และเลิกจั้าง	รายได้้ของ
ผูู้้สูงอายุทุี�มาจัากการทุำงานมีสัด้ส่วนลด้ลงและ 
ราย ได้้ ห้ ลักมาจัาก บุตัรห้ลานและ เ บี� ยยั งชี พ 
ผูู้้สู งอายุ 	 ขณะทุี�มีภาระค่าใช้จั่ ายค่อนข้างสู ง 
ด้้านสุขัภาพื่	ผูู้้สูงอายุมีแนวโน้มมีภาวะทุุพพลภาพ
เพิ�มสูงข่�นมีความเครียด้	 วิตักกังวล	 เสี�ยงเป็นโรค 
ซึ่่มเศัร้า	 และมีภาวะห้มด้ไฟ	 ความเห้ล่�อมล�ำ 
การเข้าถ่งบริการสุขภาพทุี�มีมาตัรฐานสูงข่�น	 การ
ขาด้แคลนผูู้้ดู้แลผูู้้สูงอายุ	 และระบบสาธุารณสุข
ยังมุ่ ง เน้นการรักษามากกว่าการป้องกัน	 ด้้าน 
สวััสดิ้การแลุะการด้้แลุผ่้้ ส้งอายุ	 ขาด้มาตัรการ
คุ้ ม ค รอ งผูู้้ สู ง อ ายุ ทุี� เ ห้ม าะสมและครอบคลุ ม	 
ขณะเดี้ยวกัน	 ภาครัฐไม่สามารถจััด้ศูันย์ดู้แล 

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย

จัำนวน	3,689	แห้่ง	 ผูู้้สูงอายุทีุ�สามารถช่วยเห้ล่อ
ตันเองในการใช้ ชีวิตัประจัำวันพ่�นฐาน	 จัำนวน 
7,272,335	 คน	 และเข้าถ่งระบบบริการสุขภาพ 
ตัามมาตัรฐานและได้้ รับการดู้แลทุี� เห้มาะสม 
จัำนวน	4,347,845	คน	ผูู้้สูงอายุได้้รับการเสริมสร้าง
สุขภาพจัิตั	จัำนวน	1,607,207	คน	มีระบบการดู้แล 
สุขภาพผูู้้สูงอายุและนวัตักรรมสุขภาพ	ประกอบด้้วย
4	 ระบบ	 ได้้แก่	 ระบบการดู้แลประชาชนกลุ่ม

สุขภาพดี้	 ระบบการดู้แลประชาชนกลุ่มเจ็ับป่วย
เฉียบพลัน	 ฟ้�นฟูได้้ 	 ระบบการดู้แลประชาชน 
กลุ่มเจั็บป่วยเร่�อรังและมีภาวะพ่�งพิง	และระบบการ
ดู้แลประชาชนกลุ่มป่วยระยะสุด้ทุ้าย	และผูู้้สูงอายุ 
ได้้รับเบี�ยยังชีพผูู้้สูงอายุ	 จัำนวน	10,488,013	คน
รวมทุั�ง	 กู้ย่มเงินทุุนสำห้รับประกอบอาชีพจัาก
กองทุุนผูู้้ สูงอายุ	 รวม	 1,750	 คน	 จัำนวน	 105	
โครงการ	วงเงิน	63	ล้านบาทุ

ด้้านที�อย้่อาศัยให้ค่รอบค่ลุุมผ้่้ ส้งอายุ ทุี�อยู่ ใน 
ภาวะยากลำบากได้้อย่ า งทุั� วถ่ งและตั่อ เน่� อ ง
ด้้านเทค่โนโลุยี	 ผูู้้ สูงอายุมากกว่าคร่� งไม่ ได้้ ใช้
อินเทุอร์เน็ตั	 เน่�องจัากไม่มีความรู้พ่�นฐาน	 รวมทุั�ง 
ไม่ตั้องการใช้งานและไม่มีอุปกรณ์	 แรงงานสูงอายุ 
ไม่รู ้เทุ่าทุันทุักษะด้ิจัิทุัลและเทุคโนโลยีขั�นสูงและ 
บทบาทขัองผ้่้ส้งอายุ	 ถูกลด้บทุบาทุและความสำคัญ 
ในการเป็นพลังทุางสังคม	มีความรู้ส่กว่าตันเองไม่มี
ประโยชน์	 ห้มด้คุณค่า	 และเป็นภาระให้้ลูกห้ลาน 
รวมทุั�งการพบปะสังสรรค์และทุำกิจักรรมนอกบ้าน 
น้อยลง	 อย่างไรก็ตัาม	 เพ่�อให้้การด้ำเนินการ 
เกิด้ผู้ลสัมฤทุธุิ�ตัามเป้าห้มาย	 จั่งควรมุ่งเน้นให้้
ความสำคัญกับการยกระดั้บคุณภาพชีวิตัผูู้้สูงอายุ
ทุุกมิติัอย่างทุั�วถ่งและเป็นธุรรม	ทุั�งด้้านเศัรษฐกิจั
สุขภาพ	 สังคม	 และสภาพแวด้ล้อม	 การปฏิิรูป
และบูรณาการระบบบริห้ารเพ่�อรองรับสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ	 	 และการเพิ�มศัักยภาพการ
วิจััยการพัฒนาเทุคโนโลยีและนวัตักรรมรองรับ 
สังคมสูงวัย

	 ห้น่วยงานทุี�เกี�ยวข้องกับผูู้้สูงอายุควรให้้ความสำคัญกับการขับเคล่�อนระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดู้แลผูู้้สูงอายุและผูู้้มีภาวะพ่�งพิงระยะยาวแบบบูรณาการการพัฒนาทัุกษะการทุำงานทุั�ง	 Reskill	 และ 
Upskill	 เพ่�อสร้างห้ลักประกันรายได้้ผูู้้สูงอายุ	 ส่งเสริมการทุำงานของผูู้้สูงอายุทุั�งในระบบและนอก
ระบบการสร้างแพลตัฟอร์มแบบบูรณาการและระบบฐานข้อมูลผูู้้สูงอายุอย่างเป็นระบบแบบครบวงจัร	 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
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แผนแม่บท 15 พลัังทางสัังคม่



	 แผู้นแม่บทุฯ	ประเด้็น	(15)	พลังทุางสังคม	(พ.ศั.	2566	–	2570)	(ฉบับแก้ไขเพิ�มเติัม)	เป้าห้มาย 
ผูู้้สูงอายุมีความเป็นอยู่ทุี�ด้ีข่�นอย่างตั่อเน่�อง	มีการปรับเปลี�ยนตััวชี�วัด้จัาก	 เดิ้ม	สัด้ส่วันผ่้้ส้งอายุที�ป้ระสบ 
ป้ัญหาค่วัามยากจนหลุายมิติ	 เป็น	สัด้ส่วันผ้่้ส้งอายุเป้้าหมายในระบบบริหารจัด้การขั้อม้ลุการพื่ัฒนาค่น 
แบบชี�เป้้าได้้รับการด้้แลุต่อผ่้้ส้งอายุเป้้าหมายในระบบทั�งหมด้ร้อยลุะ 100	และเม่�อพิจัารณาจัากข้อมูล 
TPMAP	 ณ	 ปี	 2564	 พบว่า	 สัด้ส่วนผูู้้สูงอายุเป้าห้มายในระบบบริห้ารจััด้การข้อมูลการพัฒนาคน 
แบบชี� เป้าได้้ รับการดู้แลตั่อผูู้้สูงอายุเป้าห้มายในระบบทุั�งห้มด้	 คิด้เป็นร้อยละ	 99.55	 ซึ่่�งใกลุ้เค่ียง 
การบรรลุุเป้้าหมาย

สถานการณ์ปี 2566 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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การสนับสนุนให้้บริษัทุเอกชนจั้างแรงงานผูู้้สูงอายุเพิ�มมากข่�น	 ส่งเสริมการเข้าถ่งห้ลักประกันทุางสังคม
อย่างเป็นธุรรมและทุั�วถ่ง	 การเสริมสร้างความมั�นคงด้้านทุี�อยู่อาศััยและสภาพแวด้ล้อม	การพัฒนาอาสา
สมัครด้้านผูู้้สูงอายุ	 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและการดู้แลผูู้้สูงอายุ	 การเตัรียมความพร้อมให้้ 
ผูู้้สูงอายุนำเทุคโนโลยีด้ิจัิทุัลมาใช้ในชีวิตัประจัำวันและพัฒนาคุณภาพชีวิตั	 และสามารถสร้างผู้ลผู้ลิตั
ชุมชนเพ่�อความมั�นคงทุางรายได้้	 ตัลอด้จันการเพิ�มบทุบาทุของทุุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของผูู้้สูงอายุให้้เป็นพฤฒพลังในสังคม	และการผู้ลักด้ันให้้ทุุกภาคส่วนขับเคล่�อนแผู้นผูู้้สูงอายุอย่างบูรณา
การตัั�งแตั่ระด้ับชาตัิสู่ระด้ับทุ้องถิ�น	นอกจัากนี�	 ภาครัฐควรนำกลไกของศัูนย์ขจััด้ความยากจันและพัฒนา
คนทุุกช่วงวัยอย่างยั�งย่นตัามห้ลักปรัชญาของเศัรษฐกิจัพอเพียง	(ศัจัพ.)	ในระดั้บจัังห้วัด้	และระดั้บตั่าง	ๆ	
มาใช้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญห้าความยากจันและความเห้ล่�อมล�ำให้้ตัรงกับกลุ่มเป้าห้มายได้้อย่างตัรงจัุด้
มากข่�น	ทุั�งในระด้ับบุคคลและระด้ับครัวเร่อนให้้เกิด้ความยั�งย่นตั่อไป
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แผนแม่บท15พลัังทางสัังคม่



“เศรษฐกิิจชุุมชุนท้้องถิิ่�นเข้้มแข้็ง มีศักิยภาพในกิารแข่้งขั้น 
สามารถิ่พ่�งพาตนเอง ได้ร้ับประโยชุน์จากิกิารพัฒนาอย่างท้ั�วถิ่่ง
และเป็นธรรม ยกิระด้ับมาตรฐานกิารครองชุีพและความเป็นอย่่
ข้องประชุาชุนในชุุมชุนให้้ด้ีข้่�น”

เศรษฐกิิจฐานรากิ

แผนแม่่บท

16
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน



   2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก เป็นแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึ งพาตนเอง ช่วยเหลือเ อ้ือเฟื้อซึ่ งกันและกัน 
มีคุณธรรม มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจที่ เ อ้ือให้เกิด  
การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้้า และความไม่
เสมอภาคในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย
และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งมีส่วน
สนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 

 

ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 4.30 คะแนน 

• สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ( Inclusive 
Development Index: IDI) โดยมีข้อมูลล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.24 สะท้อนให้เห็นว่าการ
ด้าเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมที่ผ่านมาใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ที่ 4.30 ทั้งนี้ เนื่องจากดัชนี 
IDI ได้มีการยกเลิกการจัดเก็บไปตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ใน พ.ศ. 2565 จึงพิจารณาเทียบเคียงเพิ่มเติมจากองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ดังนี้ มิติการเติบโตและการพัฒนา สะท้อนจากรายได้ประชากรต่อหัว โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) พบว่า ไตรมาส 3/2565 มีการขยายตัวร้อยละ 4.5 จากไตรมาส 3/2564 ซึ่งขยายตัว
มากขึ้นจากไตรมาส 2/2565 เทียบไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 อันเป็นผลมาจากการผ่อนคลาย
มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท้าให้ประชาชนสามารถกลับมาด้าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้
อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวยิ่งขึ้น มิติความทั่วถึง สะท้อนจากสัดส่วนคนจน พบว่า ใน พ.ศ. 2564 
สัดส่วนคนจนอยู่ที่ร้อยละ 6.32 ลดลงร้อยละ 7.47 จากปีก่อนหน้าที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 6.83  ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาคของรายได้ ใน พ.ศ. 2564 มีค่าเท่ากับ 0.430 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2562 ที่มีค่าอยู่ที่ 0.429 
สะท้อนให้เห็นว่าในภาพรวมความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ของไทยทรงตัว มิติความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ่น 
ซึ่งสะท้อนจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงานของประเทศ พบว่าใน พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมี
การปล่อย CO2 ในปริมาณ 246.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.6 จาก พ.ศ. 2563 ที่มีการปล่อย CO2 ที่ 248.5 ล้านตันต่อปี 
จากภาพรวมองค์ประกอบทั้ง 3 มิติ จะเห็นได้ว่าการพัฒนามีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี แม้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะ
ยังมีประเด็นท้าทาย โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของประชากรในระบบเศรษฐกิจฐานราก ทั้งระดับการศึกษา การมีส่วน
ร่วมในระบบเศรษฐกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบูรณาการด้านข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อให้สามารถยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ   

 ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 

160001 

 160001 
ปี 2562 สีเหลือง 

 160001 
ปี 2563 สีเหลือง 

 160001 
ปี 2564 สีเหลือง  160001 

ปี 2565 สีเหลือง 
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• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมีความทรงตัว 
โดยเมื่อพิจารณามิติการพัฒนาทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย มิติการเติบโตและการพัฒนา ซึ่งสะท้อนจากรายได้ประชากรต่อหัว ซึ่ง
พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยเปรียบเทียบไตรมาส 3 ย้อนหลัง  
5 ปี พบว่า ในช่วงแรกยังคงมีการขยายตัวโดย พ.ศ. 2561 – 2562  มีการขยายตัวร้อยละ 3.24 และ 2.56 ตามล้าดับ 
ก่อนจะหดตัวในช่วง พ.ศ. 2563 – 2564 หดตัวร้อยละ 6.42 และ 0.24 ตามล้าดับ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท้าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักงันลง และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วง พ.ศ. 2565 ที่มีการ
ขยายตัวร้อยละ 4.5 มิติความทั่วถึง สะท้อนจากสัดส่วนคนจน พบว่า พ.ศ. 2561 – 2564 สัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลง 
โดยมีสัดส่วนเป็น 8.30 6.26 6.83 และ 6.32 ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
พบว่ามีแนวโน้มคงตัว โดยเฉพาะช่วงท้ายของห้วงปี โดยมีค่าดัชนี พ.ศ. 2560 2562 และ 2564 เป็น 0.453 0.429 และ 
0.430 ตามล้าดับ มิติความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ่น ซึ่งสะท้อนจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้
พลังงานของประเทศ พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2564 ประเทศไทย มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้
พลังงานลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณ CO2 เป็นจ้านวน  263.4 257.4 248.5 และ 246.9 ล้านตัน ตามล้าดับ 
เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้ง 3 มิติ จะเห็นได้ว่าความทั่วถึงของการพัฒนามีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งอาจน้าไปสู่การยกระดับรายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่าง
กระจายและอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจ
ฐานราก (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ยังคงเป้าหมายระดับประเด็น โดยได้มีการปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพ่ือให้สะท้อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น จากเดิม ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive 

ท่ีมา : การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ,  
         (ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม  สศช.) 

ท่ีมา : รายงานภาวะเศรษฐกิจ ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ท่ีมา : การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ,  
         (ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม  สศช.) 

ท่ีมา : รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงาน ปี 2564 
         ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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Development Index) เป็น ดัชนียากจนหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลพัฒนาคน
แบบชี้เป้า (MPI) มิติด้านความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีค่าเป้าหมายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
โดยค่าคะแนนดัชนี MPI ณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลล่าสุด) อยู่ที่ 0.0873 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 6.43 ที่มีค่า
คะแนนอยู่ที่ 0.0821 ส่งผลให้สถานการณ์บรรลุเป้าหมายเทียบค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 ยังคงอยู่ในระดับวิกฤติ 

 
 

 

ทั้งนี้ การด้าเนินการที่ผ่านมาประชากรในกลุ่มรายได้ต่า่กว่าร้อยละ 40 (Bottom 40) ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นผู้
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา รวมทั้งขาดทักษะและองค์ความรู้ที่
จ่าเป็น ท่าให้มีข้อจ่ากัดในการยกระดับรายได้ให้เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) 
จะใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย หากแต่เป้าหมายย่อยของแผนแม่บท (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับ
ประเด็น (Y2) โดยตรง จึงยังมีประเด็นท้าทายที่จ้าเป็นต้องเร่งให้ความส้าคัญ อาทิ การเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ 
ที่จ่าเป็นที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเหมาะสม ให้การสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ส่งเสริมช่องทางตลาดเพื่อการจ่าหน่ายและกระจายสินค่าให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  รวมถึง
สนับสนุนกลไกที่เอื้อให้เกิดการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อให้กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระหนี้สินของ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ยกระดับความเชื่อมโยงและพัฒนาระบบข้อมูลหนี้สินรายบุคคลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน้าไปสู่การสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันจะ
น้าไปสู่การพัฒนาให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย 3 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์บรรลุ
เป้าหมาย  ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

 160001 

 160101  160201  160202  เป้าแผนย่อย Y1 

 เป้าประเด็น Y2 

หมายเหตุ :  * สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจ า พ.ศ. 2565 
              ** เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 

 160001 
ปี 66 – 70  สแีดง 
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ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น  ก้าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน 

พ.ศ. 2565 อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด เฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ 

ฐานรากยังคงชะลอตัว โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด 
ในภาพรวมยังคงต่้ากว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ข้อมูลรายได้จะมีการจัดเก็บทุก ๆ 2 ปี โดยใน พ.ศ. 2560 
2562 และ 2564 มีอัตราการเติบโตของรายได้ฯ อยู่ที่ 0.96 4.31 และ 2.71 ซึ่งท้าให้สถานะการบรรลุเป้าหมาย
ใน พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับวิกฤติ 

 
 

 

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ก้าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ใน พ.ศ. 2565 อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 30 
ของปีฐาน  

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อเทียบกับปีฐาน โดยมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 23.98 54.55 68.27 81.46 และ 59.06 ตามล้าดับ และเมื่อ
พิจารณาสถานะการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 แม้มูลค่าสินค้า OTOP ณ พ.ศ. 2565 จะขยายตัวลดลงจากปี
ก่อนหน้าแตอั่ตราการขยายตัวได้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้แล้ว 

 

 

 

 
กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ  40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก้าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ 
ร้อยละ 55  
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมสภาพหนี้สินครัวเรือนเศรษฐกิจฐานรากมีแนวโน้มดีขึ้น 
โดยพิจารณาเทียบเคียงจากรายจ่ายเพ่ือการช้าระหนี้ของครัวเรือนที่มีรายได้ต่้าสุดร้อยละ 40 (ครัวเรือน Bottom 40) 
พบว่า ใน พ.ศ. 2561 – 2564 รายจ่ายเพ่ือการช้าระหนี้ฯ คิดเป็น 3,535 4,061 3,506 และ 3,334 บาท/เดือน 

 
2562 สีแดง 2563 สีแดง 2564 สีแดง 

160101 

 
2562 สีเหลือง 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

160201 

 
2562 สแีดง 2563 สีสม้ 2564 สีสม้ 

160202 
2565 สีสม้ 

2565 สีเขียว 

2565 สีแดง 
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และพิจารณาเทียบเคียงจากสัดส่วนรายจ่ายเพ่ือการช้าระหนี้ของครัวเรือน Bottom 40 ต่อรายจ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือน Bottom 40 ที่มีหนี้สินมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนรายจ่ายเพ่ือการช้าระหนี้ฯ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2561 – 2564 คิดเป็น 26.6 29.0 25.1 และ 22.7 ตามล้าดับ ขณะที่สถานการณ์บรรลุเป้าหมายใน 
พ.ศ. 2565 เมื่อพิจารณาเทียบเคียงจากรายจ่ายเพ่ือการช้าระหนี้ฯ พบว่า ใน พ.ศ. 2564 ลดลงร้อยละ 4.88 
จากปีก่อนหน้า ขณะที่สัดส่วนรายจ่ายเพ่ือการช้าระหนี้ฯ ใน พ.ศ. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 22.7 ลดลงจากร้อยละ 25.1 
ใน พ.ศ. 2563 ท้าให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 
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	 การยกระดัับศัักยภาพการเป็็นผู้้�ป็ระกอบการ
ธุุรกิจ	 ให้�ความสำคัญกับการเพิ�มองค์ความร้�และ
ทัักษะในการเป็็นผู้้�ป็ระกอบการธุุรกิจของเกษตรกร
แรงงานทัั�วไป็	 และกลุ�มป็ระชากรผู้้�มีรายไดั�น�อย 
เพ่�อส�งเสริมอาชีพ	สร�างรายไดั�	ให้�สามารถพ่�งตนเองไดั� 
อย�างยั�งย่น	 โดัยเสริมสร�างองค์ความร้�และพัฒนา
ทัักษะการป็ระกอบอาชีพ	 การบริห้ารจัดัการ
ดั�านธุุรกิจ	 การตลาดั	 เทัคโนโลยีและนวัตกรรม	 
การบริห้ารจัดัการชุมชนวิสาห้กิจชุมชน	 กิจการ 
เพ่�อสังคม	พัฒนามาตรฐานและเพิ�มม้ลค�าผู้ลิตภัณฑ์์
การพัฒนาช�องทัางการตลาดั	 ทัั�งตลาดัในชุมชน
ต�างป็ระเทัศั	 และออนไลน์	 การรับร้�ทัางธุุรกิจ
การป็ระชาสัมพันธุ์	 การพัฒนาโครงสร�างพ่�นฐาน 

160101

	 พิจารณาจากอัตราการเติบโตของรายไดั� 
ของกลุ�มป็ระชากรร�อยละ	 40	 ทัี�มีรายไดั�ต�ำสุดั 
(Bottom	40)	ซึ่่�งระห้ว�างป็ี	 2561	–	2565	อัตรา
การเติบโตของรายไดั� ยังคงต�ำกว�าค�าเป็้าห้มาย 
อย�างต�อเน่�อง	โดัยในป็ี	2562	รายไดั�ขยายตัวร�อยละ 
4.31	 จาก	 0.96	 ในป็ี	 2560	 จากนั�น	 ป็ี	 2564	 
การขยายตัวลดัลงทีั�ร�อยละ	 2.71	 ซึ่่�งยังคงต�ำกว�า 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

สาธุารณ้ป็โภค	 คมนาคมขนส�งและสิ� งอำนวย 
ความสะดัวก	 พัฒนาป็ัจจัยสนับสนุนการพัฒนา 
เศัรษฐกิจฐานราก	โดัยสนับสนุนเงินทุัน	ทีั�ดิัน	แรงงาน 
เคร่�องม่อเคร่�องจักร		ทัุนทัางทัรัพยากรธุรรมชาติและ
สิ�งแวดัล�อม	ทัุนทัางสังคมและวัฒนธุรรม	ตลอดัจน 
การพัฒนาฐานข�อม้ล	 ระบบเคร่อข�าย	 การวิจัย 
และพัฒนากฎห้มายและระเ บียบทีั� เกี� ยวข�อง 
เพ่�อสร�างสภาพแวดัล�อมทัี�เอ่�อต�อการเพิ�มศัักยภาพ 
และขีดัความสามารถของเศัรษฐกิจฐานรากซ่ึ่�งถ่อ 
เป็็นองค์ป็ระกอบสำคัญทัี�ส�งผู้ลให้�การยกระดัับ 
ศัักยภาพและขีดัความสามารถของเศัรษฐกิจ
ฐานรากบรรลุเป็้าห้มายไดั�	

ค�าเป็้าห้มายทีั�กำห้นดัไว�	ส�งผู้ลให้�การบรรลุเป็้าห้มาย 
อย้�ในระดัับวิิกฤติิ	 (ไม�บรรลุเป็้าห้มาย)	 ส�วนห้น่�ง
เป็็นผู้ลจากโครงสร�างป็ระชากรในกลุ�ม	bottom	40 
ทัี�ป็ระมาณคร่�งห้น่�ง	 (ร�อยละ	 50.87)	 เป็็นผู้้�ไม�มี
ส�วนร�วมทัางเศัรษฐกิจ	 (Economically	 Inactive) 
ไดั�แก�ผู้้�ส้ งอายุ/เดั็กเล็ก	 (9	 ล�านคน)	 แม�บ�าน	 
(1.8	ล�านคน)	และเดั็กนักเรียน	(1.7	ล�านคน)	คนป็่วย 

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

แผนแม่่บทย่่อย่
การยกระดัับศัักยภาพการเป้็นผ้้ป้ระกอบการธุุรกิจ

อัต้ราการเต้ิบโต้ของรายไดั้ของกลุุ่มป้ระชากรร้อยลุะ 40 ท่�ม่รายได้ัต้ำ�าสุุดัเฉลุ่�ย 
ไม่ต้ำ�ากว่่าร้อยลุะ 15 ต้่อป้ี

ศัักยภาพแลุะข่ดัค่ว่ามสุามารถของเศัรษฐกิจฐานรากเพิ�มข้�น

จ.3
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ป้ี
2565



160101

ที่มา : ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2564 สำานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

คนพิการ	(9.4	แสนคน)	เป็็นต�น	โดัยกลุ�มป็ระชากร 
ร�อยละ	40	ทัี�มีรายไดั�ต�ำสุดั	ส�วนให้ญ�อย้�ในภาคเกษตร
(24.1%)	เป็็นผู้้�ป็ระกอบธุุรกิจการค�า	(14	%)	ป็ฏิิบัติงาน 
กระบวนการผู้ลิตและก�อสร�าง	 (13.7%)	 รวมทัั�ง
ส�วนให้ญ�มีการศั่กษาระดัับป็ระถมศั่กษา	 ทัำให้�ม ี
ข�อจำกัดัในการยกระดัับรายไดั�ให้�เพิ�มข่�นในระดัับส้ง 
ป็ระกอบกับผู้ลกระทับจากการแพร�ระบาดัของโรค

โควิดั	19	ทัี�งดัเว�นการดัำเนินกิจกรรมทัางเศัรษฐกิจ
บางส�วน	 ส�งผู้ลกระทับต�อรายไดั�ของป็ระชากร 
ซึ่่� ง ล� วน เป็็นข� อจำกั ดัสำคัญทัี� ทั ำ ให้� อั ตราการ
เติบโตของรายไดั�ป็ระชากรในกลุ�ม	 bottom	 40	 
ยังไม�บรรลุตามค�าเป็้าห้มาย	ทัั�งนี�	 ข�อม้ลรายไดั�จะมี
การจัดัเก็บทัุก	2	ป็ี
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	 แม� ว� า ก า ร เพิ� ม ขี ดัคว ามสามา รถของ
เศัรษฐกิจฐานราก	 มีข�อจำกัดัดั�านการเพิ�มอัตรา 
การเติบโตของรายไดั�ป็ระชากรในกลุ�ม	bottom	40	
อย�างไรก็ตาม	ห้น�วยงานรัฐทีั�เกี�ยวข�องไดั�ดัำเนินการ
โครงการพัฒนาศัักยภาพและขีดัความสามารถของ
เศัรษฐกิจฐานรากมาอย�างต�อเน่�อง	 ผู้�านโครงการ 
เพ่�อขับเคล่�อนการบรรลุเป็้าห้มายตามยุทัธุศัาสตร์ชาติ
ป็ระจำป็ีงบป็ระมาณ	พ.ศั.	 2565	 โดัยเฉพาะดั�าน
การพัฒนาศัักยภาพการเป็็นผู้้�ป็ระกอบการธุุรกิจ 
ทัี�มุ�งเน�นการเพิ�มป็ระสิทัธุิภาพการผู้ลิต	การยกระดัับ 
มาตรฐานผู้ลิตภัณฑ์์เพ่�อเพิ�มม้ลค�าสินค�า	สอดัคล�อง
กับป็ัจจัยขับเคล่�อนสำคัญในดั�านการดัำเนินงาน 
การสร� างองค์ความร้� และพัฒนาทัักษะ	 อาทัิ
โครงการพัฒนาเกษตรกรป็ราดัเป็ร่�อง	 (Smart	
Farmer)	 โครงการสร�างความเข�มแข็งกลุ�มการผู้ลิต
ดั�านการเกษตร	 ดั�านผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ	 อาทัิ
โครงการการเสริมสร�างทัักษะการนำสินค�าเกษตร
และทัรัพยากรชุมชนส้�การสร�างม้ลค�าเพิ�ม	 โครงการ
ป็ระยุกต์ใช� เทัคโนโลยีพลังงานทัดัแทันเพ่�อเพิ�ม 

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

รายไดั�และลดัต�นทัุนการผู้ลิตสำห้รับการเกษตร
กรรมสะอาดั	ดั�านโครงสร�างพ่�นฐาน	อาทัิ	การพัฒนา 
โครงสร� า งพ่� นฐานการวิ เคราะห้์ทัดัสอบวัส ดุั
นวัตกรรมให้ม�	เพ่�อเพิ�มขีดัความสามารถการแข�งขัน
ของผู้้�ป็ระกอบการธุุรกิจก�อสร�างไทัย	 ตลอดัจน
การดัำเนินงานทัี�สอดัคล�องกับองค์ป็ระกอบดั�าน 
ส�งเสริมการตลาดั	อาทัิ	โครงการการเพิ�มม้ลค�าสินค�า
เกษตรป็ลอดัภัยและเกษตรอินทัรีย์ส้�ตลาดัออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบตลาดักลุ�มจังห้วัดั	 รวมถ่ง
โครงการอ่�น	ๆ 	อาทัิ	โครงการฝึึกอบรมส�งเสริมอาชีพ 
ผู้้�ว�างงานและกลุ�มเป็ราะบางตามห้ลักป็รัชญา
เศัรษฐกิจพอเพียง	 โครงการพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ชุมชน
ทั�องถิ�น	(KPRUMS	OTOP)	โครงการสร�างม้ลค�าเพิ�ม 
ดั�วยเทัคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
ซึ่่�งห้ากขับเคล่�อนการดัำเนินงานเชิงรุกทัี� เข�าถ่ง 
กลุ�มเป็้าห้มายอย�างต�อเน่�อง	 อาจช�วยสนับสนุน 
ให้�รายไดั�ของป็ระชากรกลุ�ม	 bottom	 40	 บรรลุ 
เป็้าห้มายไดั�ในระยะต�อไป็	

160101

	 การยกระดัับศัักยภาพของเศัรษฐกิจฐานราก	มีความทั�าทัายในดั�านการพัฒนาทัักษะและองค์ความ
ร้�ดั�านการบริห้ารจัดัการธุุรกิจ/วิสาห้กิจชุมชน/กิจการเพ่�อสังคม	 เพ่�อเพิ�มขีดัความสามารถในการเป็็น 
ผู้้�ป็ระกอบการธุุรกิจ	 รวมถ่งการสร�างแรงจ้งใจกระตุ�นให้�ป็ระชากรกลุ�ม	bottom	40	มีส�วนร�วมในกิจกรรม
ทัางเศัรษฐกิจ	การพัฒนาทัักษะทัี�สำคัญและจำเป็็นสำห้รับการป็ระกอบอาชีพ	อาทัิ	ทัักษะการป็ระกอบอาชีพ 
ทัักษะการบริห้ารจัดัการ	ทัักษะดั�านเทัคโนโลยีและนวัตกรรม	 รวมถ่งการสร�างสภาพแวดัล�อมทัี�เอ่�อต�อ
การพัฒนาศัักยภาพและขีดัความสามารถของเศัรษฐกิจฐานราก	 โดัยเฉพาะการส�งเสริมการใช�ป็ระโยชน์ 
จากงานวิจัยและพัฒนา	และการป็รับป็รุงระเบียบกฎห้มายเพ่�อสนับสนุนการพัฒนาเศัรษฐกิจฐานราก

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย
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160101

	 การพัฒนาศัักยภาพและขีดัความสามารถของเศัรษฐกิจฐานรากในระยะต�อไป็ควรมุ�งเน�นการพัฒนา
ศัักยภาพและเสริมสร�างองค์ความร้�และทัักษะทัี�จำเป็็น	ทัี�เอ่�อต�อการพัฒนาเศัรษฐกิจฐานรากอย�างเห้มาะสม 
เข�าถ่งกลุ�มเป็้าห้มาย	เช�น	การบริห้ารจัดัการดั�านธุุรกิจ	การตลาดั	การป็ระกอบอาชีพ	เทัคโนโลยีและนวัตกรรม 
การบริห้ารจัดัการชุมชน	วิสาห้กิจชุมชน	และกิจการเพ่�อสังคม	เป็็นต�น	รวมถ่งสนับสนุนมาตรการสร�างแรงจ้งใจ 
ให้�ป็ระชากรกลุ�ม	bottom	40	 เข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมทัางเศัรษฐกิจ	สนับสนุนทุันทัางการเงิน	ทัี�ดัิน
ป็ัจจัยการผู้ลิตทุันทัางทัรัพยากร	และทัุนทัางสังคมเพ่�อยกระดัับศัักยภาพและขีดัความสามารถเศัรษฐกิจ
ฐานราก	การยกระดัับมาตรฐานและเพิ�มม้ลค�าผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ	สนับสนุนแพลตฟอร์มตลาดัในชุมชน
ตลาดัออนไลน์	และตลาดัต�างป็ระเทัศั	 เคร่อข�ายทัางการตลาดั	 เพ่�อเพิ�มช�องทัางการสร�างรายไดั�	 รวมถ่งการ
ใช�ป็ระโยชน์จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่�อเพิ�มม้ลค�าให้�แก�ผู้ลิตภัณฑ์์	 การสนับสนุนและเสริมสร�าง
ป็ัจจัยทัางดั�านโครงสร�างพ่�นฐานทัั�งทัางดั�านสาธุารณ้ป็โภค	การคมนาคมขนส�ง	สิ�งอำนวยความสะดัวกต�าง	ๆ
และสภาพแวดัล�อมทัี�เอ่�อต�อการขีดัความสามารถเศัรษฐกิจฐานราก	ทัั�งในดั�านการพัฒนาระบบข�อม้ล	ระบบ
เคร่อข�าย	ตลอดัจนระเบียบและกฎห้มายทัี�เกี�ยวข�อง	

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
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160101

	 แผู้นแม�บทัป็ระเดั็น 	 (16 ) 	 เศัรษฐกิจ
ฐานราก	(พ.ศั	2566	–	2570)	(ฉบับแก�ไขเพิ�มเติม) 
เ ป็้ า ห้ม ายแผู้นแม� บทัย� อ ยศัั ก ยภ าพและ ขี ดั 
ความสามารถของเศัรษฐกิจฐานรากเพิ�มข่�นไดั� 
ป็รับ เป็ลี� ยนตัวชี� วั ดัและค� า เป็้ าห้มายจากเ ดิัม 
อััติราการเติิบโติขอังรายไดั้ขอังกลุ่่�มประชากร 
ร้อัยลุ่ะ 40 ท่ี่�ม่รายไดั้ติ�ำสุ่ดั ไม�ติ�ำกวิ�าเฉลุ่่�ย 
ร้อัยลุ่ะ 15 ติ�อัปี เป็น ผลิุ่ติภาพขอังวิิสุาหกิจ 
รายย�อัยเพิ�มข้�นเฉลุ่่�ยไม�น้อัยกวิ�าร้อัยลุ่ะ 5 ติ�อัปี 
ซึ่่�งจากข�อม้ลล�าสุดัในป็ี	 2564	 พบว�า	 ผู้ลิตภาพ
ของวิสาห้กิจรายย�อยอย้�ทัี�ร�อยละ	 15.39	 และ 
มีอัตราการเป็ลี�ยนแป็ลงผู้ลิตภาพของวิสาห้กิจ 
รายย�อย	(Micro	SMEs)	ลดัลงร�อยละ	0.2	เม่�อเทัียบ 
จากป็ี	2563	ซึ่่�งยังคงห้�างจากค�าเป็้าห้มายในป็ี	2570 
ทัำให้�สถานะการบรรลุเป็้าห้มายโดัยเป็รียบเทัียบ 
อย้�ในระดัับวิฤติ	 อย�างไรก็ตาม	ป็ี	 2566	 ภาครัฐ
มีแผู้นดัำเนินโครงการทัี�มุ �งส�งเสริม	 SMEs	 อาทัิ
โครงการส�งเสริมพัฒนาขีดัความสามารถ	SME	กลุ�ม

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

จังห้วัดัภาคกลาง	 คาราวานอุตสาห้กรรม	 SMEs 
เศัรษฐกิจดัี 	 ส้�ชุมชน	 รวมถ่งการแป็รร้ป็สินค�า 
เกษตรอุตสาห้กรรม	1	จังห้วัดั	1	ชุมชน	(One	Pro- 
vince	One	Agro-Industrial	Community	:OPOAI-C) 
โครงการยกระดัับและสร�าง ขีดัความสามารถ 
ในการแข� งขันสำห้รับก ลุ� ม เกษตรกรผู้ลิตและ
แป็รร้ป็ดั�านการเกษตรแบบครบวงจร	ภายใต�การใช� 
นวัตกรรมและเทัคโนโลยีทัี� เห้มาะสมกับพ่�นทัี� 
ซึ่่�งเป็็นการดัำเนินงานทัี�สามารถสนับสนุนให้�ผู้ลิต
ภาพของวิสาห้กิจรายย�อยมีโอกาสป็รับตัวเพิ�มข่�นไดั�

ทัี�มา:	สำานักงานส�งเสริมวิสาห้กิจขนาดักลางและขนาดัย�อม
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 การสร�างสภาพแวดัล�อมและกลไกทีั�ส�งเสริม 
การพัฒนาเศัรษฐกิจฐานราก	 มุ�งเน�นส�งเสริมการ
รวมกลุ�มในร้ป็แบบทัี�มีโครงสร�างกระจายรายไดั� 
ทัั� ง วิสาห้กิจชุมชน	 สห้กรณ์	 และวิสาห้กิจเพ่�อ
สังคมการพัฒนาช�องทัางการตลาดัและเคร่อข�าย	 
เพ่�อให้� เกิดัการจัดัการกลไกตลาดัครบวงจรใน 
ร้ป็แบบการค�าทัี�เป็็นธุรรม	โดัยส�งเสริมช�องทัางตลาดั 
ระดัับชุมชน	 จังห้วัดั	 ภ้มิภาค	 ระดัับป็ระเทัศัและ
ระห้ว�างป็ระเทัศั	พัฒนาช�องทัางการตลาดัออนไลน ์
E-Commerce,	 Digital	 Marketing	 ช�องทัาง 
การตลาดัเฉพาะกลุ�มล้กค�า	การพัฒนาและยกระดัับ
ผู้้�ผู้ลิต	ผู้้�ป็ระกอบการ	การพัฒนาคุณภาพและเพิ�ม
มาตรฐานผู้ลิตภัณฑ์์ชุมชน	 การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์
ตามความต�องการตลาดัและกลุ�มเป็้าห้มายเฉพาะ
การยกระดัับผู้ลิตภัณฑ์์ชุมชนส้�มาตรฐานสากล 
การสร�างตราสินค�าชุมชนและบรรจุภัณฑ์์	การต�อยอดั 

งานวิจัยส้�การพัฒนาเพ่�อสร�างม้ลค�าเพิ�มให้�ผู้ลิตภัณฑ์ ์
การส่บสานและต�อยอดัภ้มิป็ัญญาทั�องถิ�น	 รวมถ่ง
สนับสนุนกลไกการขับเคล่�อนเศัรษฐกิจฐานราก 
และบริห้ารจัดัการข�อม้ล	OTOP	ซึ่่�งเป็็นองค์ป็ระกอบ 
สำคัญในการเพิ� มรายไดั� ให้�กับผู้้� ป็ระกอบการ
เศัรษฐกิจฐานรากไดั�อย�างเป็็นร้ป็ธุรรม	 โดัยในช�วง 
ทัี�ผู้�านมา	มีป็ระเดั็นทั�าทัายทัี�สำคัญ	ไดั�แก�	การป็รับตัว 
ของผู้้�ป็ระกอบการ	 เพ่�อให้�เข�ากับบริบทัให้ม�	 (New	
Normal)	ทัั�งในดั�านการตลาดั	และการเพิ�มช�องทัาง 
การซ่ึ่�อขายสินค�า	 โดัยเฉพาะการป็รับตัวส้�ตลาดั
ออนไลน์	(Digital	Marketing)	เพ่�อให้�สามารถเข�าถ่ง 
กลุ�มผู้้�บริโภคไดั�สะดัวกและรวดัเร็ว	 รวมถ่งการใช�
เทัคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพ่�อเพิ�มม้ลค�าสินค�า
และลดัต�นทัุนการผู้ลิต	 และการสร�างลักษณะเดั�น	
สร�างสรรค์ผู้ลิตภัณฑ์์ให้�ทัันสมัย	น�าสนใจ	สอดัคล�อง
กับกลุ�มเป็้าห้มายและความต�องการของตลาดั

	 พิจารณาจากอัตราการเติบโตของม้ลค�า
สินค�า	OTOP	โดัยในช�วงป็ี	2561	–	2565	มีอัตราการ
เติบโตเฉลี�ยเพิ�มข่�นอย�างต�อเน่�องมากกว�าร�อยละ 
30	 เม่�อเทัียบกับป็ีฐาน(ป็ี	 2560)	 ซึ่่�งบรรลุ่่ติาม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ค่�าเป้าหมายที่่�กำหนดัไวิ้ในปี 2565	 โดัยอัตรา 
การเติบโตของม้ลค�าสินค�า	OTOP	 เพิ�มข่�นต�อเน่�อง 
จากร�อยละ	24.47	ในป็ี	2561	เพิ�มเป็็น	80.35	ในป็ ี
2564	 (1	ต.ค.	63	–	30	ก.ย.64)	สะทั�อนแนวโน�ม 

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ปี้
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

แผนแม่่บทย่่อย่
การสุร้างสุภาพแว่ดัลุ้อมแลุะกลุไกท่�สุ่งเสุริมการพัฒนาเศัรษฐกิจฐานราก

อัต้ราการเต้ิบโต้ของม้ลุค่่าเศัรษฐกิจฐานรากของม้ลุค่่าสุินค่้า OTOP เฉลุ่�ย
เพิ�มข้�นอย่างน้อยร้อยลุะ 30 ของปี้ฐาน

ผ้้ป้ระกอบการเศัรษฐกิจฐานรากม่รายได้ัเพิ�มข้�นอย่างต้่อเน่�อง

ป้ี
2565

160201

จ.3
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160201

การเติบโตในทัิศัทัางทัี�ดัีข่�นของเศัรษฐกิจฐานราก
ก�อนจะป็รับตัวลดัลงมาอย้�ทัี�ร�อยละ	 59.27	 ในป็ี 
2565	ซึ่่�งเม่�อพิจารณาอัตราการเติบโตโดัยเทีัยบกับ 
ป็ีก�อนห้น�า	 (%YoY)	 จะพบว�าในป็ี	 2565	 ม้ลค�า
การขายสินค�า	 OTOP	 ชะลอตัวลงร�อยละ	 11.7	
(-11.7%)	ซึ่่�งน�อยกว�า	 4	ป็ีทีั�ผู้�านมา	 (ในป็ี	 2561	
2562	 และ	 2563	 และ	 2564	มีอัตราการเติบโต
เม่�อเทีัยบกับป็ีก�อน	 อย้�ทัี�ร�อยละ	 24.5	 24.6	 8.7	
และ	7.0	ตามลำดัับ)	 เน่�องจากในป็ี	2564	 -	2565	
การแพร�ระบาดัของโควิดั-19	 ยังคงส�งผู้ลกระทับ 
โดัยตรงต�อภาพรวมเศัรษฐกิจป็ระเทัศั	 ทัำให้�
กิจกรรมทัางเศัรษฐกิจลดัน�อยลง	 จากรายงาน 
การศั่กษาพฤติกรรมทัี�มีความสัมพันธุ์กับการตัดัสินใจ 
ซึ่่�อของล้กค�าและแนวโน�มของธุุรกิจห้ลังวิกฤติ 
โควิดั-19	พบว�า	ภายห้ลังวิกฤตการแพร�ระบาดัของ 
เช่� อ โควิดั -19	 ล้กค� า ให้�คุณค� ากับความคุ� มค� า 
ของการจ�ายเงิน	(Value	of	money)	ส�งผู้ลต�อภาค 
ครัว เร่อนไทัยทีั�มีความเป็ราะบางทัางการเ งิน	 

โดัยเฉพาะกลุ�มผู้้�มีรายไดั�น�อยและผู้้�ป็ระกอบการ 
รายย�อย	 ต�องตัดัรายจ� ายทัี� ไม� จำ เป็็นออกไป็ 
ป็ระกอบกับ	ป็ระชาชนมีความกังวลกับสภาวะเงินเฟ้อ 
ทัี�เพิ�มข่�น	โดัยป็ระมาณการอัตราเงินเฟ้อ	ป็ี	2565	อย้�ทัี� 
6.0	เป็็นผู้ลมาจากราคาน�ำมันดิับทัี�ส้งข่�น	ค�าไฟฟ้าส้งข่�น 
ส�งผู้ลให้�ป็ระชาชนลดัการบริโภคสินค�าและบริการ
ทัี�ฟุ่มเฟือย	 ซึ่่�งเป็็นป็ัจจัยสำคัญทัี�ส�งผู้ลให้�ม้ลค�า 
การจำห้น�ายสินค�า	OTOP	ป็รับตัวลดัลงในป็ี	2565	

ทัี�มา:	สำานักงานส�งเสริมวิสาห้กิจขนาดักลางและขนาดัย�อม
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	 การดัำเนินงานของภาครัฐในดั�านการ 
ยกระดัับรายไดั�ของผู้้� ป็ระกอบการเศัรษฐกิจ
ฐานราก	 ครอบคลุมในดั�านการพัฒนาศัักยภาพ
ผู้้�ป็ระกอบการ	 ทัักษะแรงงาน	 การพัฒนาการ
ผู้ลิต	 ผู้ลิตภัณฑ์์	 การตลาดั	 การพัฒนานวัตกรรม
/เทัคโนโลยี	 แห้ล�งทุัน	 กลไก/เคร่อข�าย	 ผู้�าน
โค่รงการเพ่�อัขับเค่ลุ่่�อันการบรรลุ่่เป้าหมายติาม 
ย่ที่ธศาสุติร์ชาติิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และโครงการอ่�น	ๆ	ทีั�มุ�งเน�นดัำเนินงานดั�านการเพิ�ม
ศัักยภาพเศัรษฐกิจฐานราก	 โดัยเฉพาะการดัำเนินงาน 
ดั้านสุ�งเสุริมช�อังที่างการติลุ่าดั	 อาทิั	 โครงการ 
ส�งเสริมและพัฒนาช�องทัางการตลาดั	 โครงการ
ตลาดัชุมชนเพ่�อธุุรกิจทั�องถิ�นโครงการการยกระดัับ 
ผู้้�ผู้ลิต/ผู้้�ป็ระกอบการเกษตรแป็ลงให้ญ�	ดั�วยระบบ
ตลาดันำการผู้ลิต	 ส�งเสริมศัักยภาพการตลาดั
ผู้ลิตภัณฑ์์	 OTOP	 โครงการส�งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดัภายในสำห้รับสินค�าเกษตร	พัฒนาสินค�า
ชุมชนเข�าส้�ตลาดัออนไลน์	Offline	2	Online	(B2C) 
สร�างโอกาสทัางการตลาดั	พัฒนาธุุรกิจฐานรากดั�วย 

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

e-Commerce	 ซ่ึ่�งสอดัคล�องกับป็ัจจัยขับเคล่�อน
สำคัญในดั�านการส�งเสริมช�องทัางการตลาดั	รวมถ่ง
การพัฒนาผ้้ผลุ่ิติแลุ่ะผ้้ประกอับการ	อาทัิ	โครงการ
สร�างความเข�มแข็งกลุ�มการผู้ลิตดั�านการเกษตร
โครงการยกระดัับศัักยภาพเกษตรกรรุ� น ให้ม� 
และผู้้�ป็ระกอบการ/วิสาห้กิจชุมชนในการผู้ลิต
สินค�าชุมชน	 โครงการยกระดัับศัักยภาพกองทัุน
ห้ม้�บ�านเพ่�อการพัฒนาเศัรษฐกิจชุมชนทั�องถิ�น 
โครงการการขับเคล่�อนเศัรษฐกิจฐานรากดั�วยกลไก 
การบริห้ารธุุร กิจสมัยให้ม� 	 โครงการยกระดัับ
ศัักยภาพเกษตรรุ�นให้ม�และผู้้�ป็ระกอบการ/วิสาห้กิจ
ชุมชนในการผู้ลิตสินค�าชุมชน	ตลอดัจนการพัฒนา
ผลุ่ิติภัณฑ์์	 อาทัิ	 โครงการพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ชุมชน 
รวมถ่งโครงการอ่�น	 ๆ	 อาทัิ	 โครงการสนับสนุน 
สินเช่�อแก�เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	 โครงการ
“พัฒนาเศัรษฐกิจฐานราก	 ดั�วยภาคีเคร่อข�าย”	 
เป็็นต�น	 ซ่ึ่�งเป็็นโครงการสำคัญทัี�ช�วยขับเคล่�อน 
ให้�ผู้้�ป็ระกอบการเศัรษฐกิจฐานรากมีรายไดั�เพิ�มข่�น	

1วารสารวิทัยาการจัดัการวไลยอลงการณ์ป็รทิััศัน	์.(2565).	พฤติกรรมทัี�มีความสัมพันธ์ุกับการตัดัสินใจซึ่่�อของล้กค�าและแนวโน�มของธุุรกิจห้ลังวิกฤตโควิดั-19
ภายใต�การตลาดัแบบความป็กติถัดัไป็.ป็ี่ทัี�	3	ฉบับทัี�	2	เดั่อนพฤษภาคม	-	สิงห้าคม	พ.ศั	2565.	
2ดััชนีราคาผู้้�บริโภค	(เงินเฟ้อ)	จดััเก็บโดัยกระทัรวงพาณิชย์

	 แม�ภาพรวมการดัำเนินงานเพ่�อการพัฒนาให้�ผู้้�ป็ระกอบการเศัรษฐกิจฐานรากมีรายไดั�เพิ�มข่�น
อย�างต�อเน่�องจะบรรลุค�าเป็้าห้มายการพัฒนามาโดัยตลอดั	แต�ยังคงมีความทั�าทัายทีั�สำคัญทีั�จะส�งเสริม 
ให้�ผู้้�ป็ระกอบการเศัรษฐกิจฐานรากมีรายไดั�เพิ�มข่�นอย�างต�อเน่�องและมีความยั�งย่น	ไดั�แก�	การจัดัการห้�วงโซึ่� 
คุณค�า	(Value	Chain)	กลุ�มผู้้�ป็ระกอบการ/วิสาห้กิจชุมชน	ทัั�งกระบวนการก�อนการผู้ลิต	(Pre-production 
Process)	กระบวนการผู้ลิต	(production)	และกระบวนการห้ลังการผู้ลิต	(Post-production	Process) 
การป็ระยุกต์ใช�เทัคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพ่�อสร�างม้ลค�าเพิ�มให้�กับสินค�าและบริการ	 รวมถ่งการสร�าง
อัตลักษณ์ของผู้ลิตภัณฑ์์	 ยกระดัับคุณภาพและมาตรฐาน	 สร�างลักษณะเดั�น	 สร�างสรรค์ผู้ลิตภัณฑ์์ให้�
สอดัคล�องกับกลุ�มเป็้าห้มายและความต�องการของตลาดั	 รวมถ่งการป็รับตัวของผู้้�ป็ระกอบการ	 กลุ�ม
วิสาห้กิจรายย�อย	 ในดั�านการตลาดั	 ส้�ตลาดัออนไลน์	 (Digital	Marketing)	 E-Commerce	 เพ่�อเพิ�ม 
ช�องทัางการซึ่่�อขายสินค�า	 ให้�เข�ากับบริบทัให้ม�	 (New	 Normal)	 ซึ่่�งเป็็นความทั�าทัายสำคัญในการ 
เพิ�มรายไดั�ให้�กับผู้้�ป็ระกอบการเศัรษฐกิจฐานราก

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย
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	 การยกระดัับรายไดั�ของผู้้� ป็ระกอบการเศัรษฐกิจฐานรากในระยะต�อ ไป็	 ควรส� ง เสริม 
การสร�างม้ลค�าเพิ�มให้�ผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ	 โดัยบริห้ารจัดัการห้�วงโซึ่�คุณค�าผู้้�ป็ระกอบการ/วิสาห้กิจ
ชุมชน/วิสาห้กิจรายย�อย	 พัฒนาคุณภาพ	 มาตรฐานผู้ลิตภัณฑ์์ชุมชน	 พัฒนาตราสินค�าชุมชนและ 
บรรจุภัณฑ์์ให้�มีความน�าเช่�อถ่อ	 น�าสนใจ	 พัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ทัี�ตรงตามความต�องการของกลุ�มเป็้าห้มาย 
โดัยต�อยอดังานวิจัยและภ้ มิป็ัญญาทั�อง ถิ�นส้�การสร�างม้ลค�า เ พิ�มให้�สินค�า 	 รวมถ่ งการยกระดัับให้� 
ผู้้�ป็ระกอบการมีทัักษะในการป็รับตัวต�อบริบทัของตลาดัทีั�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็	 พัฒนาเศัรษฐกิจชุมชนการสร�าง 
market	platform	 เพ่�อให้�กลุ�มผู้้�ป็ระกอบการ/วิสาห้กิจชุมชนสามารถเข�าถ่งตลาดัและผู้้�บริโภคโดัยตรง 
พัฒนาช�องทัางการตลาดัออนไลน์	 E-Commerce,	Digital	Marketing	ช�องทัางการตลาดัเฉพาะกลุ�มล้กค�า 
/	 Niche	Market	 ช�องทัางการตลาดัระดัับชุมชนจังห้วัดั	 ภ้มิภาค	 ระดัับป็ระเทัศัและระห้ว�างป็ระเทัศั 
ตลอดัจนบริห้ารจัดัการฐานข�อม้ล	OTOP	/ฐานข�อม้ล	Micro	SMEs	เพ่�อเป็็นกลไกในการขับเคล่�อนเศัรษฐกิจ 
ฐานราก	ซึ่่�งถ่อเป็็นป็ัจจัยสำคัญทัี�ช�วยสนับสนุนให้�ผู้้�ป็ระกอบการเศัรษฐกิจฐานรากมีรายไดั�เพิ�มข่�นอย�างต�อเน่�อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
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	 แผู้นแม�บทัป็ระเด็ัน	(16)	เศัรษฐกิจฐานราก	(พ.ศั	2566	–	2570)	(ฉบับแก�ไขเพิ�มเติม)	มีเป็้าห้มาย 
ให้�ผู้้�ป็ระกอบการเศัรษฐกิจฐานรากมีรายไดั�เพิ�มข่�นอย�างต�อเน่�อง	โดัยไดั�ป็รับเป็ลี�ยนตัวชี�วัดัและค�าเป็้าห้มาย 
จาก	เดัิม	อััติราการเติิบโติขอังม้ลุ่ค่�าเศรษฐกิจฐานรากขอังม้ลุ่ค่�าสุินค่้า OTOP เป็็น อััติราการขยายติัวิ 
ขอังรายไดั้รวิมวิิสุาหกิจรายย�อัยไม�น้อัยกวิ�าร้อัยลุ่ะ 4 ติ�อัปี	 ซ่ึ่�งเม่�อเป็รียบเทีัยบสถานการณ์ล�าสุดัในป็ี	
2563	พบว�า	รายไดั�รวมของ	Micro	SMEs	อย้�ทัี�	109,301	ล�านบาทั	เพิ�มข่�นจาก	107,530	ล�านบาทั	ในป็ี 
2562	 โดัยป็รับตัวเพิ�มข่�นเล็กน�อยทีั�ร�อยละ	 1.65	 ซึ่่�งทัำให้�สุถานการณ์การบรรลุ่่เป้าหมายอัย้�ในระดัับ
วิิกฤติิ ทัั�งนี�	 เพ่�อให้�การพัฒนาผู้้�ป็ระกอบการเศัรษฐกิจฐานรากให้�มีรายไดั�เพิ�มข่�นอย�างต�อเน่�องและยั�งย่น
ห้น�วยงานทีั�เกี�ยวข�องจำเป็็นต�องให้�ความสำคัญกับมาตรการ/โครงการ	 เพ่�อขับเคล่�อนการยกระดัับรายไดั�
ของเศัรษฐกิจฐานรากเพ่�อให้�สามารถบรรลุเป็้าห้มายต�อไป็	

สถานการณ์ปี 2566 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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	 การสร�างสภาพแวดัล�อมและกลไกทีั�ส�งเสริมการพัฒนาเศัรษฐกิจฐานรากให้�มีความเข�มแข็ง	ส�วนห้น่�ง 
จำเป็็นต�องอาศััยการเสริมสร�างศัักยภาพของป็ระชากรโดัยเฉพาะกลุ�มผู้้�มีรายไดั�น�อยห้ร่อกลุ�มป็ระชากร	 
Bottom	 40	 ในการบริห้ารจัดัการห้นี�สินให้�มีป็ระสิทัธุิภาพ	 เพ่�อเสริมสร�างการเข�าถ่งแห้ล�งเงินทุัน 
และทัรัพยากรต�าง	 ๆ	 ทัี�จำเป็็นเพ่�อนำไป็ส้�การสร�างรายไดั�อย�างมั�นคงและเกิดัการกระจายรายไดั�อย�าง 
เป็็นธุรรม	 โดัยป็ัจจัยสำคัญทัี�จะมีส�วนในการผู้ลักดัันและขับเคล่�อนเป็้าห้มายจะครอบคลุมตั�งแต�การเสริมสร�าง 
องค์ความร้�และทัักษะพ่�นฐานดั�านการบริห้ารจัดัการห้นี�สินและการเงิน	 การเข�าถ่งทัรัพยากรและป็ัจจัย 
การผู้ลิต	(ทัี�ดัิน	แห้ล�งทุัน	การบริห้ารห้นี�)	การส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ	และการสร�างสภาพแวดัล�อม 
ทีั�เอ่�อให้�กลุ�มป็ระชากร	Bottom	40	สามารถบริห้ารจัดัการห้นี�สินไดั�อย�างมีป็ระสิทัธิุภาพอย�างต�อเน่�อง 
และยั�งย่น	อย�างไรก็ดัี	ป็ระเดั็นทั�าทัายสำคัญต�อการบรรลุเป็้าห้มายในช�วงทัี�ผู้�านมา	ค่อ	ผู้ลกระทับในระยะยาว 
จากการแพร�ระบาดัของโควิดั-19	 ทีั�ส�งผู้ลให้�การฟื�นตัวทัางเศัรษฐกิจเป็็นไป็อย�างช�า	 ๆ	 และกระจุกตัว 
อย้�เฉพาะบางกลุ�มห้ร่อคนทัี�มีฐานะทัางเศัรษฐกิจทัี�ดีั	ทัำให้�การป็รับตัวเพิ�มข่�นห้ร่อฟื�นตัวของรายไดั�ในกลุ�ม 
ผู้้�มีรายไดั�น�อยเป็็นไป็อย�างช�า	ๆ 	และมีแนวโน�มทัี�อาจก�อห้นี�สินเพิ�มข่�นเพ่�อชดัเชยรายไดั�ทัี�ห้ายไป็ในช�วงทัี�ผู้�านมา 
และรักษาระดัับความเป็็นอย้�และการดัำรงชีพให้�ใกล�เคียงเดัิม
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 ภาพรวมสถานการณ์ทัางดั�านห้นี�สินครัวเร่อน 
ในห้�วง	5	ป็ีแรกของแผู้นแม�บทัภายใต�ยุทัธุศัาสตร์ชาติ 
(พ.ศั.2561-2565)	มีแนวโน�มค�อนข�างดีั	โดัยพิจารณา 
จากตัวชี�วัดัเทัียบเคียงจากการป็รับตัวลดัลงอย�าง 
ต�อเน่�องของรายจ�ายเพ่�อชำระห้นี� ในกลุ�มครัวเร่อน 
ทัี�มีรายไดั�น�อยห้ร่อกลุ�มครัวเร่อน	 Bottom	 40 
โดัยจากตั ว ชี� วั ดั เ ทีัยบ เคี ย งทัางดั� านรายจ� าย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

เพ่�อการชำระห้นี�ของครัวเร่อน	Bottom	40	 ในป็ี 
2564	พบว�า	รายจ�ายเพ่�อการชำระห้นี�ของครัวเร่อน 
ดัังกล�าวป็รับตัวลดัลงต�อเน่�องมาอย้�ทัี�	 3,334	บาทั
ต�อครัวเร่อนต�อเด่ัอน	จาก	3,506	บาทัต�อครัวเร่อน 
ต�อเดั่อน	 ในป็ี	 2563	 คิดัเป็็นการลดัลงร�อยละ	4.9 
สอดัคล�องกับสถานการณ์ทัางดั�านรายไดั�ของกลุ�ม
ป็ระชากร	 Bottom	40	ทัี�ป็รับตัวเพิ�มข่�นเล็กน�อย 

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

แผนแม่่บทย่่อย่
การสุร้างสุภาพแว่ดัลุ้อมแลุะกลุไกท่�สุ่งเสุริมการพัฒนาเศัรษฐกิจฐานราก

สุัดัสุ่ว่นภาระหน่�ต่้อรายไดั้ของกลุุ่มป้ระชากรรายได้ัต้ำ�าสุุดัร้อยลุะ 40 ต้ำ�ากว่่าร้อยลุะ 55

กลุุ่มป้ระชากรรายได้ัต้ำ�าสุุดัร้อยลุะ 40 ม่ค่ว่ามสุามารถในการบริหารจัดัการหน่�สุิน
ได้ัม่ป้ระสุิทธุิภาพเพิ�มข้�นอย่างต้่อเน่�อง

ป้ี
2565

จ.3
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จากป็ี ก� อนห้น� า 	 ซึ่่� ง สะทั� อน ให้� เ ห้็ นแนว โน� ม 
การฟื�นตัวอย�างช�า	 ๆ	 ของกลุ�มผู้้�มีรายไดั�น�อย	 
แต�ยังคงจำเป็็นต�องติดัตามสถานการณ์อย�างใกล�ชิดั 
เน่�องจากค�อนข�างเป็็นกลุ�มทัี�มีความเป็ราะบาง 
ทัางเศัรษฐกิจส้ง	นอกจากนี�	 ห้ากพิจารณาร�วมกับ
ตัวชี�วัดัเทัียบเคียงสัดัส�วนรายจ�ายเพ่�อการชำระ
ห้นี�ของครัวเร่อน	Bottom	40	ต�อค�าใช�จ�ายทัั�งสิ�น 
ของครัวเร่อน	Bottom	40	ทัี�มีห้นี�สิน	ในช�วงป็ี		2560	–	
2564	พบว�า	แนวโน�มสัดัส�วนรายจ�ายเพ่�อชำระห้นี� 

ยังคงลดัลงอย�างต�อเน่�อง	ชี�ว�าภาระห้นี�สินของกลุ�ม 
Bottom	 40	 มีทิัศัทัางทัี�ดัี ในการป็รับตัวลดัลง	 
ซึ่่�งจะช�วยให้�ครัวเร่อนมีภาระทัางการเงินห้ร่อห้นี�สิน 
ลดัลงและมีความสามารถในการจับจ�ายใช�สอย 
ทัี� เพิ�มมากข่�น	 โดัยในป็ี	 2564	 สัดัส�วนรายจ�าย 
เพ่�อการชำระห้นี�ของครัวเร่อน	Bottom	40	ต�อรายจ�าย 
ทัั�งห้มดัของครัวเร่อน	 Bottom	 40	 ทัี�มีห้นี�สิน 
อย้�ทัี�ร�อยละ	22.7	ลดัลงจากร�อยละ	25.1	ในป็ี	2563	

ทัี�มา:	สำารวจภาวะเศัรษฐกิจและสังคมของครัวเร่อน	สสช.	คำานวณโดัย	สศัช.
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	 การดัำเนินงานของภาครัฐในดั�านการ 
เพิ�มความสามารถในการบริห้ารจัดัการห้นี�สิน 
ของกลุ�มป็ระชากร	Bottom	40	ค�อนข�างครอบคลุม
การบริห้ารจัดัการห้นี�สิน	 ทัั�งในดั�านการแก�ไขป็ัญห้า
ห้นี�ครัวเร่อนการบริห้ารจัดัการทัี�ดัินการพัฒนา
อาชีพ	รวมถ่งการศั่กษาวิจัยดั�านการบริห้ารจัดัการห้นี� 
โดัยการดัำ เ นินงานในป็ี งบป็ระมาณ	 2565	 
ห้น�วยงานภาครัฐมุ�งเน�นดัำเนินงานดั�านการช�วยเห้ล่อ
ดั�านห้นี�สิน	 แก�ไขป็ัญห้าห้นี�ครัวเร่อน	 การเพิ�ม
ป็ระสิทัธิุภาพกองทุันชุมชน	และการบริห้ารจัดัการ
ทัี�ดัิน	 ซึ่่� งสอดัคล�องกับป็ัจจัยขับเคล่�อนสำคัญ 
ในดั�านการเข้าถ้งที่รัพยากรแลุ่ะปัจจัยการผลุ่ิติ 
(ที่่� ดัิ น /แหลุ่� งที่่น /การบริหารหน่� ) 	 โดัยมี การ 
ดัำเนินงาน	 อาทัิ	 โครงการช�วยเห้ล่อดั�านห้นี�สิน 
สมาชิกสห้กรณ์และกลุ�มเกษตรกร	 โครงการแก�ไข 
ป็ัญห้าห้นี� สิ นและพัฒนา คุณภาพชีวิ ตสมา ชิก 
สห้กรณ์	/	กลุ�มเกษตรกรดั�วยระบบสห้กรณ์		โครงการ 
แก�ไขป็ัญห้าห้นี�สินครัวเร่อนของป็ระชาชน	โดัยศั้นย์
จัดัการกองทัุนชุมชน	โครงการคลินิกแก�ห้นี�		โครงการ
เพิ� มป็ระสิทัธุิภาพกองทัุนชุมชนให้�ป็ระชาชน 
เข�าถ่งแห้ล�งทัุนเพ่�อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 โครงการ 
เพิ�มป็ระสิทัธุิภาพการบริห้ารกองทัุนเพ่�อเกษตรกร 

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

และแห้ล�งสินเช่�อภาครัฐเพ่�อการเข�าถ่งแห้ล�งทัุน 
โครงการบริห้ารจัดัการทัี� ดิันทัำกินแก�เกษตรกร 
รายย�อยและผู้้�ดั�อยโอกาส	 โครงการการจัดัการ 
และการแก� ไขป็ัญห้าข�อขัดัแย� ง ในสิทัธุิทัำกิน 
และอย้�อาศััยในทัี�ดัินราชพัสดุั	 โครงการตรวจสอบ
ทัี� ดิันในเขตป็ฏิิร้ป็ทัี�ดัิน	 เพ่�อสนับสนุนทัรัพยากร
และป็ั จ จัยการผู้ ลิตขั� นพ่� น ฐาน 	 รวิม ถ้ งการ
พัฒนาอัาช่พ อาทัิ	 โครงการส�งเสริมอาชีพและ
พัฒนาอาชีพเพ่�อแก�ไขทัี� ดิันทัำกินของเกษตรกร 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดัับรายไดั� 
ให้�กับคนในชุมชนฐานราก	อย�างไรก็ตาม	เม่�อพิจารณา 
ภาพรวมการดัำเนินงานดั�านการเพิ�มความสามารถ
ในการบริห้ารจัดัการห้นี�สิน	พบว�ายังขาดัการดัำเนิน
โครงการดั�านการพัฒนาระบบข�อม้ล	 การบ้รณา
การความร�วมม่อและฐานข�อม้ล	 ซึ่่�งควรเพิ�มเติม 
การดัำเนินงานดั�านการพัฒนากลไกการบริห้ารจัดัการ
ห้นี�สิน	การพัฒนาระบบข�อม้ล	การเพิ�มทัักษะความร้� 
ดั�านการบริห้ารจัดัการห้นี�สิน	ส�งเสริมการออมและ
การลงทุัน	ตลอดัจนการแก�ไขป็ัญห้าห้นี�นอกระบบ
อย�างยั�งย่น	โดัยเฉพาะในกลุ�มป็ระชากร	Bottom	40 
เพ่�อให้�ป็ระชากรกลุ�มเป็้าห้มายมีความสามารถ 
ในการบริห้ารจัดัการห้นี�สินเพิ�มข่�น
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 การฟื�นตัวทัางเศัรษฐกิจภายห้ลังจากการแพร�ระบาดัของโควิดั-19โดัยเฉพาะการกระจายตัวของป็ัจจัย 
สำคัญในการฟื�นตัวของรายไดั�ในแต�ละกลุ�มฐานะทัี�มีความแตกต�างกัน	ทัำให้�กลุ�มผู้้�มีรายไดั�น�อยห้ร่อกลุ�ม 
Bottom	40	มีระดัับการฟื�นตัวของรายไดั�ช�ากว�ากลุ�มอ่�นโดัยเป็รียบเทัียบ	 ซ่ึ่�งจะมีส�วนสำคัญต�อความสามารถ 
ในการชำระห้นี�ของครัวเร่อน	รวมทัั�งการก�อห้นี�ครัวเร่อนให้ม�เพ่�อชดัเชยรายไดั�ในส�วนทัี�ลดัลง	ทัำให้�เกิดัข�อจำกัดั 
ต�อการดัำรงชีวิตเน่�องจากภาระห้นี�ทัี�ป็รับตัวเพิ�มส้งข่�น	 ซ่ึ่�งการให้�ความสำคัญกับการสร�างงานและสร�างรายไดั� 
ผู้�านการยกระดัับผู้ลิตภาพแรงานแก�กลุ�มผู้้�มีรายไดั�น�อยให้�มีรายไดั�เพิ�มข่�น	 ซึ่่�งจะกลายเป็็นป็ระเด็ันห้ลักทัี�จะช�วยให้� 
ภาระห้นี�สินของกลุ�มดัังกล�าวลดัลงอย�างยั�งย่น	 โดัยเฉพาะการส�งเสริมองค์ความร้�และทัักษะการป็ระกอบอาชีพ 
การพัฒนาศัักยภาพป็ระชาชนกลุ�มเป็้าห้มายให้�สอดัคล�องกับลักษณะเฉพาะของแต�ละคน	และการส�ง	เสริมต�อยอดั 
อาชีพส้�ผู้้�ป็ระกอบการธุุรกิจชุมชน	รวมทัั�งการต�อยอดัความร้�ทัางดั�านการเงินในระดัับครัวเร่อนทัี�มีส�วนส�งเสริม 
ให้�เกิดัความตระห้นักร้�และการบริห้ารจัดัการการเงินทัี�มีป็ระสิทัธุิภาพมากยิ�งข่�นผู้�านการเข�าร�วมโครงการต�าง	ๆ 	 
ของภาครัฐทีั�จัดัข่�นเพ่�อช�วยเห้ล่อและลดัต�นทัุนจากการจัดัการทัางการเงินทัี�เกิดัข่�นจากป็ัญห้าห้นี�นอกระบบ

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย
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	 แผู้นแม�บทัป็ระเด็ัน	(16)	เศัรษฐกิจฐานราก	(พ.ศั.	2566	–	2670)	(ฉบับแก�ไขเพิ�มเติม)	เป็้าห้มายแผู้น
แม�บทัย�อยกลุ�มป็ระชากรรายไดั�ต�ำสุดัร�อยละ	 40	 มีความสามารถในการบริห้ารจัดัการห้นี�สินไดั�อย�างมี 
ป็ระสิทัธุิภาพเพิ�มข่�นอย�างต�อเน่�อง	 ไดั�มีการป็รับเป็ลี�ยนตัวชี�วัดัจาก	 เดิัม	สุัดัสุ�วินภาระหน่�ติ�อัรายไดั้ลุ่ดัลุ่งร้อัย
ลุ่ะ 55 เป็น สัุดัสุ�วินค่�าใช้จ�ายหน่�สุินค่รัวิเร่อันที่่�ม่รายไดั้ติ�ำสุ่ดัร้อัยลุ่ะ 40 ติ�อัค่�าใช้จ�ายที่ั�งหมดัขอังค่รัวิเร่อัน 
ที่่�ม่รายไดั้ติ�ำสุ่ดัร้อัยลุ่ะ 40 ลุ่ดัลุ่งไม�น้อัยกวิ�าร้อัยลุ่ะ 20 หร่อัค่ิดัเป็นเฉลุ่่�ยร้อัยลุ่ะ 4 ติ�อัปี	เม่�อเป็รียบเทัียบกับ 
สถานการณ์ล�าสุดัในป็ี	2564	ของสัดัส�วนรายจ�ายเพ่�อการชำระห้นี�ของครัวเร่อน	Bottom	40	ต�อค�าใช�จ�าย 
ทัั�งสิ�นของครัวเร่อน	Bottom	40	ทีั�มีห้นี�สิน	พบว�า	ในช�วง	5	ป็ีทัี�ผู้�านมา	(ป็ี	2561	–	2564)	สัดัส�วนรายจ�าย 
เพ่�อการชำระห้นี�ดัังกล�าวป็รับตัวลดัลงเฉลี�ยร�อยละ	 5.6	 ต�อป็ี	 ซึ่่�งค�อนข�างสอดัคล�องและเป็็นไป็ตาม 
ค�าเป็้าห้มายในป็ี	 2570	อย�างไรก็ตาม	สุถานะการบรรลุ่่เป้าหมายยังค่งอัย้�ในระดัับวิิกฤติิเม่�อเทัียบกับ 
ค�าเป็้าห้มาย	ป็ี	2570	นอกจากนี�	ผู้ลกระทับจากภาวะเงินเฟ้ออาจส�งผู้ลต�อภาระห้นี�สินจากความต�องการ
ก�อห้นี�เพ่�อจับจ�ายใช�สอยมากข่�น	ภาครัฐจ่งควรมุ�งเน�นการดัำเนินโครงการห้ร่อมาตรการทัี�ให้�ความสำคัญ
กับการแก�ไขป็ัญห้าเร่�องห้นี�สินการเพิ�มรายไดั�	 และความร้�และทัักษะในการบริห้ารจัดัการทัางการเงิน 
ในระดัับเชิงโครงสร�างของป็ัญห้าเพ่�อเสริมสร�างความยั�งย่นให้�แก�การพัฒนาเศัรษฐกิจฐานรากต�อไป็	

สถานการณ์ปี 2566 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

	 ภาครัฐควรให้�ความสำคัญกับยกระดัับรายไดั�
ของกลุ�มป็ระชากร	 Bottom	40	 เพ่�อให้�สอดัคล�อง 
กับภาระห้นี�สินทัี�อาจมีแนวโน�มส้งข่�น	 โดัยเฉพาะการ
เสริมทัักษะเพ่�อเพิ�มผู้ลิตภาพแรงงานการส�งเสริม 
ให้� เ กิดัการเข�าถ่ งทัรัพยากรและป็ัจ จัยการผู้ลิต 
ไม�ว�าจะเป็็นทัี�ดิัน	แห้ล�งเงินทัุน	และป็ัจจัยขั�นพ่�นฐาน 
ของกา รผู้ ลิตทัี� จ ะนำ ไป็ส้� ก า รต� อ ยอดัอา ชีพส้� 
ผู้้�ป็ระกอบการธุุรกิจชุมชนทัี�มีศัักยภาพและความ 
สามารถ ในการสร� า ง ร าย ไดั� ทัี� มี ค ว ามยั� ง ย่ นส้ ง 
นอกจากนี� 	 การส�งเสริมและสร�างสภาพแวดัล�อม
ให้�เอ่�อต�อการให้�กลุ�ม	 Bottom	 40	 สามารถบริห้าร 
จัดัการห้นี�ไดั�อย�างมีป็ระสิทัธุิภาพยังเป็็นส�วนสำคัญ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ทีั�จะช�วยลดัภาระห้นี�สินของกลุ�มผู้้�มีรายไดั�น�อยไดั� 
โดัยการยกระดัับความเช่�อมโยงและพัฒนาระบบข�อม้ล
ห้นี�สินรายบุคคลระห้ว�างห้น�วยงานภาครัฐธุนาคาร 
และห้น�วยงานอ่�น	 ๆ	 เพ่�อนำไป็ส้�การสร�างกลไก 
ในการแก�ไขป็ัญห้าห้นี�สินอย�างเห้มาะสมและตรง 
ตามความต�องการของกลุ�มเป็้าห้มาย	 รวมถ่งการส�ง
เสริมให้�ป็ระชาชนมีความร้�และความเข�าใจดั�านการ
จัดัการทัางการเงินและการออมโดัยเฉพาะอย�างยิ�ง 
การออมเงินเพ่�อรองรับสถานการณ์วิกฤติการณ์ต�าง	ๆ	 
ทีั�อาจเกิดัข่�นบนความไม�แน�นอนเพ่�อเสริมสร�าง 
ความเข�มแข็งของกลุ�มผู้้�มีรายไดั�น�อยไดั�อย�างมั�นคง
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ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

แผนแม่่บท

17
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“สร้้างความเป็็นธร้ร้มและลดความเหล่�อมลำ�าในทุุกมิติิของป็ร้ะชากร้
ทุุกช่วงวัย ทุุกเพศสภาพ และทุุกกลุม่ โดยไม่ทุิ�งใคร้ไว้ข้างหลัง”



2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 6 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  ให้ความสำคัญ 7 

กับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม8 

ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความ 9 

เหลื่อมล้ำในทุกมิติ รวมทั้งการป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น10 

จากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการ11 

กำจัดวงจรความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน  โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมี12 

เป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ 13 

สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายโดยมีส่วนเกี่ยวข้อง14 

โดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้าน15 

ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง16 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ เพื่อให้การเติบโตของ17 

ประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 18 

 19 

การประเมินผลลัพธ์การดำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  20 

 21 

 22 

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  23 

 24 

 25 

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่  26 

(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ  27 

(7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน ร้อยละ 70 28 

• สรุปสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายพ.ศ. 2565 พิจารณาเทียบเคียงจากประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความ29 

คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม ประชากรไทยได้รับความคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์หลักประกัน30 

สุขภาพ ในขณะที่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ เด็ก ได้รับเงิน31 

อุดหนุนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการได้รับเบี้ยความพิการ และแรงงานนอกระบบมี32 

หลักประกัน  จำนวนประชากรไทยที่มีหลักประกันสุขภาพอยู่ที่ร้อยละ 99.57 ในขณะที่ เด็กและผู้สูงอายุได้รับ33 

ความคุ้มครองตามมาตรการการคุ้มครองทางสังคม อยู่ที่ร้อยละ 95.9 และร้อยละ 89.6 ตามลำดับ ซึ่งบรรลุค่า34 

เป้าหมายที่กำหนดให้คนไทยได้รับความคุ้มครอง ร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้พิการและแรงงานนอก35 

ระบบ สถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเป้าหมาย สะท้อนได้จากพ.ศ. 2564 ผู้พิการที่ได้รับ36 

170001 
63 สีเหลือง 

170001 
64 สเีขียว 

 170001 
62 สีเขียว 

3 4 1 

170001 
65 สีเขียว 

2 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  170001 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในพ.ศ. 2565 

แผนแม่่บท17ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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หลักประกันสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ

ร้อ
ยล

ะ

สัดส่วนของประชากรจ าแนกตามการมีหลักประกัน
มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน

ข้อมูล หลักประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564

เบี้ยความพิการมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 70.7 ขณะที่แรงงานนอกระบบที่มีหลักประกันอยู่ที่ร้อยละ 64.3 ทั้งนี้เมื่อ37 

พิจารณาค่าเฉลี่ยสัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมพบว่าอยู่ที่38 

ร้อยละ 84.01 ดังนั้น สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของสัดส่วนประชากรไทยที่ได้รับความคุ้มครองตาม39 

มาตรก าร40 การคุ้ ม ค รอ ง
ทางสั งคม41 จึงอยู่ในสถานะ
บ ร ร ลุ42 เป้าหมาย  
 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

• สถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของสัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตาม55 

มาตรการคุ้มครองทางสังคม มีหลักประกันเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนได้จากข้อมูลสัดส่วนประชากรทั้งหมด56 

และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม1 พบว่า ในพ.ศ. 2561-2564 ประชากร57 

ไทยที่มีแนวโน้มในการมีหลักประกันสุขภาพมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 99  ในขณะที่ เด็ก และผู้สูงอายุมีแนวโน้ม58 

ในการมีหลักประกัน โดยในพ.ศ. 2561 เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมีสัดส่วน ร้อยละ 68.0 พ.ศ. 2562 อยู่59 

ที่ร้อยละ 47.9 พ.ศ. 2563 ร้อยละ 92 และพ.ศ. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 95.9 ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ใน60 

พ.ศ. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 78.8 ในพ.ศ. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 81.7 พ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 83.1 และพ.ศ. 2564 อยู่61 

ที่ร้อยละ 89.6 ในส่วนของผู้พิการและแรงงานนอกระบบ แม้ว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 62 

โดยข้อมูลในพ.ศ. 2561 ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 75.6 พ.ศ. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 63.3 พ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อย63 

ละ 68.5 และพ.ศ. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 70.7 แรงงานนอกระบบที่มีหลักประกัน โดยข้อมูลพ.ศ. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 64 

45.7 พ.ศ. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 24 พ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 26.1 และพ.ศ. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 64.3  65 

 66 

 
19 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ  
(9) การบาดเจ็บจากการทำงาน 

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่งคงของมนุษย์,กระทรวงแรงงาน 

 

ค่าเป้าหมาย 

แผนแม่่บท 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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 67 

 68 

 69 

 70 

 71 

 72 

 73 

สัดส่วนของประชากรจำแนกตามการมีหลักประกันพ.ศ. 2561-2564 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

ตารางแสดงข้อมูล หลักประกันสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561-2564 85 

• สถานการณ์พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายพ.ศ. 2570 แผนแม่บทประเด็น (17) ความเสมอภาคและ86 

หลักประกันทางสังคม (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป้าหมายระดับประเด็นคนไทยทุกคนได้รับ87 

การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จาก สัดส่วน88 

ประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) 89 

เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) 90 

ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน ร้อยละ 70 เป็น ดัชนีความยากจน91 

ประเภทประชากร/
พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

หลักประกันสุขภาพ 99.94 99.92 99.73 99.57 

เด็ก 68 47.9 92 95.9 

ผู้สูงอาย ุ 78.8 81.7 83.1 89.6 

ผู้พิการ 75.6 63.3 68.5 70.7 

แรงงานนอกระบบ 45.7 24 26.1 64.3 

ค่าเฉลี่ย 73.61 63.36 73.89 84.01 

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่งคงของมนุษย์,กระทรวงแรงงาน 

 

สดัสว่นท่ีไดร้บัความคุม้ครองตามมาตรการคุม้ครองตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป 
(หน่วย: ร้อยละ) 

2565 สีแดง 

แผนแม่่บท17ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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หลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบ92 

ข้อมูลในพ.ศ. 2564 ดัชนีความยากจนหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายพบว่า ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติ93 

ของกลุ่มเป้าหมายพ.ศ. 2562 อยู่ที่ 0.0058 ในขณะที่พ.ศ. 2564 อยู่ที่ 0.0069 โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.99 94 

ต่อปี ส่งผลให้ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในสถานะระดับ95 

วิกฤติในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 5 96 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (17) ความเสมอภาคและ97 

หลักประกันทางสังคม ประเด็นปัญหาที่เด่นชัดคือการที่แรงงานนอกระบบบางส่วนยังไม่ได้รับการคุ้มครองตาม98 

สิทธิแรงงาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) จะมีสถานการณ์อยู่ในระดับดี แต่99 

เป้าหมายย่อยของแผนแม่บท (Y1)  อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงเป็น100 

ประเด็นท้าทายที่มีความจำเป็นจะต้องผลักดันแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อเพิ่มความครอบคลุม101 

ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นต้องมีความเร่งรัดและแก้ไขประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 102 

ดังนี้ มาตรการจูงใจสำหรับผลักดันแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัด103 

นโยบาย/มาตรการการให้ความช่วยเหลือ อาทิ การช่วยเหลือผ่านกองทุนประกันสังคมเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้คนที่อยู่104 

นอกระบบสนใจในการเข้าสู่กระบวนประกันสังคม ความครอบคลุมในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยหน่วยงานที่105 

เกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นการนำระบบและกลไกการเช่ือมโยงและการบูรณาการข้อมูลทั้งในระดับนโยบายและระดับ106 

ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการกำหนดหรือออกแบบมาตรการให้ความช่วยเหลือ107 

ที่มีลักษณะร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดสภาวะการจัดสรรสวัสดิการแบบแยกส่วนของ108 

หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการอาศัยระบบฐานข้อมูลในการติดตามประเมินผลระดับการพัฒนาของคนของ109 

กลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่มีความยั่งยืน 110 

 111 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุ112 

เป้าหมาย ดังนี้ 113 

 114 

 115 

 116 

 117 

 118 

 119 

 120 

 121 

170101 170201 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กบัเป้าประเด็น (Y2) 

170001 

 

 Y2 

Y1 

เป้าประเด็น 

เปา้แผนย่อย 

*สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจำพ.ศ. 2565 

** เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ได้สง่ผลตอ่ เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ยระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 

แผนแม่่บท 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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 122 

 123 

 124 

 125 

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม126 

เพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในพ.ศ. 2565 สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ127 

ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพล128 

ภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) การบาดเจ็บจากการ129 

ทำงาน ร้อยละ 80 130 

       สถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของสัดส่วนประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม131 

เปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมมีแนวโน้มได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม132 

เพิ่มขึ้น เทียบเคียงโดยใช้กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบเป็นตัวแทนของกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับ133 

การคุ้มครอง โดยในพ.ศ. 2561 ค่าเฉลี่ยกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ที่ร้อยละ 53.62 ในพ.ศ. 2562 อยู่ที่ร้อย134 

ละ 43.38 พ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 53.94 และพ.ศ. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 64.1 และเมื่อเทียบกับสถานะการบรรลุ135 

เป้าหมายในพ.ศ. 2565 โดยเทียบจากพ.ศ. 2564 พบว่า สัดส่วนประชากรไทยโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุได้รับความ136 

คุ้มครองตามมาตรการการคุ้มครองทางสังคม อยู่ที่ร้อยละ 95.9 และร้อยละ 89.6 ตามลำดับ ในส่วนของผู้พิการและ137 

แรงงานนอกระบบ สถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเป้าหมาย สะท้อนได้จากพ.ศ. 2564 ผู้พิการที่138 

ได้รับเบี้ยความพิการมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 70.7 ขณะที่แรงงานนอกระบบที่มีหลักประกันอยู่ที่ร้อยละ 64.3 ดังนั้น 139 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของสัดส่วนประชากรไทยที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการการคุ้มครองทางสังคมจึงอยู่140 

ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  141 

 142 

 143 

 144 

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุม145 

มากยิ่งขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในพ.ศ. 2565 ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่146 

ต้องการความช่วยเหลือลดลงร้อยละ 10  147 

สถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่148 

ต้องการความช่วยเหลือมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนได้จากข้อมูลดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติ ในพ.ศ. 149 

2561 สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง มีดัชนีอยู่ที่ 0.0083 0.0091 0.0173 และ 0.0145 ตามลำดับ พ.ศ. 2562 มี150 

ดัชนีอยู่ที่ 0.0059 0.0065 0.012 และ 0.010 ตามลำดับ พ.ศ. 2564 มีดัชนีอยู่ที่ 0.0069 0.0076 0.016 และ 0.011 151 

ตามลำดับ และเมื่อเทียบกับสถานะการการบรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 พบว่า ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติ152 

 
2562 สีส้ม  2563 สีส้ม 2564 สีส้ม 

170101 

 
2562 สีเขียว 2563 สีเขียว 2564 สีแดง 

170201 

2565 สีเหลือง 

2565 สีแดง 

แผนแม่่บท17ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง มีแนวโน้มปรับตัว153 

เพิ่มขึ้นโดยเด็ก เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.83 สตรี อยู่ที่ร้อยละ 8.85 ผู้สูงอายุ อยู่ที่ร้อยละ 8.68 ผู้พิการ อยู่ที่ร้อยละ 16.44 154 

และผู้ป่วยเรื้อรัง อยู่ที่ร้อยละ 4.36 ส่งผลให้ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ155 

ช่วยเหลือยังคงอยู่สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับเสี่ยงที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 10 156 

 157 

 158 

 159 

 160 

 161 
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 122 
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 125 

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม126 

เพิ่มขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในพ.ศ. 2565 สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ127 

ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพล128 

ภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) การบาดเจ็บจากการ129 

ทำงาน ร้อยละ 80 130 

       สถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของสัดส่วนประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม131 

เปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมมีแนวโน้มได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม132 

เพิ่มขึ้น เทียบเคียงโดยใช้กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบเป็นตัวแทนของกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับ133 

การคุ้มครอง โดยในพ.ศ. 2561 ค่าเฉลี่ยกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ที่ร้อยละ 53.62 ในพ.ศ. 2562 อยู่ที่ร้อย134 

ละ 43.38 พ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 53.94 และพ.ศ. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 64.1 และเมื่อเทียบกับสถานะการบรรลุ135 

เป้าหมายในพ.ศ. 2565 โดยเทียบจากพ.ศ. 2564 พบว่า สัดส่วนประชากรไทยโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุได้รับความ136 

คุ้มครองตามมาตรการการคุ้มครองทางสังคม อยู่ที่ร้อยละ 95.9 และร้อยละ 89.6 ตามลำดับ ในส่วนของผู้พิการและ137 

แรงงานนอกระบบ สถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเป้าหมาย สะท้อนได้จากพ.ศ. 2564 ผู้พิการที่138 

ได้รับเบี้ยความพิการมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 70.7 ขณะที่แรงงานนอกระบบที่มีหลักประกันอยู่ที่ร้อยละ 64.3 ดังนั้น 139 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของสัดส่วนประชากรไทยที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการการคุ้มครองทางสังคมจึงอยู่140 

ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  141 

 142 

 143 

 144 

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุม145 

มากยิ่งขึ้น กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในพ.ศ. 2565 ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่146 

ต้องการความช่วยเหลือลดลงร้อยละ 10  147 

สถานการณ์ในช่วงพ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่148 

ต้องการความช่วยเหลือมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนได้จากข้อมูลดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติ ในพ.ศ. 149 

2561 สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง มีดัชนีอยู่ที่ 0.0083 0.0091 0.0173 และ 0.0145 ตามลำดับ พ.ศ. 2562 มี150 

ดัชนีอยู่ที่ 0.0059 0.0065 0.012 และ 0.010 ตามลำดับ พ.ศ. 2564 มีดัชนีอยู่ที่ 0.0069 0.0076 0.016 และ 0.011 151 

ตามลำดับ และเมื่อเทียบกับสถานะการการบรรลุเป้าหมายในพ.ศ. 2565 พบว่า ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติ152 

 
2562 สสี้ม  2563 สีส้ม 2564 สีส้ม 

170101 

 
2562 สีเขียว 2563 สีเขียว 2564 สีแดง 

170201 

2565 สีเหลือง 

2565 สีแดง 

แผนแม่่บท 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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170101

	 การสร้างความค้้มครองทางสังคมขัั้�นพื้้�นฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ	สังคม	และส้ขั้ภาพื้ให้
แก่คนไทยท้กคนโดยเฉพื้าะกล้่มด้อยโอกาสและกล้่ม
เปราะบาง	 จำเป็นต้้องขั้ยายความค้้มครองขัั้�นต่้ำให้
ท้กคนสามารถใช้้ช้ีวิต้ได้อย่างเหมาะสมกับความเป็น
มน้ษย์ภายใต้้การสร้างระบบค้้มครองและป้องกัน
แบบถ้วนหน้า	 พัื้ฒนาระบบประกันทางสังคมด้าน
ส้ขั้ภาพื้และเศรษฐกิจให้มีประสิทธิิภาพื้	 ค้้มค่า	 และ
ครอบคล้มอย่างทั่วถึงและเป็นธิรรม	 ให้ความสำคัญ
กับนโยบาย/มาต้รการด้านสวัสดิการที่ครอบคล้ม 
ท้กพื้้�นที่ และกล้่ม เป้าหมายที่คำนึง ถึงสวัสดิการ

เพื้้่อสร้างผลิต้ภาพื้	 มาต้รการทางการคลังนำไปส่่
กระบวนการสร้างสวัสดิการที่ เหมาะสมและย่ังย้น 
รวมทั� งกลไกและเคร่้องม้อในการขัั้บเคล่้อนการ
สร้างหลักประกันทางสังคมที่มีประสิทธิิภาพื้ภายใต้ ้
การร่วมม้อขั้องท้กภาคส่วนและภาคีการพื้ัฒนาต้่าง	ๆ 
ต้ลอดจนสภาพื้แวดล้อมที่เอ้�อต้่อการสร้างหลักประกัน 
ทางสังคมที่ครอบคล้มท้กกล้่มคนโดยเฉพื้าะกล้่ม 
ผ่้ด้อยโอกาสและกล้่มเปราะบาง	 ซ่ึึ่งการดำเนินการ 
ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จต้่อการบรรล้
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิิภาพื้ต้่อไป

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

แผนแม่่บทย่่อย่
การคุ่ม้ค่รองทางสัังค่มขั้ั�นพ้ื้�นฐานแลุะหลัุกป้ระกันทางเศรษฐกิจ สัังค่ม แลุะสัุขั้ภาพื้ 

สััดัส่ัวนป้ระชากรไทยทั�งหมดัท่�ได้ัรับค่วามคุ้่มค่รองต้ามมาต้รการคุ้่มค่รอง
ทางสัังค่มอย่างน้อย 9 กรณี่ ไดั้แก่ (1) เจ็บป้่วย (2) ค่ลุอดับุต้ร (3) ต้าย
(4) ทุพื้พื้ลุภาพื้/พิื้การ (5) เงินช่วยเหลุ้อค่รอบค่รัวหร้อบุต้ร (6) ชราภาพื้
(7) ว่างงาน (8) ผ้้อย้่ในอุป้การะ (9) การบาดัเจ็บจากการทำางาน ร้อยลุะ 80 

ค่นไทยทุกค่น โดัยเฉพื้าะกลุุ่มดั้อยโอกาสัแลุะกลุุ่มเป้ราะบางไดั้รับการคุ่้มค่รอง
แลุะม่หลัุกป้ระกันทางสัังค่มเพิื้�มขั้้�น

ป้ี
2565

จ.3

แผนแม่่บท17ความ่เสม่อภาค
และหลักประกันทางสังคม่
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	 พิื้จารณาเทียบเคียงจากประช้ากรไทย 
โดยเฉพื้าะกล้่มเปราะบางที่ได้รับความค้้มครอง 
ต้ามมาต้รการค้้มครองทางสังคม	ได้แก่	เด็ก	ได้รับเงิน 
อ้ดหน้นเด็กแรกเกิด	 ผู้้�สู้งอายุุ	 ได้รับเบี�ยยังชี้พื้ 
ผ่้พิื้การได้รับเบี�ยความพิื้การ	และแรงงานนอกระบบ 
ที่มีหลักประกัน	 โดยเม้่อพิิจารณาภาพิรวมในห้�วง 
 5 ปีีแรกตามยุุทธศาสูตร์ชาติ (2561 - 2565) คนไทยุ
มีแนวโน�มได้�รับความคุ�มครองและห้ลักปีระกัน
ทางสัูงคมเพิิ�มขึ้้�น	 โดยเฉพื้าะในกล้่มเด็กและผ่้ส่ง
อาย้มีหลักประกันเพื้ิ่มส่งขั้ึ�นอย่างชั้ดเจน	สะท้อน
ได้จากขั้้อม่ลสัดส่วนประช้ากรกล้่มด้อยโอกาสและ
กล้่มเปราะบางที่ได้รับความค้้มครองต้ามมาต้รการ
ค้้มครองทางสังคม	 	 พื้บว่า	 เด็กและผ่้ส่งอาย้ม ี
แนวโน้มในการมีหลักประกัน	โดยในปี	2561	เด็กที่ได้
รับเงินอ้ดหน้นเด็กแรกเกิดมีสัดส่วน	ร้อยละ	68.0	ปี 
2562	อย่่ที่ร้อยละ	47.9	ปี	2563	ร้อยละ	92	และปี 
2564	อย่่ที่ร้อยละ	95.9	 ในขั้ณะท่ีผ่้ส่งอาย้ท่ีได้รับ
เบี�ยยังช้ีพื้	ในปี	2561	อย่่ท่ีร้อยละ	78.8	ในปี	2562	
อย่่ที่ร้อยละ	81.7	ปี	2563	อย่่ท่ีร้อยละ	83.1	และป ี
2564	อย่่ที่ร้อยละ	89.6	ประสิทธิิภาพื้	และในส่วน 
ขั้องผ่้พื้ิการและแรงงานนอกระบบ	 แม้ว่าจะมี
สัดส่วนเพื้ิ่มส่งขั้ึ�นแต้่ยังต่้ำกว่าค่าเป้าหมาย	 โดย
ขั้้อม่ลในปี	 2562	 ผ่้พิื้การท่ีได้รับเบี�ยอย่่ท่ีร้อยละ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

63.3	 ปี	 2563	 อย่่ที่ร้อยละ	 68.5	 และปี	 2564 
อย่่ที่ ร้อยละ	 70.7	 และแรงงานนอกระบบที่ มี 
หลักประกัน	 โดยขั้้อม่ลปี	 2563	อย่่ท่ีร้อยละ	26.1	
และปี	2564	เพื้ิ่มขั้ึ�นอย่่ที่ร้อยละ	64.3	และเม่�อเทียุบ
กับสูถานะการบรรลุเปี้าห้มายุในปีี 2565	พื้บว่า
สัดส่วนประช้ากรไทยโดยเฉพื้าะเด็กและผ่้ส่งอาย้ 
ได้รับความค้้มครองต้ามมาต้รการการค้้มครอง 
ทางสังคม	 อย่่ที่ร้อยละ	 95.9	 และร้อยละ	 89.6	 
ต้ามลำดับ	 ซึ่ึ่งบรรล้ค่าเป้าหมายที่กำหนดให้คน
ไทยได้รับความค้้มครอง	ร้อยละ	80	อย่างไรก็ต้าม 
ในส่วนขั้องผ่้พื้ิการและแรงงานนอกระบบ	สถานะ
การบรรล้เป้าหมายยังคงอย่่ในระดับต้่ำกว่าค่าเป้า
หมาย	สะท้อนได้จากปี	 2564	ผ่้พื้ิการที่ได้รับเบี�ย 
ความพื้ิการมีสัดส่วนอย่่ที่ร้อยละ	 70.7	 ขั้ณะที่
แรงงานนอกระบบที่มีหลักประกันอย่่ที่ร้อยละ	64.3	
และเม้่อพื้ิจารณาค่าเฉลี่ยรวมขั้องกล้่มด้อยโอกาส
และกล้่มเปราะบางพื้บว่าค่าเฉลี่ยมีค่าอย่่ที่ร้อยละ 
64.1	 ซ่ึึ่งใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่
ร้อยละ	80	ดังนั�น	สูถานะการบรรลุเปี้าห้มายุขึ้อง
สูัด้สู่วนปีระชากรไทยุที�ได้�รับความคุ�มครองตาม
มาตรการการคุ�มครองทางสัูงคมจ้งอยุ้่ในระดั้บ
ใกล� เคียุงในการบรรลุ เปี้ าห้มายุที� กำห้นด้ไว� 
ที�ร�อยุละ 80

แผนแม่่บท 17 ความ่เสม่อภาค
และหลักประกันทางสังคม่
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	 ได้มีการขั้ับเคล้่อนผ่านโครงการเพื้้่อขั้ับ
เคล้่อนการบรรล้เป้าหมายต้ามย้ทธิศาสต้ร์ช้าต้ิ
ประจำปีงบประมาณ	พื้.ศ.	 2565	 อาทิ	 โครงการ
สวัสดิการลดความเหล้่อมล�ำ	 โดยม้้งเน้นการเสริม
สร้างศักยภาพื้และประสิทธิิภาพื้	 “ช้ีวิต้”	 และ	 “
สังคม”	แก่กล้่มเป้าหมาย	และสมาช้ิกในครอบครัว
ที่ประสบปัญหาทางสังคมให้มีค้ณภาพื้ชี้วิต้ที่ดีขั้ึ�น
และโครงการบริหารจัดการด้านคนพื้ิการ	ที่ม้่งเน้น
ให้การจัดทำมาต้รการในร่ปแบบต้่าง	 ๆ	 สามารถ
ค้้ มครองสิทธิิขั้ั� นพื้้�นฐานขั้องประช้าช้นท้กคน
บริการสังคม	การประกันสังคม	การช้่วยเหล้อทาง
สังคม	 การค้้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ	 นอกจากนี�	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวขั้้องยังคง 
มีการขั้ับ เคล้่ อนการดำ เนินการอ้่ น 	 ๆ 	 อาทิ 
การดำเนินโครงการต้่าง	 ๆ	 เพื้้่อช้่วยเหล้อเยียวยา 
ผ่้ได้รับผลกระทบจากการแพื้ร่ระบาดขั้องโควิด-19 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราช้นะ	 โครงการ	 ม	 33 
เรารักกัน	 โครงการเพ่ิื้มกําลังซึ่้�อให้แก่ผ่้ท่ีต้้องการ
ความช้่วยเหล้อเป็นพิื้เศษ	 เป็นต้้น	 รวมถึงโครงการ
เยียวยาผ่้ประกันต้นมาต้รา	39	และมาต้รา	40	ที่ได้
รับผลกระทบจากมาต้รการขั้องรัฐในพื้้�นที่ควบค้ม
ส่งส้ดและเขั้้มงวดที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้
แรงงานนอกระบบเขั้้าส่่ระบบเน้่องจากเป็นการ
ให้ความช้่วยเหล้อผ่้ท่ีได้รับผลกระทบผ่านกองท้น
ประกันสังคม	 ซ่ึึ่งแรงงานนอกระบบจำเป็นต้้อง
เขั้้ามาสมัครเป็นสมาช้ิกกองท้น	 การยกระดับการ 
เขั้้าถึงบริการส่งเสริมส้ขั้ภาพื้แต้่ละกล้่มวัยและ
อนามัยสิ่ งแวดล้อมสำหรับกล้่มเปราะบางและ
ด้อยโอกาสขั้องสังคม	การดำเนินงานส่งเสริมและ
ค้้มครองสิทธิิแรงงานนอกระบบ	 และโครงการ
พื้ัฒนาระบบการบริหารจัดการ เ พ่้ื้อยกระดับ
ค้ณภาพื้ช้ีวิต้แรงงานนอกระบบ

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

19	กรณ	ีได้แก	่(1)	เจ็บป่วย	(2)	คลอดบ้ต้ร	(3)	ต้าย	(4)	ท้พื้พื้ลภาพื้/พื้ิการ	(5)	เงินช่้วยเหล้อครอบครัวหร้อบ้ต้ร	(6)	ช้ราภาพื้	(7)	ว่างงาน	(8)	ผ้่อย่่ในอ้ปการะ	และ	
(9)	การบาดเจ็บจากการทํางาน

	 ก า ร ส ร้ า ง ร ะบบและม าต้ รก า ร จ่ ง ใ จ
สำหรับผลักดันแรงงานนอกระบบเขั้้า ส่่ ระบบ
ประกั นสั ง คม เป็ นประ เ ด็ นท้ า ท ายที่ ภ าค รั ฐ
ควรให้ความสำคัญรวมทั� งความต้่อ เน้่ องและ
การรักษาแรงงานนอกระบบดั งกล่ าวให้คงอย่่
ใ นระบบประ กัน สั งคมต้่ อ ไปโดยในช้่ ว ง ท่ี ผ่ าน
มาการเพื้ิ่ มขั้ึ� นส่ งขั้องผ่้ประกันต้นต้ามมาต้รา 
40	จากแรงงานนอกระบบ	นอกเหน้อจากสะท้อน 
ให้ เห็นการมีหลักประกันที่ เพื้ิ่มส่ งขั้ึ�นขั้องกล้่ม
ดังกล่าวแล้ว	 ยังช้ี�ให้เห็นปัญหาเชิ้งโครงสร้างใน
การออกแบบผลประโยช้น์ที่ผ่ ้ประกันต้นจะได้
รับเพื้้่อจ่งใจให้กล้่มแรงงานดังกล่าวยังคงอย่่ใน
ระบบต้่อไป	 เน้่องจากผลประโยช้น์ที่แรงงาน
จะ ได้ รั บอาจ ไม่ สมด้ ลกั บความต้้ อ งการขั้อง 
ผ่้ประกันต้น	แต้่ปัจจัยสำคัญท่ีมีส่วนในการผลักดัน

แรงงานนอกระบบ	ค้อ	การให้ความช้่วยเหล้อขั้อง
ภาครัฐผ่านช้่องทางกองท้นประกันสังคมจึงทำให้
แรงงานเล้อกที่จะเขั้้าส่่ระบบมากยิ่งขั้ึ�น	นอกจากนี� 
ขั้้อจำกัดขั้องงบประมาณเพ่้ื้อสร้างหลักประกัน
ทางสังคมบนฐานขั้องความยั่ งย้นทางการคลัง 
ยังคงเป็นประเด็นที่ภาครัฐควรให้สำคัญเพื้ราะ
ความต้้องการความค้้มครองทางสังคมที่เพื้ิ่มส่งขึั้�น 
โดยเฉพื้าะอย่ างยิ่ งกล้่ มด้อยโอกาสและกล้่ ม 
เปราะบางอาจทำให้ทรัพื้ยากรทางด้านงบประมาณ 
ขั้องภาครั ฐ ไม่สามารถครอบคล้มได้อย่ าง ท่ัว
ถึงและเหมาะสม	 รวมถึงการอาศัยฐานขั้้อม่ล
ขั้นาดใหญ่ที่มีระบบการเช้้่อมโยงและปรับปร้ง
ขั้้ อม่ ลที่ มี ความ เป็นปั จจ้บันส่ งสำห รับพื้ัฒนา
แ ล ะ ขั้ ย า ย ค ว า ม ค้้ ม ค ร อ ง แ ล ะห ลั ก ป ร ะ กั น
ทา ง สั งคม ให้ มี ค ว ามครอบคล้ มและแม่ นย ำ

แผนแม่่บท17ความ่เสม่อภาค
และหลักประกันทางสังคม่
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19	กรณี	ได้แก	่(1)	เจ็บป่วย	(2)	คลอดบ้ต้ร	(3)	ต้าย	(4)	ท้พื้พื้ลภาพื้/พื้ิการ	(5)	เงินช่้วยเหล้อครอบครัวหร้อบ้ต้ร	(6)	ช้ราภาพื้	(7)	ว่างงาน	(8)	ผ้่อย่่ในอ้ปการะ	และ	
(9)	การบาดเจ็บจากการทํางาน

	 “คนไทยท้กคน	 โดยเฉพื้าะกล้่มด้อยโอกาส 
และกล้่มเปราะบางได้รับการค้้มครองและมีหลัก
ประกันทางสังคมเพื้ิ่มขั้ึ�น”	จำเป็นต้้องมีการดำเนิน
จัดทำนโยบายและมาต้รการทางด้านสวัสดิการ
ในกล้่มผ่้ด้อยโอกาสและกล้่ม เปราะบางอย่าง
ครอบคล้มเพื้้่อยกระดับค้ณภาพื้ช้ีวิต้ที่ดีขั้ึ�น	 โดยให ้
ความสำคัญกับการออกแบบความค้้มครองและหลัก
ประกันทางสังคมที่มีความเหมาะสมและเพื้ียงพื้อ 
เพื้้่อให้ระบบความค้้มครองดังกล่าวสามารถจ่งใจ
และรักษากล้่มเป้าหมายให้ยังคงอย่่ในระบบต้่อไป 
รวมทั�งช้่วยให้มาต้รการขั้องภาครัฐต้่าง	 ๆ	มีความ 
เหมาะสมกับลักษณะเฉพื้าะขั้องแต้่ละกล้่มเป้าหมาย 
และลดความซึ่�ำซึ่้อนขั้องสวัสดิการต้่าง	ๆ	นอกจากนี� 
การปรับปร้งระเบียบ/กฎหมายให้สอดคล้องและไม่

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

เป็นอ้ปสรรคต้่อการส่งเสริมและพื้ัฒนาระบบการ
คัดกรองช้ี�เป้ากล้่มเป้าหมายที่แม่นยำ	 เหมาะสม 
และมีประสิทธิิภาพื้	 โดยเฉพื้าะประเด็นทางด้าน
ความเป็นส่วนตั้วจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความ
ครอบคล้มให้แก่กล้่มเป้าหมายได้อย่างชั้ดเจนและ
ย้ดหย้่นในการรับม้อกับสถานการณ์ต้่าง	 ๆ	ที่อาจ 
เกิดขั้ึ�นในอนาคต้	 รวมถึงการส่งเสริมความร่วมม้อ 
ขั้องท้กภาคส่วนและภาคีการพัื้ฒนาในการจัด
สวัสดิการเพื้้่อเพื้ิ่มความสามารถในการร่วมจ่าย
และความต้ระหนักร่้ถึงความสำคัญขั้องการมีหลัก
ประกันทางสังคมที่จะเป็นแนวทางสำคัญในการ 
ช้่วยให้สร้ างความมั่นคงในการดำรงช้ีวิต้และ 
ความยั่งย้นทางการคลัง

	 แผนแม่ บทความ เสมอภาคและหลั ก
ประกันทางสังคม	 (พื้.ศ.	 2566	 –	 2580)	 (ฉบับ
แก้ไขั้เพื้ิ่มเติ้ม)	 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยคนไทย
ท้กคน	 โดยเฉพื้าะกล้่ มด้ อยโอกาสและกล้่ ม 
เปราะบางได้รับการค้้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพื้ิ่มขั้ึ�น	 ได้มีการ	ปีรับเปีลี�ยุนตัวชี�วัด้
จากสูัด้สู่วนขึ้องปีระชากรกลุ่มด้�อยุโอกาสูและ 
กลุ่มเปีราะบางได้�รับความคุ�มครองและห้ลัก 
ปีระกันทางสัูงคม เปี็น สูัด้สู่วนขึ้องปีระชากร 
กลุ่มเปีราะบางที�ได้�รับการยุกระด้ับตาม 3 ขึ้ั�น 
ขึ้องการพิัฒนาต้่อกล้่ ม เปราะบางในระบบบ 
ริ ห า รจั ดการขั้้ อม่ ลการพื้ัฒนาคนแบบช้ี� เ ป้ า 
ทั� งหมด	 และกำหนดค่าเป้าหมายในปี 	 2570 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

เป็นสัดส่วนในแต้่ละขั้ั�นไม่น้อยกว่า	 (1)	 อย่่รอด 
ร้อยละ	50	(2)	พื้อเพื้ียงร้อยละ	30	และ	(3)	ยั่งย้น	 
ร้อยละ	 20	 โดยเป็นต้ัวช้ี�วัดที่นำหลักการขั้อง 
เ ศ รษฐ กิ จพื้อ เ พีื้ ย ง ม าป รั บ ใ ช้้ แ ล ะ พิื้ จ า รณา 
ร่วมกับความขั้ัดสนขั้องครัวเร้อนใน	 5	 มิต้ิ	 ได้แก่ 
มิ ติ้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจมิ ติ้การศึกษามิ ติ้
ส้ ขั้ภ าพื้ 	 มิ ติ้ ค้ณภาพื้ ชี้ วิ ต้ และความ เป็ นอ ย่ ่
และมิต้ิการเขั้้าถึงความช้่วยเหล้อ	 ซึ่ึ่ งจะควบค่่ 
ไปกับขัั้�นต้อนขั้องการพื้ัฒนา	 3	 ระดับเพ่้ื้อนำไปส่่ 
การแก้ ไ ขั้ปัญหา ใน พ้ื้� นที่ ท่ี เ ป็ น ไป ในทิ ศทา ง
เดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายการพื้ัฒนา
ประเทศ	โดยปัจจ้บันอย่่ระหว่างการจัดเก็บขั้้อม่ล

เพื้้่ อ น ำ ไปส่่ ก า รด ำ เ นิ นม าต้รก า รช้่ ว ย เหล้ อ
และสร้ า งห ลักประ กันที่ มี ความ เหมาะสมกับ 

กล้่มเป้าหมายและลดขั้้อจำกัดทางด้านงบประมาณ 
ที่ไปพื้ร้อมกัน

แผนแม่่บท 17 ความ่เสม่อภาค
และหลักประกันทางสังคม่
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	 พื้ิจารณาจากดัช้นีความยากจนแบบหลาก
หลายมิต้ิขั้องกล้่มเป้าหมายที่ต้้องการความช้่วย
เหล้อ	 จัดเก็บโดยระบบบริหารจัดการขั้้อม่ลการ
พื้ัฒนาคนแบบช้ี�เป้า	 โดยเม้่อพื้ิจารณาภาพื้รวมใน
ห้วง	5	ปีแรกต้ามย้ทธิศาสต้ร์ช้าต้ิ	 (2561	–	2565)	
สถานการณ์ความยากจนหลากหลายมิต้ิขั้องกล้่ม
เป้าหมายที่ต้้องการความช้่วยเหล้อในกล้่มต้่าง	 ๆ
มีแนวโน้มปรับต้ัวเพื้ิ่มส่งขั้ึ�น	 อันเน้่องมากจากผลก
ระทบจากสถานการณ์การแพื้ร่ระบาดขั้องเช้้�อ 

สถานการณ์การบรรจุเป้าหม่าย

โควิค-19	ที่ร้นแรงและเป็นวงกว้าง	ทำให้สถานการณ์
ความยากจนหลากหลายมิต้ิปรับต้ัวเพ่ิื้มส่งขึั้�นในท้ก
กล้่มเป้าหมายโดยเฉพื้าะสต้รี	ผ่้ส่งอาย้	ผ่้พื้ิการ	และ
ผ่้ป่วยเร้�อรัง	 ซ่ึึ่งเป็นกล้่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงส่ง
ที่อาจได้รับผลกระทบมากกว่าประช้ากรกล้่มอ้่น
อย่างช้ัดเจน	สะท้อนได้จากขั้้อม่ลดัช้นีความยากจน
แบบหลากหลายมิต้ิ	 ในปี	 2561	สต้รี	 ผ่้ส่งอาย้	 ผ่้
พื้ิการ	และผ่้ป่วยเร้�อรัง	มีดัช้นีอย่่ที่	0.0083	0.0091 
0.0173	และ	0.0145	ต้ามลำดับ	ปี	2562	มีดัช้นีอย่่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

แผนแม่่บทย่่อย่
มาต้รการแบบเจาะจงกลุุม่เป้้าหมายเพ้ื้�อแก้ป้ัญหาเฉพื้าะเจาะจง

ดััชน่ค่วามยากจนแบบหลุากหลุายมิติ้ขั้องกลุุ่มเป้้าหมายท่�ต้้องการค่วามช่วยเหลุ้อ
ลุดัลุงร้อยลุะ 10

ม่ระบบแลุะกลุไกในการให้ค่วามช่วยเหลุ้อกลุุ่มเป้้าหมายท่�ต้้องการค่วาม
ช่วยเหลุ้อเป้็นพิื้เศษไดั้ค่รอบค่ลุุมมากยิ�งขั้้�น

	 การมีระบบและกลไกสำหรับการให้ความ
ช้่วยเหล้อในกล้่มเป้าหมายที่ต้้องการความช้่วยเหล้อ
เป็นพื้ิเศษหร้อกล้่มเปราะบางจะทำให้กล้่มเป้าหมาย
สามารถเขั้้าถึงการค้้มครองทางสังคมที่ครอบคล้ม
มากยิ่งขั้ึ�น	 โดยระบบควรม้่งเน้นการพื้ัฒนามาต้รการ
และกลไกสนับสน้นให้มีความสอดคล้องและเหมาะ
สมกับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงต้่าง	 ๆ	 ขั้อง
ประเทศเพื้้่อให้สามารถช้่วยเหล้อประช้าช้นในกล้่ม 
เปราะบางที่มีความเสี่ยงส่งและมีความสามารถในการ
ปรับต้ัวต้่ำได้อย่างต้รงจ้ดและเกิดประสิทธิิภาพื้ส่ง

ในการใช้้ทรัพื้ยากรขั้องภาครัฐ	 โดยจำเป็นต้้องอาศัย
ปัจจัยทางด้านระบบขั้้อม่ลและเทคโนโลยีขั้นาดใหญ่
ที่มีประสิทธิิภาพื้ในการให้ความช้่วยเหล้อที่มีความ
ช้ัดเจนและสภาพื้แวดล้อมที่เอ้�อต้่อการมีระบบและ
กลไกให้ความช้่วยเหล้อกล้่มเป้าหมาย	 รวมทั�งการมี
บริการขั้ั�นพื้้�นฐานและเคร้่องม้อในการให้ความช้่วย
เหล้ออย่างเหมาะสม	 ซึ่ึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะ
เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จที่ส่งผลต้่อการบรรล้
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิิภาพื้ต้่อไป	

ปี้
2565

170201

จ.3

แผนแม่่บท17ความ่เสม่อภาค
และหลักประกันทางสังคม่
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170201

ที่	 0.0059	0.0065	0.012	และ	0.010	ต้ามลำดับ
ปี	2564	มีดัช้นีอย่่ที่	 0.0069	0.0076	0.016	และ	
0.011	ต้ามลำดับ	และเม้่อเทียบกับสถานการณ์การ
บรรล้เป้าหมายในปี	2565	พื้บว่า	ดัช้นีความยากจน
แบบหลากหลายมิต้ิขั้องกล้่มเป้าหมายที่ต้้องการ
ความช้่วยเหล้อไม่ว่าจะเป็นเด็ก	 สต้รี	 ผ่้ส่งอาย ้
ผ่้พื้ิการ	และผ่้ป่วยเร้�อรัง	 มีแนวโน้มปรับตั้วเพื้ิ่มขั้ึ�น
โดยเด็ก	เพ่ิื้มขั้ึ�นอย่่ท่ีร้อยละ	2.83	สต้รี	อย่่ท่ีร้อยละ 
8.85	ผ่้ส่งอาย้	อย่่ท่ีร้อยละ	8.68	ผ่้พื้ิการ	อย่่ท่ีร้อยละ 

16.44	 และผ่้ป่วยเร้�อรัง	 อย่่ที่ร้อยละ	 4.36	 และ
เม้่อคำนวณค่าเฉลี่ยรวมขั้องกล้่มเป้าหมายท้กกล้่ม 
พื้บว่าดัช้นีความยากจนแบบหลากหลายมิต้ิขั้อง
กล้่มเป้าหมายที่ต้้องการความช้่วยเหล้อเพื้ิ่มขั้ึ�นอย่่
ที่ร้อยละ	 8.23	 ซึ่ึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ต้้องการ
ให้ลดลงร้อยละ	10	ส่งผลให้ดัช้นีความยากจนแบบ
หลากหลายมิต้ิขั้องกล้่มเป้าหมายที่ต้้องการความ
ช้่วยเหล้อยังคงอย่่ในสถานะการบรรล้เป้าหมาย
ระดับวิกฤติ้ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ	10

แผนแม่่บท 17 ความ่เสม่อภาค
และหลักประกันทางสังคม่
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	 หน่วยงานที่ เกี่ยวขั้้องได้มีการขัั้บเคล่้อน
ผ่านโครงการเพื้้่อขั้ับเคล้่อนการบรรล้เป้าหมาย
ย้ทธิศาสต้ร์ช้าต้ิประจำปีงบประมาณ	พื้.ศ.	 2565	
อาทิ	 โครงการพื้ัฒนาศักยภาพื้ผ่้พื้ิการ	ที่ม้้งเน้นการ
เพ่ิื้มโอกาสทางการศึกษาและอาช้ีพื้	โดยฝึึกอบรมแก่
ผ่้พื้ิการและผ่้ด่แลผ่้พื้ิการ	และโครงการพื้ัฒนาระบบ
ด่แลระยะยาวสำหรับกล้่มผ่้อย่่ในภาวะพื้ึ่งพื้ิง	ที่ม้้ง
เน้นพัื้ฒนาระบบการด่แลระยะยาวในด้านต้่าง	 ๆ	 
ให้กับผ่้ใช้้บริการในสถานค้้มครองคนไร้ที่พื้ึ่ง	 และ 
ส่งเสริมความร่้และความเขั้้าใจในการด่แลผ่้ ใช้้
บริการให้เป็นไปอย่างถ่กต้้องเหมาะสม	นอกจากนี� 
หน่วยงานที่เกี่ยวขั้้องยังคงขัั้บเคล้่อนการดำเนิน
การอ่้น	ๆ 	อาทิ	โครงการพื้าน้องกลับมาเรียน	ที่มีส่วน
สำคัญในการช้่วยให้ระบบขั้้อม่ลขั้นาดใหญ่มีความ
ครอบคล้มมากยิ่งขั้ึ�นและช้่วยเหล้อกล้่มเป้าหมาย

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ที่ต้กหล่นได้อย่างช้ัดเจน	นอกจากนี�	 หน่วยงานที่
เกี่ยวขั้้องได้มีการขั้ับเคล้่อนการดำเนินการอ้่น	 ๆ	
ร่วมด้วย	อาทิ	การเพื้ิ่มทักษะด้านอาช้ีพื้แก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต้่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ	ปี	2565	เป็นต้้น	การสร้างเสริมสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพื้ิการหร้อท้พื้ลภาพื้	 การสร้าง
ความรักสร้างพื้ลังให้กับคนพื้ิการ	 การอ้ดหน้น 
งบประมาณเพื้้่อส่งเสริมกิจกรรมฝึึกอบรมและ 
ส่งเสริมอาชี้พื้ให้กับสมาชิ้กองค์กรสต้รี	การต้ิดต้าม
ค้นหาเด็กต้กหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับ 
เขั้้าส่่ระบบการศึกษา	 หร้อ	 “โครงการพื้าน้อง 
กลับมาเรียน”	 ท่ีมีส่วนสำคัญในการช้่วยให้ระบบ
ขั้้อม่ลขั้นาดใหญ่มีความครอบคล้มมากยิ่ งขั้ึ� น 
แ ล ะ ช้่ ว ย เ ห ล้ อ ก ล้่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ต้ ก ห ล่ น ไ ด้ 
อย่างช้ัดเจน

	 แม้ว่าภาครัฐได้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบ
ฐานขั้้อม่ลขั้นาดใหญ่ ท่ีสำคัญในหลายช้้ดขั้้อม่ล
และพื้ยายามเช้้่อมโยงฐานขั้้อม่ลต้่าง	 ๆ	 ร่วมกัน
แล้ว	 แต้่ยังคงมีประเด็นท้าทายสำคัญที่สามารถ
ช้่วยให้การออกแบบและดำเนินมาต้ราการให้
ความช้่วยเหล้อสามารถทำได้อย่างครอบคล้มและ
ต้รงจ้ดมากยิ่งขึั้�น	 ค้อ	 การยกระดับความเช้้่อม
โยงระหว่างฐานขั้้อม่ลให้มีความเป็นปัจจ้บันและ
ต้่อเน้่อง	 เพื้้่อ เพื้ิ่มประสิทธิิภาพื้ในการบริหาร
จัดการขั้้อม่ลให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะ
สมและช้ี�เป้ากล้่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ	 โดย
ระบบการเช้้่อมโยงขั้้อม่ลท่ีการปรับปร้งขั้้อม่ล
ระหว่างฐานขั้้อม่ลท่ีมีความถ่ีส่งและรวดเร็วจะมี
ส่วนสำคัญในการช้่วยให้ฐานขั้้อม่ลมีความถ่กต้้อง
และแม่นยำส่ง	 รวมทั�งลดต้้นท้นและภาระค่าใช้้

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

จ่ายสำหรับการต้รวจสอบค้ณสมบัต้ิและเง้่อนไขั้
ขั้องกล้่มเป้าหมายในการให้ความช้่วยเหล้อขั้อง
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิิภาพื้	นอกจากนี�	 ยังควร 
ม้่งเน้นการนำระบบและกลไกการเช้้่อมโยงและ 
การบ่รณาการขั้้อม่ลทั� ง ในระดับนโยบายและ
ร ะดั บปฏิิ บั ต้ิ ขั้ อ งหน่ ว ย ง า นภ าค รั ฐ ต้่ า ง 	 ๆ	 
มา ใช้้ ประ โยช้น์ ในกระบวนการกำหนดหร้ อ
อ อ ก แบบม า ต้ ร ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช้่ ว ย เ ห ล้ อ ที่ มี
ลักษณะร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื้้่อลดความ
ซึ่� ำซึ่้ อนและลดสภาวะการจั ดสรรสวั สดิ ก าร 
แบบแยกส่ วนขั้องหน่ วยงานต้่ า ง 	 ๆ 	 รวม ถึง 
ก า ร อ า ศั ย ร ะ บ บ ฐ า น ขั้้ อ ม่ ล ใ น ก า ร ต้ิ ด ต้ า ม
ประเมินผลระดับการพื้ัฒนาขั้องคนขั้องกล้่ม 
เป้าหมายเพื้้่อส่งเสริมให้เกิดการช้่วยเหล้อและ
พื้ัฒนากล้่มเป้าหมายที่มีความยั่งย้น

แผนแม่่บท17ความ่เสม่อภาค
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	 เพื้้่อให้มีระบบและกลไกในการให้ความ 
ช้่วยเหล้อกล้่มเป้าหมายท่ีต้้องการความช้่วยเหล้อ 
เป็นพื้ิเศษได้ครอบคล้มมากยิ่งขั้ึ�น	ภาครัฐควรเร่งรัด 
การยกระดับความเช้้่อมโยงและการบ่รณาการ 
ขั้้อม่ลระหว่างฐานขั้้อม่ลจากหน่วยงานต้่าง	 ๆ 
โดยเฉพื้าะการผลักดันให้เกิดระบบการเช้้่อมโยง 
ขั้้ อ ม่ ล ที่ มี ค ว า ม เ ป็ น ปั จ จ้ บั น ที่ มี ค ว า ม ถี่ ส่ ง 
เพื้้่ อ ให้ เ กิ ดระบบฐานขั้้ อม่ ลขั้นาดใหญ่ ท่ี เป็ น 
เอกภาพื้และต้อบสนองต้่อความเปลี่ ยนแปลง 
ขั้องสถานการณ์ต้่าง	ๆ	 ได้อย่างทันท่วงทีซึ่ึ่งจะช้่วย 
ให้การออกแบบเคร้่องม้อและมาต้รการให้ความ 
ช้่ วย เหล้ อแบบ เจาะจงสามารถแก้ ไ ขั้ปัญหา
เฉพื้าะกล้่ มและสอดคล้ อ ง กับความต้้ อ งการ 
ขั้องประช้ากรกล้่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

การออกแบบนโยบาย/มาต้การให้ความช้่วยเหล้อ 
กล้่มเป้าหมาย	 รวมทั� งส่งเสริมและสร้างกลไก
ให้กล้่มเป้าหมายสามารถเขั้้าถึงและรับร่้ถึงสิทธิิ
ประโยช้น์ ท่ีพื้ึ ง ได้ รับ ได้อย่ า งง่ ายและสะดวก
เ พ่้ื้ อ เป็ นการช้่ วยต้รวจสอบความสอดคล้ อ ง
ร ะห ว่ า ง ก ล้่ ม เ ป้ า หม า ยและ สิ ท ธิิ ป ร ะ โ ย ช้น์ 
ที่พื้ึงได้รับไปพื้ร้อมกัน	 และการสร้างทัศนคติ้และ 
ค่านิยมขั้องบ้คลากรหร้อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขั้้องให้
เกิดการทำงานในเชิ้งร้กและเขั้้าถึงกล้่มเป้าหมาย
อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิิภาพื้	 เพื้้่อผลักดัน 
ให้เกิดการสร้างกลไกการช้่วยเหล้อและพื้ัฒนาแบบ
ม้่งเป้าที่สอดคล้องกับกล้่มเป้าหมายบนฐานขั้้อม่ล
เช้ิงประจักษ์ในระดับพื้้�นที่	
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	 แผนแม่ บทความ เสมอภาคและหลั ก
ประกันทางสังคม	 (พื้.ศ.	 2566	 –	 2580)	 (ฉบับ
แก้ไขั้เพื้ิ่มเติ้ม)	 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	 มีระบบ
และกลไกในการให้ความช้่วยเหล้อกล้่มเป้าหมาย
ที่ต้้องการความช้่วยเหล้อเป็นพื้ิเศษได้ครอบคล้ม
มากยิ่งขั้ึ�น	 ได้มีการปรับเปลี่ยนตั้วช้ี�วัด	 จาก	 ดัช้นี
ความยากจนแบบหลากหลายมิต้ิขั้องกล้่มเป้า
หมายที่ต้้องการความช้่วยเหล้อลดลงร้อยละ	 10	
เป็น	 คนเปราะบางในระบบบริหารจัดการขั้้อม่ล
การพื้ัฒนาคนแบบชี้�เป้า	 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10	 ต้่อปี 	 โดยตั้วช้ี�วัดดังกล่าวเป็นต้ัวช้ี�วัดที่นำ 
กล้่มคนเปราะบางในระบบ	บริหารจัดการขั้้อม่ล
การพื้ัฒนาคนแบบช้ี�เป้า	 (TPMAP)	 ไม่ว่าจะเป็นก
ล้่มคนที่ไม่มีความมั่นคงในที่อย่่อาศัย	 เด็กยากจน
ผ่้ส่งอาย้หร้อผ่้พื้ิการที่ไม่ได้รับเบี�ยยังช้ีพื้	 และมีผ่้

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ป่วยเร้�อรังที่ช้่วยเหล้อตั้วเองไม่ได้	 โดยจากขั้้อม่ล
ในระบบ	 TPMAP	 ขั้องปี	 2565	 คนเปราะบางมี
จำนวนทั�งสิ�น	 11.17	ล้านคน	 เพื้ิ่มขั้ึ�นจาก	10.75	
ล้านคน	ในปี	2562	คิดเป็นการเพื้ิ่มขั้ึ�นร้อยละ	1.3	
ต้่อปี	 ซึ่ึ่งสะท้อนให้ว่าจำนวนการปรับตั้วที่เพื้ิ่มส่ง
ขั้ึ�นขั้องกล้่มคนเปราะบางจำเป็นต้้องได้รับความ
ช้่วยเหล้ออย่างเร่งด่วน	 ทำให้ค่อนขั้้างมีความ
ท้าทายส่ง	 ดังนั�น	 เม้่อเปรียบเทียบสถานการณ์
การบรรล้เป้าหมายในปี	 2570	 กล้่มเปราะบาง
ในระบบบริหารจัดการขั้้อม่ลการพื้ัฒนาคนแบบ
ช้ี�เป้าที่ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ต้่อปี	 ยังคง
อย่่ ในสถานะการบรรล้เป้าหมายในระดับวิกฤต้ิ
ซึ่ึ่งภาครัฐจำเป็นต้้องให้ความสำคัญในการดำเนิน
มาต้รการช้่วยเหล้อต้่าง	 ๆ	 เพื้้่อยกระดับค้ณภาพื้
ช้ีวิต้กล้่มคนเปราะบางต้่อไป
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“อนุุรัักษ์์ ฟื้้� นุฟูื้ คุุ้�มคุ้รัอง อย่่างมีส่่วนุรั่วม 
เพ่ื่�อคุ้วามหลากหลาย่ทางชีีวภาพื่และการัเติิบโติอย่่างย่ั�งย่่นุ”

การเติิบโติ
อย่่างย่่�งย่ืน

แผนแม่่บท

18
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



 
 

180001 
ปี 2563 เขยีว 

180001 
ปี 2564 เขยีว 

180001 
ปี 2562 เขยีว 

180001 
ปี 2565 เขยีว 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน 13 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ 14 

คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ15 

ให้มีระบบนิเวศที่สมดุล สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนและ16 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ทั้งการดูแล17 

ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ ตลอดจน18 

การพัฒนาและด าเนินการโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศให้พัฒนาด้าน19 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อ20 

สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ สภาวะแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 21 

แผนแม่บทประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน22 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนสนับสนุนในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง23 

ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและ24 

ความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  25 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 26 

 27 

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 28 

 29 

อันดับความย่ังยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 30 

➢➢ สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากอันดับความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน31 

ระดับโลก โดยจากรายงานเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs goal) ในปี 2565 32 

ประเทศไทยมีความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74 ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 44 จาก 33 

163 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งมีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (ระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของ34 

โลก) จากผลการด าเนินการดังกล่าวสะท้อนความก้าวหน้าที่ดีข้ึนในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมิติ 5P ของ35 

สหประชาชาติ ได้แก่  คุณภาพชีวิตของผู้คน (People) ความเจริญทางเศรษฐกิจ  (Prosperity) 36 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) สันติภาพ (Peace) และหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) 37 

ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  38 

➢ สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น โดย39 

พิจารณาจากอันดับประเทศที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2561 อันดับที่ 59 ซึ่งเป็นปีแรกและปีเดียวที่มี40 

อันดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยระหว่างปี 2562 – 2565 ประเทศไทยมีผลการด าเนินด้านความ41 

ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดี สะท้อนได้จากผลการจัดอันดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  42 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  180001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 
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180001 
ปี 2566 – 2570 

สีส้ม 

ซ่ึงระหว่างปี 2562 – 2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 41 43 และ 44 ตามล าดับ เป็นผลให้ภาพรวม43 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในห้วงแรกสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเมื่อ44 

พิจารณาคะแนนการจัดอันดับการพัฒนาท่ียั่งยืนร่วม  พบว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีคะแนน 69.2 45 

คะแนน และเพ่ิมขึ้นเป็น 73 คะแนน ในปี 2562 และลดลงถึง 5.8 คะแนน ที่ 67.2 คะแนน ในปี 2563 46 

และเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญในปี 2564 ที่ 74.2 คะแนน และลดลงเล็กน้อยในปี 2565 ที่ 74.1 คะแนน   47 

ที่มา : Sustainable Development Report 48 

➢➢ สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 ส าหรับในห้วงที่สองของการด าเนินการตาม49 

ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 - 2570) แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2566 – 50 

2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ยังคงเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2570 ไว้ว่าอันดับ51 

ของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับต่ ากว่า 40  52 

ประเทศแรกของโลก โดยในปี 2565 เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับของรายงานการพัฒนาแห่ง53 

สหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 จาก 163 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งอยู่ในสถานะต่ ากว่าค่า54 

เป้าหมายระดับเสี่ยง 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

ทั้งนี ้ประเด็นปัญหาที่ต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท60 

ฯ ได้แก่ การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความสามารถใน61 

การควบคุมแหล่งก าเนิดและการจัดการมลพิษทางอากาศ ทางน้ า และทางเสียง การท าลายทรัพยากร62 

ทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการของเสียตั้งแต่การคัดแยกขยะจากต้นทางไปจนถึงการหมุนเวียน63 

ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ การลดปัญหาการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (Food loss and food 64 

waste) ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้หน่วยงาน65 

สามารถจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับ66 

59

40 41 43 44

2561 2562 2563 2564 2565

ผลการจัดอันดับ SDGs ของไทย

69.2

73

67.2

74.2 74.1

2561 2562 2563 2564 2565

คะแนนการจัดอันดับ SDGs ของประเทศไทย
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ประเด็น (Y2) จะมีสถานการณ์อยู่ในระดับดี แต่เป้าหมายย่อยของแผนแม่บท (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อ67 

เป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงเป็นประเด็นท้าทายในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม68 

ของประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ ท่ีก าหนดไว้ในระยะต่อไป โดยเป็น69 

หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเร่งด าเนินการเชิงรุกในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 70 

และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และภาคประชาชน ตาม71 

แนวทางประชารัฐ ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเกิดผลอย่าง72 

เป็นรูปธรรมในระดับพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับการลดและจัดการมลพิษจากทุกแหล่งก าเนิด โดยเฉพาะใน73 

พ้ืนที่วิกฤตและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ รวมถึงส่งเสริมมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มี74 

ประสิทธิภาพ มีแนวทางการบริหารจัดการของเสียตั้งแต่การคัดแยกขยะจากต้นทาง ไปจนถึงการ75 

หมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งในกระบวนการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม 76 

ตลอดจนการปรับและบังคับใช้กลไกทางกฎหมายให้เข้มงวดควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย77 

และนวัตกรรมเพ่ือควบคุมและลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและการท าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เพ่ือ78 

ส่งเสริมให้เกิดทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เอ้ือให้เกิดการผลิตและการ79 

บริโภคท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ 80 

 81 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย82 

ดังนี้ 83 

 84 

 85 
 86 

 87 

 88 

 89 

 90 

 91 

 92 

 93 

 94 

180101 180102 180201 

 

 

Y2 

Y1 

180001 เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

* สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565 
** เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อ เป้าหมายแผนแม่บทย่อยระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 

180301 

180401 180402 180403 180501 
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 95 

 96 

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 97 

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) ถึง 50 คะแนน  98 

สถานการณ์ช่วงปี 2561 – 2565 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น โดย99 

พิจารณาจาก ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) อย่างไรก็ตาม EPI ยังมี100 

องค์ประกอบวิธีการค านวณที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทุกปี ท าให้ยากต่อการประเมินแนวโน้มสถานการณ์101 

ในแต่ละห้วงการพัฒนา ทั้งนี้ การประเมินดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม คือ การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพ102 

ระบบนิเวศ และในปี 2565 พบว่า ไทยมีคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมและคะแนนด้านคุณภาพระบบนิเวศ อยู่ที่ 43.80 103 

และ 37.30 ตามล าดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่ 38.1 คะแนน ลดลงจากปี 2561 ที่มีค่าคะแนนอยู่ที่ 49.88 ท าให้ยังไม่104 

บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ 50 คะแนน โดยมีสถานะอยู่ในระดับเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมาย 105 

 106 

 107 

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 สัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวที่108 

เป็นป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท เป็นร้อยละ 32 ร้อยละ 109 

10 และร้อยละ 2 ตามล าดับ 110 

สถานการณ์ช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเฉลี่ยอยู่ในระดับคงที่ โดยสะท้อน111 

จากการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท พบว่า สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวอยู่ที่ระดับร้อยละ 41 – 42 โดย112 

สถานการณ์พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ ปี 2565 (31.59%) ลดลงจากปี 2564 (31.64%) เล็กน้อย แต่ในทางกลับกันปัญหา113 

การบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนพบมากขึ้นเป็น 2 เท่าของปีที่ผ่านมา โดยในปี 2565 ประเทศไทยมีพ้ืนที่สีเขียวส่วนที่เป็น114 

ป่าธรรมชาติ 102.21 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.59 พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 29.47 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 พ้ืนที่สีเขียว115 

ในเขตเมืองและชนบท 6.47 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงส่งผลให้มีสถานะ116 

อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย 117 

 118 

 119 

 120 

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 ดัชนี121 

คุณภาพมหาสมุทร ถึง 70 คะแนน 122 

 180102 

 

 
2562 สีเหลือง 2563 สีสม้ 2564 สีสม้ 

2562 สีเหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สีเหลือง 

180101 

180201 
2564 สีเขียว 2562 สีเหลือง 2563 สเีหลือง 

2565 สีสม้ 

2565 สีเหลือง 

2565 สีเขียว 
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สถานการณ์ช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลมีแนวโน้มค่อนข้าง123 

คงท่ี โดยสะท้อนจาก ผลการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร พบว่า มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 69 – 71 โดยในปี 124 

2565 ได้มีการปรับปรุงชุดข้อมูล OHI ย้อนหลัง ส่งผลให้คะแนน OHI ของประเทศไทยปรับลดลงจากปีก่อนหน้า 125 

โดยมีค่าคะแนนระหว่างปี 2561 – 2565 อยู่ที่ 71 71 69 69 และ 69 ตามล าดับ ซึง่จากผลการด าเนินงานดังกล่าว 126 

แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย 127 

   128 
 129 

 130 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 การ131 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2564 ประเทศไทยจะลดก๊าซเรือน132 

กระจกภายใต้กรอบการด าเนินงาน NDC  133 

สถานการณ์ช่วงปี 2561 – 2565 ประเทศไทยมีความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้134 

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ปี 2562 ด้วยการลดปริมาณการปล่อย135 

ก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 17.49 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ประเทศไทยอยู่ระหว่างการด าเนินการลดการ136 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบการด าเนินการตาม NDC โดยมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 137 

30 – 40 ภายในปี 2573 ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยอยูใ่นระดับบรรลุเป้าหมาย 138 

 139 

 140 

คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการ141 

ใช้ประโยชน์ ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565  คุณภาพของแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และ142 

แหล่งน้ าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมาย  143 

สถานการณ์ช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมคุณภาพของแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ า144 

ใต้ดิน ในพื้นที่เป้าหมาย มีสถานะที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 145 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังจ าเป็นต้องเฝ้าระวัง ควบคุมและรักษาระดับคุณภาพของน้ าให้คงอยู่ในเกณฑ์ที่146 

เหมาะสม และมุ่งด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ าเสียสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับสากลต่อไป ทั้งนี้ ในปี 147 

2565 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86 คุณภาพแหล่งน้ าใต้ดินทีมี่148 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าบาดาลที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล ปี พ.ศ. 2520 149 

พบว่าอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์พอใช้ ดี และดีมากเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 80 - 90 และแหล่งน้ าทะเล ส่วนใหญ่150 

คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้ ร้อยละ 87 ซึ่งจากผลการด าเนินงานดังกล่าว จึงมีสถานะอยู่ในระดับบรรลุ151 

เป้าหมาย 152 

180301 
 

2562 สีเขียว 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

180401 
 

2562 สีเขียว 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

2564 สีเขียว 

2564 สีเขียว 
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 153 

 154 

คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย ก าหนดค่าเป้าหมาย155 

ที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565  คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย ร้อย156 

ละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 157 

สถานการณ์ช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนประเทศไทย158 

ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และระดับเสียง159 

ในสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 35 ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด160 

ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ส่วนใหญ่มีค่าเกินมาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้ โดยในปี 2565 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 161 

10 ไมครอน ลดลงเป็น 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เมื่อ162 

พิจารณาจากค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดอยู่ในช่วง 42 – 527 มคก./ลบ.ม. เป็นระดับที่เกินค่ามาตรฐานที่ 120 มคก./163 

ลบ.ม. ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน พบว่ามีค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง 10-40 164 

มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 25.0 มคก./ลบ.ม.) แต่เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 29 – 414  มคก./165 

ลบ.ม. ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานมากกว่า 8 เท่าตัว (ค่ามาตรฐาน 50.0 มคก./ลบ.ม.) ด้านข้อมูลระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่166 

ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 69.2 เด167 

ซิเบลเอ เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 68.6 เดซิเบลเอ ในปี 2562 แต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 168 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทั้งคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ของพ้ืนที่เป้าหมายที่อยู่ในระดับมาตรฐานร่วมกัน 169 

จึงส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย 170 

  171 

 172 

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและ 173 

การอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 ดัชนีประสิทธิภาพ 174 

การจัดการขยะ ถึง 0.74  175 

สถานการณ์ช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย 176 

สารเคมีในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีสถานะค่อนข้างทรงตัว พิจารณาจากผลการประเมินดัชนี177 

ประสิทธิภาพการจัดการขยะประเทศไทยที่มีระดับค่อนข้างคงที่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบหาสาเหตุและวาง178 

มาตรการแก้ไขเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในห้วงพัฒนาต่อไปได้  ทั้งนี้ ในปี 2565 พบว่ามีปริมาณ179 

ขยะมูลฝอยประมาณ 24.98 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.54 จากปีก่อนหน้า ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 90,009 ตัน ได้รับ180 

การจัดการอย่างถูกต้อง 81,774.67 ตัน มีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน 669,518 ตัน ก าจัดถูกต้อง 147,294 ตัน 181 

และมีปริมาณกากอุตสาหกรรมที่มีการแจ้งการขนส่งในระบบและน าเข้าสู่ระบบการจัดการ 18.57 ล้านตัน ท าให้182 

180402 
 

2562 สีเหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สีเหลือง 
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2562 สีเหลือง 2564 สีเหลือง 2563 สีเหลือง 

2564 สีเหลือง 

2564 สีเหลือง 
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ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะได้ค่าคะแนน 0.68 สถานะการบรรลุเป้าหมายจึงอยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุ183 

เป้าหมาย 184 

 185 

 186 

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  ก าหนดค่า187 

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงร้อยละ 20  188 

สถานการณ์ช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม189 

ของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น พิจารณาเทียบเคียงจาก การด าเนินการเพ่ือให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่190 

พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี พบว่า องค์ประกอบเทียบเคียงในแต่ละด้าน ของดัชนีการตระหนัก191 

รู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมีจิตอาสาของคน จ านวนองค์กรเอกชน (NGO) ด้านสิ่งแวดล้อม และจ านวนโรงเรียน 192 

Eco-School พบมีค่าเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี ยกเว้นองค์ประกอบด้านกิจการหรือองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ ที่มี193 

จ านวนองค์กรในปีล่าสุดลดลงจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ในปี 2565 พบว่า (1) การมีจิตอาสาของคน  194 

วัดจากข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) มีจ านวนสะสม 277,680 คน 195 

(2) จ านวนองค์กรเอกชน (NGO) ด้านสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 297 องค์กร (3) จ านวนกิจการ/องค์กรที่เป็นมิตรต่อ196 

สิ่งแวดล้อม มีจ านวนที่ผ่านการรับรองทั้งหมด 263 กิจการ/องค์กร และ (4) จ านวนโรงเรียน Eco-School มี197 

จ านวน 517 โรงเรียน นับเป็นการสะท้อนทางอ้อมให้เห็นว่าจ านวนผู้คนที่ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมมีจ านวน198 

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงมีสถานะอยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย 199 

 200 

 201 

180501 
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	 การผลิิตแลิะการบริโภคที่่�ยั่่�งยืั่นเป็็นการดำเนินงานขั่บเคลืิ�อนเพื่ื�อให้้บรรลุิเป็้าห้มายั่การสร้าง 
การเติบโตที่างเศรษฐกิจแลิะส่งคมอยั่่างยั่่�งยั่ืน	 โดยั่ป็ระเด็นการสร้างการเติบโตบนส่งคมเศรษฐกิจส่เขั่ยั่ว 
ต่�งเป็้าห้มายั่การผลิิตแลิะการบริโภคขัองป็ระเที่ศม่ความยั่่�งยั่ืนสูงขั้�น	ตามห้่วงโซ่่คุณค่า	มุ่งเน้นการข่ับเคลิื�อน
การดำเนินงานเพื่ื�อลิดผลิกระที่บที่างลิบต่อระบบนิเวศ	 ที่่�เกิดขั้�นจากกระบวนการผลิิตแลิะการบริโภค 
มุ่งเน้นการใช้้ป็ระโยั่ช้น์จากที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติโดยั่คำน้งถึ้งขั่ดจำก่ดแลิะข่ัดความสามารถึในการฟื้้�นต่ว 
สร้างสมดุลิระห้ว่างการอนุร่กษ์แลิะการใช้้ป็ระโยั่ช้น์อยั่่างยั่่�งยั่ืนในกิจกรรมการผลิิตแลิะการบริโภคต่าง	ๆ	 
อาที่ิ เช้่น	 การใช้้น�ำ	 ว่สดุแลิะพื่ลิ่งงานท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่	 การนำว่สดุที่่� ไม่ ใช้้แลิ้วห้รือขัองเส่ยั่จาก 
ภาคอุตสาห้กรรมกลิ่บมาใช้้ให้ม่	 ลิดผลิกระที่บท่ี่� เกิดจากขัองเส่ยั่ห้รือมลิพื่ิษจากภาคอุตสาห้กรรม 
ที่่�ป็ลิ่อยั่ออกสู่สิ�งแวดลิ้อม	 โดยั่ป็ัจจ่ยั่สำค่ญที่่�จะช้่วยั่ให้้ป็ระสบความสำเร็จในการบรรลุิเป็้าห้มายั่คือต้องอาศ่ยั่ 
การบูรณาการความร่วมมือจากทีุ่กภาคส่วนในการข่ับเคลิื�อนอยั่่างเป็็นรูป็ธรรม

180101

	 พิื่จารณาเท่ี่ยั่บเค่ยั่งจากจำนวนองค์กร
ภาคป็ระช้าส่งคมที่่�ร่วมขั่บเคลิื�อนการพื่่ฒนาซ่้�ง
การเป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิงในระห้ว่างป็ี	 2561	 –	 2565	
จำนวนองค์กรภาคป็ระช้าส่งคมขัยั่ายั่ต่วเพื่ิ�มข้ั�น 
อยั่่างต่อเนื�อง	 โดยั่ในป็ี	 2565	 เที่่ยั่บก่บป็ี	 2564 
พื่บว่า	 จำนวนองค์กรภาคป็ระช้าส่งคมโดยั่รวม 
เพื่ิ�มขั้�นร้อยั่ลิะ	 14.31	 เมื�อเป็ร่ยั่บก่บค่าเป็้าห้มายั่
ที่ำให้้บรรลุิค่าเป็้าห้มายั่ที่่�กำห้นดไว้ 	 แลิะเมื�อ
พื่ิจารณาเป็็นรายั่องค์กร	พื่บว่า	 องค์กรสาธารณะ
ป็ระโยั่ช้น์	ซ่้�งเป็็นมูลินิธิ	 สมาคมองค์กรภาคเอกช้น 
ท่ี่� ไ ด้ ร่ บการร่บรอง ให้้ดำ เนินงานด้ านการจ่ ด

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การสร้างการเต้ิบโต้อย่างยั�งยืนบนสังค่มเศรษฐกิจส่เขี่ยว

ดััชน่สมรรถนะสิ�งแวดัลุ้อมมากกว่า 50 ค่ะแนน

การบริโภค่แลุะการผลุิต้ขีองป้ระเที่ศม่ค่วามยั�งยืนสูงขี้�น

สว่สดิการส่งคม	ในป็ี	2565	ม่จำนวน	6,013	องค์กร	
เพื่ิ�มขั้�นร้อยั่ลิะ	0.92	จาก	ป็ี	2564	องค์กรสว่สดิการ
ชุ้มช้น	 ซ้่�งเป็็นองค์กรภาคป็ระช้าช้นท่ี่� จ่ดต่�งข้ั�น 
โดยั่ม่ ว่ ตถึุป็ระสงค์ ในการจ่ดสว่สดิการส่ งคม 
ให้้แก่สมาช้ิกในชุ้มช้น	 ในป็ี	2565	ม่จำนวน	5,887	
องค์กร	 เพื่ิ�มขั้�นร้อยั่ลิะ	0.80	จาก	ป็ี	2564	องค์กร
ชุ้มช้น	 ในป็ี	 2564	 ม่จำนวน	 274.84	 แห้่งต่อ
ป็ระช้ากรแสนคน	เพื่ิ�มขั้�นร้อยั่ลิะ	0.15	จากป็ี	2563	
ในด้้านภาคเอกชน	ป็ี	 2565	ม่ผู้ป็ระกอบการกลิุ่ม
บุคคลิ	ชุ้มช้นที่่�ดำเนินการผลิิต	จำห้น่ายั่สินค้า	ห้รือ
การบริการ	 ในรูป็แบบวิสาห้กิจเพื่ื�อส่งคม	 จำนวน 

ป้ี
2565
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180101

	 ห้น่วยั่งานที่่�เก่�ยั่วขั้องได้ร่วมก่นข่ับเคลิื�อนผ่านโครงการเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการบรรลุื่เป้้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ	ป็ระจำป็ีงบป็ระมาณ	พื่.ศ.	2565	อาทิี่	 โครงการส่งเสริมแลิะพื่่ฒนาอุตสาห้กรรมที่่�ยั่่�งยืั่น
ตามแนวคิด	 BCG	 โครงการส่งเสริมผู้ป็ระกอบการเห้มืองแร่แลิะอุตสาห้กรรมพื่ื�นฐานให้้เขั้าสู่มาตรฐาน 
เห้มืองแร่ส่เข่ัยั่ว	 ตลิอดจนโครงการท่ี่�เก่�ยั่วขั้องอื�น	 ๆ	 เช้่น	 โครงการเพื่ิ�มป็ระสิที่ธิภาพื่แลิะขัยั่ายั่เช้ื�อมต่อ 
เครือขั่ายั่คลิ่งขั้อมูลิความห้ลิากห้ลิายั่ที่างช้่วภาพื่ขัองป็ระเที่ศไที่ยั่	โครงการการผลิิตที่่�เป็็นมิตรต่อสิ�งแวดลิ้อม
ผ่านขั้อกำห้นดสำห้ร่บผลิิตภ่ณฑ์์แลิะบริการที่่�ห้ลิากห้ลิายั่	 	 โครงการการร่บรองฉลิากสิ�งแวดลิ้อมป็ระเภที่ที่่� 
1	(ฉลิากเขั่ยั่ว)	แลิะฉลิากสิ�งแวดลิ้อมป็ระเภที่ที่่�	3	(ฉลิากลิดคาร์บอน)	เป็็นต้น	นอกจากน่�	ห้น่วยั่งานภาคร่ฐ
ที่่�เก่�ยั่วขั้องต่างๆ	ได้ให้้ความสำค่ญก่บนโยั่บายั่การพื่่ฒนาป็ระเที่ศไที่ยั่ด้วยั่โมเดลิเศรษฐกิจส่เขั่ยั่ว	ซ้่�งเป็็นการ
พื่่ฒนาเศรษฐกิจท่ี่�ควบคู่ไป็ก่บการพื่่ฒนาส่งคมแลิะการร่กษาสิ�งแวดลิ้อมอยั่่างสมดุลิแลิะยั่่�งยั่ืนไป็พื่ร้อมก่น
โดยั่ม่การส่งเสริมโมเดลิ	 เศรษฐกิจช้่วภาพื่	 เศรษฐกิจห้มุนเว่ยั่น	แลิะเศรษฐกิจส่เขั่ยั่ว	 (Bio-Circular-Green	
Economy	:	BCG	Model)	ผ่านการกำห้นดให้้	BCG	Model	เป็็นวาระแห้่งช้าติ	ดำเนินการภายั่ใต้นโยั่บายั่
ขัองร่ฐบาลิไที่ยั่ตามแผนการป็ฏิิบ่ติด้านการขั่บเคลืิ�อนการพ่ื่ฒนาป็ระเที่ศไที่ยั่ด้วยั่โมเดลิเศรษฐกิจ	 BCG 
พื่.ศ.	2564-2570	อ่กท่ี่�งแนวคิด	BCG	ยั่่งถึูกนำเสนอให้้กลิายั่เป็็นกรอบแนวคิดห้ลิ่กเพื่ื�อขั่บเคลิื�อนความร่วมมือ 
ที่างเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเช้่ยั่แป็ซ่ิฟื้ิก	(APEC	2022)	

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

214	แห้่ง	 เพื่ิ�มขั้�นจากป็ี	2564	ร้อยั่ลิะ	23.70	แลิะ
รูป็แบบกลิุ่มกิจการเพื่ื�อส่งคม	 จำนวน	 64	 กลิุ่ม 
เพื่ิ�มขั้�นจากป็ี	2564	ร้อยั่ลิะ	33.33	ซ่้�งเป็็นรูป็แบบ
การป็ระกอบการที่่� ไม่มุ่ งแสวงห้าผลิกำไรสูงสุด 
แลิะนำผลิกำไรที่่�ได้มาช้่วยั่แก้ป็ัญห้าห้รือพ่ื่ฒนา
ชุ้มช้น	 ส่งคม	 แลิะสิ� งแวดลิ้อม	 เป็็นการห้นุน 
เสริมการที่ำงานขัองห้น่วยั่งานภาคร่ฐ	ด้านสมาคม
เครือขั่ ายั่โกลิบอลิคอมแพื่็กแห้่ งป็ระเที่ศไที่ยั่	
(Global	Compact	Network	Thailand	-	GCNT)	
ซ่้�งเป็็นเครือขั่ายั่ที่่�สน่บสนุนภาคเอกช้นให้้ดำเนิน

กิจกรรมที่างธุรกิจ	ที่่�สอดคลิ้องก่บห้ลิ่กสิที่ธิมนุษยั่ช้น 
แลิะเป็้าห้มายั่สห้ป็ระช้าช้าติว่าด้วยั่การพื่่ฒนา 
อยั่่างยั่่�งยั่ืนที่่�ง17	 เป็้าห้มายั่	 ในป็ี	 2565	ม่สมาช้ิก
จำนวน	113	องค์กร	 แยั่กเป็็น	 องค์กรธุรกิจ	 103	
องค์กร	แลิะองค์กรที่่�ไม่แสวงห้าผลิกำไร	10	องค์กร
เพื่ิ�มขั้�นจากป็ี	 2564	 ร้อยั่ลิะ	 26.97	 การเพื่ิ�มขั้�น
ขัององค์กรภาคป็ระช้าส่งคมเห้ลิ่าน่�สะที่้อนให้้เห้็น
ถึ้งบที่บาที่ขัองภาค่การพื่่ฒนาที่่�เขั้ามาม่ส่วนร่วม 
ในการพื่่ฒนาส่งคมเพื่ิ�มมากขั้�นอยั่่างต่อเนื�อง		

ที่่�มา:	https://epi.yale.edu/
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	 เพื่ื� อให้้การดำเนินงานบรรลุิเป็้าห้มายั่ 
ในห้้วงการพ่ื่ฒนาต่อไป็ควรให้้ความสำค่ญก่บการ 
อนุร่กษ์ฟื้้�นฟืู้ที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติที่่�ถึูกที่ำลิายั่ให้้ 
กลิ่บคืนมา	 สามารถึใช้้ เป็็นฐานการผลิิตต่อไป็
รวมที่่� งควรให้้ความสำค่ญก่บการใช้้ป็ระโยั่ช้น์
ที่ร่พื่ยั่ากรอยั่่างป็ระห้ยั่่ดแลิะให้้ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่
มากที่่� สุ ด โดยั่คำน้ ง ถ้ึ งขั่ ดจำก่ ดแลิะขั่ ดความ
สามารถึในการฟื้้�นต่ว	 เน้นการเพื่ิ�มศ่กยั่ภาพื่ขัอง
ภาคการผลิิต	 การส่ง เสริมอุตสาห้กรรมยั่่� งยั่ืน 
แลิะอุตสาห้กรรมส่ เ ข่ัยั่ว	 ตลิอดจนการจ่ดการ 
ขัองเส่ยั่ห้รือซ่ากห้ลิ่งการใช้้	 โดยั่การพื่่ฒนาเครื�องมือ 
แลิะกลิไก	 รวมที่่�งสน่บสนุนการวิจ่ยั่เพื่ื�อต่อยั่อดสู่

กระบวนการผลิิตสินค้าแลิะบริการที่่�ม่ความยั่่�งยั่ืน
ในส่วนขัองผู้บริโภคควรเร่งให้้ความสำค่ญก่บการ 
สร้างการตระห้น่กรู้ ในการบริโภคที่่� เป็็นมิตรต่อ 
สิ� งแวดลิ้อม	 การบริโภคผลิิตภ่ณฑ์์ที่่� เป็็นมิตร 
ก่บสิ� งแวดลิ้อมแลิะมาตรฐานคุณภาพื่ผลิิตภ่ณฑ์์
รวมท่ี่�งห้น่วยั่งานที่่�เก่�ยั่วขั้องต้องจ่ดให้้เกิดช้่องที่าง 
การเขั้าถึ้งขั้อมูลิเพื่ื�อการจ่ดซ่ื�อ	 จ่ดจ้าง	ที่่�เป็็นมิตร 
ต่ อสิ� ง แ วดลิ้ อม 	 โ ดยั่สอดแที่รกป็ระ เ ด็น ไ ว้ ก่ บ 
การศ้กษาในทีุ่กช้่วงว่ยั่	 ให้้เอื�อต่อการป็ร่บเป็ลิ่�ยั่น
พื่ฤติกรรมขัองทุี่กภาคส่วนให้้เป็็นมิตรก่บสิ�งแวดลิ้อม 
แลิะเร่งป็ลูิกฝัังความเป็็นพื่ลิเมืองเพืื่�อสิ�งแวดลิ้อม
ให้้เกิดขั้�นในทีุ่กภาคส่วน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

	 ยั่่งคงม่ป็ระเด็นท่ี่�ต้องให้้ความสำค่ญในการ
ดำเนินการอยั่่างต่อเนื�องอ่นเนื�องจากสถึานการณ์
การเป็ลิ่� ยั่นแป็ลิงจากภายั่นอกป็ระเที่ศ	 เช้่น 
การแพื่ร่ระบาดขัองเช้ื�อโควิด-19	 ซ่้�งที่ำให้้เกิด 
การเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงพื่ฤติกรรมขัองผู้บริโภค	มาตรการ
ก่ดก่นที่างการค้าด้านสิ�งแวดลิ้อมขัองป็ระเที่ศคู่ค้า 
โดยั่สห้ภาพื่ยัุ่โรป็เริ�มม่การนำมาตรการที่างสิ�งแวดลิ้อม 
มาใช้้เป็็นมาตรการก่ดก่นที่างการค้ามากข้ั�น	 จ้งม่
ความที่้าที่ายั่ที่่�ภาคการผลิิตจะต้องป็ร่บต่วเพื่ื�อ
ป็ฏิิบ่ติตามเงื�อนไขัห้รือพื่่นธะกรณ่ระห้ว่างป็ระเที่ศ

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย

โดยั่เฉพื่าะการลิดการป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจก	แลิะ 
ป็ร่บเป็ลิ่�ยั่นระบบการผลิิตที่่�เป็็นมิตรต่อสิ�งแวดลิ้อม 
เพื่ื� อ ร่กษาขั่ดความสามารถึในการแขั่ งขั่นก่บ 
ต่างป็ระเที่ศ	 มุ่งเน้นการอนุร่กษ์แลิะใช้้ป็ระโยั่ช้น์ 
จ ากที่ ร่พื่ยั่ าก ร ธ ร รมช้ าติ อ ยั่่ า ง สมดุ ลิ แลิะม่
ป็ระสิที่ธิภาพื่	 น่บเป็็นความที่้าที่ายั่ที่่�ต้องบริห้าร 
จ่ดการให้้ครบถึ้วนที่่�งระบบต่�งแต่ต้นน�ำ	 กลิางน�ำ 
แลิะป็ลิายั่น�ำ	รวมที่่�งต้องการแนวที่างแลิะการขั่บเคลิื�อน 
อยั่่างเป็็นรูป็ธรรมแลิะม่ความสอดคลิ้องก่บเป็้าห้มายั่ 
การพื่่ฒนาในด้านอื�น	ๆ

180101
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	 แผนแม่บที่ป็ระเ ด็น	 (18 ) 	 การ เ ติบโต 
อยั่่างยั่่�งยั่ืน	(พื่.ศ.	2566	-	2580)	(ฉบ่บแก้ไขัเพื่ิ�มเติม) 
เป็้าห้มายั่ระด่บแผนแม่บที่ยั่่อยั่การบริโภคแลิะการ
ผลิิตขัองป็ระเที่ศม่ความย่ั่�งยืั่นสูงข้ั�น	 ย่ั่งคงต่วช้่�ว่ด 
แลิะค่าเป็้าห้มายั่เดิม	คือ	ด่ช้น่สมรรถึนะสิ�งแวดลิ้อม 
โดยั่กำห้นดค่า เป็้าห้มายั่ในป็ี 	 2570	 ให้้ ม่ ด่ช้น่
สมรรถึนะสิ�งแวดลิ้อม	55	คะแนน	ที่่�งน่�	เมื�อพิื่จารณา 
สถึานการณ์ป็ี	2565	ท่ี่�ผ่านมา	เที่่ยั่บก่บค่าเป็้าห้มายั่ 
ป็ี	 2570	พื่บว่าด่ช้น่สมรรถึนะสิ�งแวดลิ้อมป็ี	 2565	 
ม่ค่า	38.1	คะแนน	ซ่้�งอยัู่่ในสถึานะต�ำกว่าค่าเป็้าห้มายั่ 
ระด่บเส่�ยั่ง	 (ส่ส้ม)	 นอกจากน่�นแลิ้วเมื�อพิื่จารณา
ผลิการดำเนินงานที่่�ผ่านมาป็ระกอบ	 พื่บว่าด่ช้น่
สมรรถึนะสิ� ง แวดลิ้ อมม่ ค่ าคะแนนลิดลิง ทุี่กป็ี 
สืบเนื�องจากป็ัจจ่ยั่ห้ลิ่ก	 2	 ป็ระการ	 ด่งน่�	 (1)	 การ
ป็ระเมินผลิด้านความสมบูรณ์ขัองระบบนิเวศม ่
ค่าลิดลิง	โดยั่เฉพื่าะในป็ระเด็น	การบริการขัองระบบ
นิเวศ	การเกษตร	แลิะการป็ระมง	 เป็็นต้น	 น่บเป็็น 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

ต่วช้่�ว่ด

ด่ช้น่สมรรถึนะ
สิ�งแวดลิ้อม
(Global)

ด่ช้น่สมรรถึนะ
สิ�งแวดลิ้อม

(ขัองไที่ยั่,	EPI+)

อ่นด่บ	121
49.88	คะแนน

อ่นด่บ	78
45.4	คะแนน

57.9	คะแนน อยัู่่ระห้ว่างการศ้กษา อยัู่่ระห้ว่างการศ้กษา

อ่นด่บ	108
38.1	คะแนน

65	คะแนนN/A*

N/A* N/A* N/A*

N/A*

ค่าเป้็าห้มายั่ปี็
2570

2561 2562 2563 2564 2565

ความที่้าที่ายั่ที่่�ในห้้วงการพื่่ฒนาต่อไป็จะต้องเร่ง
ดำเนินการตามเป็้าห้มายั่การบริโภคแลิะการผลิิต
ขัองป็ระเที่ศให้้ ม่ความย่ั่� งยั่ืน ท่ี่� สู งขั้� น ให้้ ได้ตาม 
ค่าเป็้าห้มายั่ต่�งไว้	 แลิะ	 (2)	 การป็ระเมิน	 EPI	น่�นม่
เที่คนิคการคำนวณ	ม่การเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงองค์ป็ระกอบ
การถึ่วงน�ำห้น่ก	 แลิะวิธ่การป็ระเมินเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงไป็ 
ทีุ่กป็ี	 โดยั่ไม่ม่การป็ร่บชุ้ดขั้อมูลิยั่้อนห้ลิ่ง	ที่ำให้้ยั่าก 
ต่อการเป็ร่ยั่บเที่่ยั่บสถึานการณ์การพื่่ฒนาขัองป็ระเที่ศ 
ในแต่ลิะห้้วงการพื่่ฒนา	ซ่้�งในป็ัจจุบ่น	สำน่กนโยั่บายั่ 
แลิะแผนที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติแลิะสิ�งแวดลิ้อม	 (สผ.)	
อยัู่่ระห้ว่างการดำเนินโครงการศ้กษาเพื่ื�อป็ระเมิน
ด่ช้น่สมรรถึนะสิ�งแวดลิ้อมขัองไที่ยั่	 (EPI+)	 ที่่�งน่�
ในการป็ระเมินย่ั่งม่ขั้อจำก่ดในเช้ิงขั้อมูลิในบางต่ว
ช้่�ว่ดยั่่อยั่	 ในห้้วงการพื่่ฒนาต่อไป็จ้งอาจม่การนำ 
EPI+	 ท่ี่�ศ้กษาเสร็จสมบูรณ์แลิ้วมาเป็็นอ่กห้น้� ง
องค์ป็ระกอบในการติดตามป็ระเมินผลิเป็้าห้มายั่ 
การผลิิตแลิะการบริโภคท่ี่�ยั่่�งยั่ืนในบริบที่ต่อไป็ได้

180101
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	 การสร้างการเติบโตอยั่่างยั่่�งยั่ืนบนส่งคม
เศรษฐกิจส่เขั่ยั่ว	ให้้ความสำค่ญก่บการคงไว้ซ่้�งพื่ื�นที่่�
คุ้มครอง	การบริห้ารจ่ดการป็่าไม้เช้ิงพื่ื�นท่ี่�	 รวมถ้ึง
สน่บสนุนการเพื่ิ�มพื่ื�นที่่�ป็่าไม้แลิะพื่ื�นที่่�ส่เขั่ยั่วในเขัต
เมืองแลิะชุ้มช้น	 ควบคู่ไป็ก่บการพื่่ฒนาป็ระเที่ศ 
โดยั่การเพื่ิ�มพื่ื�นที่่�ส่เขั่ยั่วขัองป็ระเที่ศน่�น	ป็ระกอบ
ไป็ด้วยั่	 การเพื่ิ�มพื่ื�นท่ี่�ป็่าท่ี่�เป็็นป็่าธรรมช้าติ	 อาทิี่	 
ป็่าอนุร่กษ์	 ป็่าสงวน	 การเพื่ิ�มพื่ื�นที่่�ป็่าเศรษฐกิจ
เพื่ื�อการใช้้ป็ระโยั่ช้น์	 อาที่ิ	 สวนป็่าเศรษฐกิจ	 สวน
ยั่างพื่ารา	 แลิะการเพื่ิ�มพื่ื�นท่ี่�ส่ เขั่ยั่วในเขัตเมือง 
แลิะช้นบที่	 อาที่ิ	 สวนสาธารณะ	 ห้รือพื่ื�นท่ี่�ป็่า 
ที่่�มนุษยั่์สร้างขั้�น	 รวมถึ้งพื่ื�นที่่� รกร้างที่่�ม่ต้นไม ้

แลิะพื่ืช้พื่รรณขั้�นป็กคลิุม	 โดยั่ป็ัจจ่ยั่สำค่ญท่ี่�ช้่วยั่ให้ ้
ป็ระสบความสำเร็จในการบรรลิุเป็้าห้มายั่ตามห้่วงโซ่่ 
คุณค่าได้น่�น	 ควรมุ่งเน้นให้้ความสำค่ญก่บการ
อนุร่กษ์แลิะฟื้้�นฟืู้ 	 พื่ร้อมที่่� ง เพื่ิ�มป็ระสิที่ธิภาพื่ 
ในการป็้องก่นแลิะเฝั้าระว่งการบุกรุก	 โดยั่ม่การ 
นำนว่ ตกร รมแลิะ เที่ค โน โลิยั่่ ม าป็ระ ยุั่กต์ ใ ช้ ้
เพื่ื�อเพิื่�มป็ระสิที่ธิภาพื่ในการดำเนินการ	 เพื่ื�อให้้เกิด
สภาพื่แวดลิ้อมที่่�เอื�อต่อการเพื่ิ�มพื่ื�นที่่�ส่เขั่ยั่วอ่นจะ
ส่งผลิให้้เกิดการผลิิตแลิะการบริโภคอยั่่างยั่่�งยืั่น
ตลิอดจนการสร้างการตระห้น่กรู้ ให้้คนสามารถึ 
อยัู่่ร่วมก่บป็่าได้อยั่่างยั่่�งยั่ืน

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การสร้างการเต้ิบโต้อย่างยั�งยืนบนสังค่มเศรษฐกิจส่เขี่ยว

สัดัส่วนพืื้�นที่่�ส่เขี่ยวที่่�เป้็นพืื้�นท่ี่�ป้่าธรรมชาต้ิร้อยลุะ 32 พืื้�นที่่�ป้่าเศรษฐกิจ
เพืื้�อการใช้ป้ระโยชน์ร้อยลุะ 10 พืื้�นที่่�ส่เขี่ยวในเขีต้เมืองแลุะชนบที่ร้อยลุะ 2 

พืื้�นที่่�ส่เขี่ยวทีุ่กป้ระเภที่เพิื้�มขี้�น

ป้ี
2565
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		 พื่ิจารณาจากส่ด้ส่วนพ่ื่�นท่�ส่เขั่ยวท่�เป้็น 
ป้่าธรรมชาติ ป้่าเศรษฐกิจเพื่่�อการใช้ป้ระโยชน ์
แลื่ะพื่่�นท่�ส่เขั่ยวในเขัตเม่องแลื่ะชนบทต่อพื่่�นท่� 
ทั�งหมด้ขัองป้ระเทศ	 โดยั่จากรายั่งานขั้อมูลิลิ่าสุด 
จ่ดที่ำโดยั่กรมป็่าไม้	 พื่บว่าป็ี	 2565	ป็ระเที่ศไที่ยั่ 
ม่พื่ื�นที่่�(1)	ป็่าธรรมช้าติ	รวมที่่�งสิ�น	102.21	ลิ้านไร ่
ห้รือคิดเป็็นร้อยั่ลิะ	 31.59	 ต�ำกว่าค่าเป็้าห้มายั่ 
ที่่�กำห้นดไว้ที่่�ร้อยั่ลิะ	 32	 (2)	 พื่ื�นที่่�ป็่าเศรษฐกิจ 
ป็ระกอบด้วยั่สวนป็่าเศรษฐกิจ	 4.72	 ลิ้านไร่ 
สวนยั่างพื่ารา	 24.75	ลิ้านไร่	 รวม	29.47	ลิ้านไร่ 
ห้รือคิดเป็็นร้อยั่ลิะ	 9	 ซ่้�งม่ค่าต�ำกว่าค่าเป็้าห้มายั่ 
ที่่�กำห้นดไว้ที่่�ร้อยั่ลิะ	 10	 เพื่่ยั่งเลิ็กน้อยั่	 แลิะ	 (3) 
พื่ื�นที่่�ส่เขั่ยั่วในเขัตเมืองแลิะช้นบที่จำนวน	 6.47 
ลิ้านไร่	 คิดเป็็นร้อยั่ลิะ	 2	 ซ่้�งบรรลุิค่าเป็้าห้มายั่ที่่� 
กำห้นดไว้ที่่�ร้อยั่ลิะ	2	แลิ้วอยั่่างไรก็ตามยั่่งม่ป็ัญห้า 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

การบุกรุก พืื่�น ท่ี่�ป็่ าสงวนจำนวน	 18,489	 ไร่ 
ซ่้�งมากเป็็น	2	เที่่าขัองป็ีที่่�ผ่านมาในขัณะที่่�ป็่าอนุร่กษ์
การบุกรุกลิดน้อยั่ลิงกว่าป็ีก่อนห้น้า	 โดยั่ม่จำนวน 
1,112	 ไร่	 เที่่ยั่บก่บ	 2,047	 ไร่ที่ำให้้ภาพื่รวมขัอง 
ป็ระเที่ศม่ส่ดส่วนพื่ื�นที่่�ส่เขั่ยั่วร้อยั่ลิะ	 42.59	ห้รือ 
พื่ื�นท่ี่�ป็ระมาณ	 138.15	 ลิ้านไร่ต�ำกว่าค่าเป็้าห้มายั่ 
เล็ิกน้อยั่ที่่�กำห้นดไว้ที่่�ร้อยั่ลิะ	44	ที่่�งน่�	เม่�อพื่ิจารณา 
ภาพื่รวมในห้วง 5 ป้ีแรกตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ป้ี 2561 - 2565) พื่บว่า ป็ระเที่ศไที่ยั่ม่ส่ดส่วนขัอง 
พื่ื�นท่ี่�ส่เขั่ยั่วต่อพื่ื�นที่่�ที่่�งห้มดขัองป็ระเที่ศในส่ดส่วน 
ค่อนขั้างคงท่ี่�ไม่เป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิง	 ด่งน่�น	 ห้น่วยั่งาน 
ที่่� เ ก่� ยั่วขั้องจ้ งควรเร่ ง บูรณาการความร่วมมือ 
ทีุ่กภาคส่วนสำห้ร่บการส่ง เส ริมแลิะฟื้้�นฟูื้การ 
เพื่ิ�มพื่ื�นท่ี่�ป็่า	 เพื่ื�อให้้บรรลิุเป็้าห้มายั่การพื่่ฒนาที่่� 
วางไว้ต่อไป็ได้

	 ห้น่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วขั้องได้ร่วมก่นข่ับเคลิื�อน
ผ่านโครงการเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการบรรลืุ่เป้้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ป้ระจำป้ีงบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565 
อาทิี่	(1)	การเพื่ิ�ม	อนุร่กษ์แลิะฟื้้�นฟืู้	โดยั่ดำเนินการ 
ผ่านโครงการสำค่ญ	 เช้่น	 โครงการป็ลิูกป็่าเพื่ื�อ
อนุร่กษ์	 ฟื้้�นฟืู้	 ป็่าต้นน�ำ	 ป็่าช้ายั่เลิน	 แลิะป็้องก่น 
ไฟื้ป็่า	 โดยั่เพิื่�มพืื่�นที่่�ส่เข่ัยั่วผ่านการส่งเสริมการป็ลูิกป็่า
ในพืื่�นที่่�ต่าง	ๆ	ที่่�วป็ระเที่ศ	ในรูป็แบบการบูรณาการ 
ระห้ว่างภาคร่ฐ	 เอกช้น	แลิะป็ระช้าช้น	ซ่้�งจะเป็็น 
การบรรเที่าป็ัญห้าภ่ยั่แลิ้งแลิะอุที่กภ่ยั่ในพื่ื�นที่่�	 ตลิอดจน 
ลิดความรุนแรงจากการเกิดไฟื้ป็่า	 โครงการร่วมก่บ
ชุ้มช้นในการจ่ดต่�งป็่าชุ้มช้นตามพื่ระราช้บ่ญญ่ติ 
ป็่าชุ้มช้น	พื่.ศ.	2562	โดยั่สามารถึดำเนินการร่วมก่บ 
ชุ้มช้นได้จำนวนที่่�งสิ�น	 12,992	 ห้มู่บ้าน	 ห้รือ 
ป็ระมาณ	6,295,718	ไร่	ห้รือโครงการเพื่าะช้ำกลิ้าไม ้
เพื่ื�อเพื่ิ�มพื่ื�นที่่�ส่เขั่ยั่ว	 ที่่�ได้ม่การสน่บสนุนกลิ้าไม้
แก่ห้น่วยั่งานร่ฐ	 เอกช้น	แลิะป็ระช้าช้น	นำไป็ป็ลิูก

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

เพื่ื�อเพื่ิ�มพื่ื�นที่่�ส่ เขั่ยั่ว	 ซ่้�งสามารถึแจกจ่ายั่ให้้แก่ 
ภาคส่วนต่าง	ๆ	โดยั่ต่�งแต่ป็ี	2561	–	2564	สามารถึ
เพื่ิ�มพื่ื�นท่ี่�ส่เขั่ยั่วได้มากถึ้ง	350000	ไร่	(2)	การห้ยัุ่ด
ยั่่�งแลิะป็้องก่น	 โดยั่ดำเนินการผ่านโครงการสำค่ญ
เช้่น	 การพ่ื่ฒนาแลิะขัยั่ายั่ผลิระบบลิาดตระเวน 
เช้ิงคุณภาพื่	 (SMART	 PATROL)	 ที่่�ได้ดำเนินการ
มาอยั่่างต่อเนื�องในพื่ื�นที่่�อนุร่กษ์	 จำนวน	213	แห้่ง
ครอบคลุิม	19	กลุิ่มป็่า	 เพื่ื�อช้่วยั่ในการป็้องก่นเห้ตุ
ไฟื้ป็่า	 การลิ่กลิอบต่ดไม้ห้รือลิ่าส่ตว์ป็่าได้อยั่่าง
ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่แลิะรวดเร็ว	 ห้รือโครงการในการ
ด่บไฟื้ป็่า	 โดยั่ในป็ี	 2564	 สามารถึด่บไฟื้ป็่าได้ถึ้ง 
12,033	คร่�ง	คิดเป็็นพื่ื�นที่่�	248,690	ไร่	(3)	การจ่ดที่ำ 
ฐานขั้อมูลิแลิะพื่่ฒนาระบบบริห้ารจ่ดการ	 โดยั่
ดำเนินการผ่านโครงการเพืื่�อข่ับเคลิื�อนการบรรลุิ
เป็้าห้มายั่ตามยัุ่ที่ธศาสตร์ช้าติป็ระจำป็ี	 2565	 เช้่น
โครงการพ่ื่ฒนาระบบติดตามการเป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิงขัอง
พื่ื�นที่่�ป็่าไม้อ่จฉริยั่ะสำห้ร่บสน่บสนุนการต่ดสินใจ
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	 การห้าจุดสมดุลิระห้ว่างการอนุร่กษ์แลิะการใช้้ป็ระโยั่ช้น์จากที่ร่พื่ยั่ากรป็่าไม้ยั่่งคงเป็็นป็ัญห้า 
ท่ี่�ที่ำให้้เกิดขั้อพื่ิพื่าที่อยั่่างต่อเนื�อง	 เนื�องจากการขัยั่ายั่ต่วขัองเขัตเมือง	 จำเป็็นต้องม่การสร้างแลิะพ่ื่ฒนา
โครงสร้างพื่ื�นฐาน	อาที่ิ	 การก่อสร้างที่่�อยัู่่อาศ่ยั่	 การสร้างถึนน	สะพื่าน	 เขืั�อน	 เป็็นต้น	 ยั่่อมส่งผลิให้้เกิด
การที่ำลิายั่พื่ื�นที่่�ป็่าท่ี่�ม่ความอุดมสมบูรณ์แลิะความห้ลิากห้ลิายั่ที่างช้่วภาพื่ลิดลิง

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การป็ลิูกป็่าที่ดแที่น	ห้รือการส่งเสริมแลิะ
สน่บสนุนการเพื่ิ�มพื่ื�นที่่�ป็่าเศรษฐกิจโดยั่ภาคเอกช้น
ผ่านการม่ส่วนร่วมก่บภาคป็ระช้าช้น	แลิะการสร้าง
เครือขั่ายั่ในพื่ื�นที่่�	 เป็็นที่างเลืิอกท่ี่�สำค่ญในการเพื่ิ�ม
พื่ื�นที่่�ส่เขั่ยั่วให้้บรรลิุได้ตามเป็้าห้มายั่ที่่�กำห้นดไว ้
โดยั่ดำเนินการควบคู่ ไป็ก่บเร่งผลิ่กด่นการออก
กฎห้มายั่ลิำด่บรองให้้ม่ความเห้มาะสมสอดคลิ้อง
ก่บการอนุร่กษ์แลิะใช้้ป็ระโยั่ช้น์จากที่ร่พื่ยั่ากรป็่าไม้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ขัองผู้บริห้าร	 เพื่ื�อเป็็นขั้อมูลิป็ระกอบการต่ดสิน
ใจสำห้ร่บการกำห้นดนโยั่บายั่ท่ี่�สำค่ญในการ
บริห้ารจ่ดการพื่ื�นท่ี่�ส่เขั่ยั่วขัองป็ระเที่ศ	นอกจากน่�	 
ในป็ัจจุบ่นได้ม่การส่งเสริมให้้ม่การดำเนินเศรษฐกิจ
ตามแนวคิด	 เศรษฐกิจช้่วภาพื่	 เศรษฐกิจห้มุนเว่ยั่น
แลิะเศรษฐกิจส่เขั่ยั่ว	(Bio-Circular-Green	Economy 
:	 BCG	Model)	 โดยั่ได้ม่การผลิ่กด่นให้้เป็็นวาระ 
แห้่งช้าติ	 ซ่้�งเป็็นการพื่่ฒนาเศรษฐกิจท่ี่�ควบคู่ไป็ก่บ 

การพ่ื่ฒนาส่งคมแลิะการร่กษาสิ�งแวดลิ้อมอยั่่าง
สมดุลิแลิะยั่่� งยั่ืน	 อ่นเป็็นผลิกระที่บในเช้ิงบวก
สำห้ร่บการ เ พิื่� ม พืื่� น ท่ี่� ส่ เ ขั่ ยั่วแลิะการร่กษาไว้
ซ้่� ง ค ว ามห้ลิากห้ลิายั่ที่างช้่ วภาพื่ ใน พืื่� น ท่ี่� ท่ี่� ม่ 
ความสำค่ญ	ซ้่�งการดำเนินการตามแนวคิด	BCG	น่�น 
จะสามารถึช้่วยั่ในการลิดการป็ลิ่อยั่ขัองเส่ยั่	แลิะยั่่ง 
ช้่วยั่ในการดูดซ่่บมลิพิื่ษต่าง	 ๆ	 อาทิี่	 ฝัุ่นลิะออง 
ขันาดเล็ิก	ก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์	ได้มากขั้�นอ่กด้วยั่

ที่่�ม่อยัู่่	 แลิะผลิ่กด่นมาตรการการแก้ไขัป็ัญห้าไฟื้ป็่า 
แลิะห้มอกคว่นอยั่่างม่ป็ระสิที่ธิภาพื่	พื่ร้อมดำเนินการ
แก้ไขัป็ัญห้าที่่�ดินขัองราษฎรในพืื่�นท่ี่�ป็่าอยั่่างเป็็น
รูป็ธรรม	 โดยั่คำน้งถึ้งห้ลิ่กนิติธรรมแลิะป็ระช้าร่ฐ
ควบคู่ไป็ก่บการพื่่ฒนานว่ตกรรม	 เครื�องมือ	 ที่่�ม่
ความที่่นสม่ยั่	 เพื่ื�อเป็็นขั้อมูลิป็ระกอบสำห้ร่บการ
ต่ดสินใจต่อการพื่่ฒนาป็ระเที่ศ	
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	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (18)	การเติบโตอยั่่าง
ยั่่�งยั่ืน	 (พื่.ศ.	 2566	 -	 2580)	 (ฉบ่บแก้ไขัเพื่ิ�มเติม) 
เป็้าห้มายั่ระด่บแผนแม่บที่ยั่่อยั่	 การสร้างการ
เติบโตอยั่่างย่ั่�งยั่ืนบนส่งคมเศรษฐกิจส่เขั่ยั่ว	 ยั่่งคง 
ต่วช้่�ว่ดแลิะค่าเป็้าห้มายั่เดิมคือส่ดส่วนพื่ื�นที่่�ส่เขั่ยั่ว 
ทีุ่กป็ระเภที่	 (ร้อยั่ลิะขัองพื่ื�นที่่�ที่่�งป็ระเที่ศ)	 โดยั่
กำห้นดค่าเป็้าห้มายั่ในป็ี	 2570	 ป็ระกอบด้วยั่
ส่ ดส่ วนพื่ื� นที่่� ส่ เ ข่ั ยั่ ว ท่ี่� เ ป็็ นพื่ื� น ท่ี่� ป็่ า ธ รรมช้าติ	 
ร้อยั่ลิะ	33	พื่ื�นที่่�ป็่าเศรษฐกิจเพื่ื�อการใช้้ป็ระโยั่ช้น์	
ร้อยั่ลิะ	12	แลิะพื่ื�นที่่�ส่เข่ัยั่วในเขัตเมืองแลิะช้นบที่
ร้อยั่ลิะ	 3	 ขัองพื่ื�นที่่�ที่่�งป็ระเที่ศ	 โดยั่เมื�อพื่ิจารณา
สถึานการณ์ป็ี	 2565	 ท่ี่�ผ่านมา	 เท่ี่ยั่บก่บค่าเป็้าห้มายั่
ป็ี	 2570	 พื่บว่า	 ป็ี	 2565	 ส่ดส่วนพื่ื�นที่่� ส่ เ ข่ัยั่ว 
ที่่�เป็็นพื่ื�นที่่�ป็่าธรรมช้าติ	 ร้อยั่ลิะ	 31.59	พื่ื�นท่ี่�ป็่า

เศรษฐกิจเพื่ื�อการใช้้ป็ระโยั่ช้น์	ร้อยั่ลิะ	9	แลิะพื่ื�นที่่�
ส่เขั่ยั่วในเขัตเมืองแลิะช้นบที่	ร้อยั่ลิะ	2	ขัองพื่ื�นที่่�
ที่่�งป็ระเที่ศ	 ซ่้�งโดยั่ภาพื่รวมอยัู่่ในสถึานะต�ำกว่า
ค่าเป็้าห้มายั่ระด่บเส่�ยั่ง	 (ส่ส้ม)	 แลิะเมื�อพิื่จารณา
ป็ระกอบก่บผลิการดำเนินงานท่ี่�ผ่านมาในช้่วงป็ ี
2562	–	2565	พื่บว่า	ส่ดส่วนพืื่�นท่ี่�ส่เขั่ยั่วม่แนวโน้ม 
อยัู่่ที่่�ระด่บร้อยั่ลิะ	41	–	42	ซ่้�งต้องเร่งผลิ่กด่นการเพื่ิ�ม 
พื่ื�นที่่� ส่ เขั่ยั่วในทุี่กภาคส่วน	 โดยั่เฉพื่าะส่งเสริม 
การเพื่ิ�มพื่ื�นที่่�ส่เขั่ยั่วในพื่ื�นที่่�ช้นบที่แลิะเขัตเมือง
เพื่ื�อช้่วยั่ลิด	ฝัุ่นลิะอองขันาดไม่เกิน	 2.5	 ไมครอน	
(PM2.5)	แลิะ	ฝัุ่นลิะอองขันาดไม่เกิน	10	ไมครอน 
(PM10)	 แลิะส่งเสริมการป็ลูิกป็่าเศรษฐกิจเพืื่�อเป็็น 
การลิดก๊าซ่เรือนกระจกแลิะเพื่ิ�มมูลิค่าที่างเศรษฐกิจ

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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 การสร้างการเติบโตอยั่่างยั่่� ง ยืั่นบนส่งคม
เศรษฐกิจภาคที่ะเลิม่เป็้าห้มายั่เพืื่�อเพื่ิ�มความสมบูรณ ์
ขัองระบบนิเวศที่างที่ะเลิ	ซ่้�งสามารถึว่ดผลิความสำเร็จ 
ได้จากค่าด่ช้น่คุณภาพื่มห้าสมุที่ร	 โดยั่ป็ัจจ่ยั่สำค่ญ
ท่ี่�ช้่วยั่ให้้ป็ระสบความสำเร็จในการบรรลิุเป็้าห้มายั่
ตามห้่วงโซ่่คุณค่าได้น่�น	ป็ระกอบไป็ด้วยั่	การจ่ดที่ำ 
ฐานขั้อมูลิแลิะองค์ความรู้ที่างที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั�งท่ี่�ม่ 
การเช้ื�อมโยั่งขั้อมูลิอยั่่างเป็็นระบบ	ม่การป็้องก่น 
ระบบนิเวศจากภ่ยั่คุกคามธรรมช้าติแลิะกิจกรรม 
มนุษยั่์	 ม่มาตรการคุ้มครองที่างที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั�ง

อยั่่ างช้่ด เจนแลิะร่ด กุม	 ม่การบริห้ารจ่ดการ 
ระบบนิเวศที่างที่ะเลิ	แลิะม่สภาพื่แวดลิ้อมเอื�อต่อ 
ความสมบูรณ์ขัองระบบนิเวศที่างที่ะเลิ	 อาทิี่ 
การม่ส่วนร่วมขัองทีุ่กภาคส่วนที่่�งภายั่ในป็ระเที่ศ
แลิะต่างป็ระเที่ศ	การม่กฎระเบ่ยั่บที่่�เอื�อแลิะไม่เป็็น
อุป็สรรคต่อการดำเนินงาน	 การสร้างสรรค์วิ จ่ยั่ 
แลิะนว่ตกรรมที่่� เก่�ยั่วขั้องก่บที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั� ง
รวมถึ้งการจ่ดการป็ระมงที่ะเลิอยั่่างยั่่� ง ยืั่นแลิะ
เป็็นไป็ตามมาตรฐานขั้อตกลิงระห้ว่างป็ระเที่ศ 
ที่่�ป็ระเที่ศไที่ยั่เป็็นภาค่สมาช้ิก

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การสร้างการเต้ิบโต้อย่างยั�งยืนบนสังค่มเศรษฐกิจภาค่ที่ะเลุ

ดััชน่คุ่ณภาพื้มหาสมุที่ร(ค่ะแนน) ถ้ง 70 ค่ะแนน

ค่วามสมบูรณ์ขีองระบบนิเวศที่างที่ะเลุเพิื้�มข้ี�น

ป้ี
2565
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		 ในป็ี	2565	Global	OHI	team	ได้พื่ิจารณา
ที่บที่วนแลิะป็ร่บป็รุงชุ้ดขั้อมูลิการป็ระเมินผลิ 
ตัวช่�วัด้ดั้ชน่คุณภาพื่มหาสมุทร (Ocean Health 
Index : OHI)	 ยั่้อนห้ลิ่ง	 ส่งผลิให้้คะแนนด่ช้น่
คุณภาพื่มห้าสมุที่รขัองป็ระเที่ศไที่ยั่ป็ร่บลิดลิงจาก
การป็ระเมินในป็ีก่อนห้น้า	 โดยั่ม่ค่าดั้ชน่คุณภาพื่
มหาสมุทรขัองป้ระเทศไทยในป้ี 2565 เท่ากับ 69 
คะแนน	ซ่้�งต�ำกว่าค่าเป็้าห้มายั่ที่่�วางไว้คือ	70	คะแนน 
เป็็นอยั่่างต�ำ	แลื่ะเม่�อพิื่จารณาภาพื่รวมในห้วง 5 ป้ีแรก 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ป้ี 2561 - 2565) พื่บว่า 
ม่ค่าคะแนนในป้ี 2561-2565 ค่อนขั้างคงท่�	คือ	71	
71	69	69	แลิะ	69	ตามลิำด่บ	สะที่้อนให้้เห้็นถึ้งผลิการ
ดำเนินงานด้านที่ร่พื่ยั่ากรที่างที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั�งขัอง
ป็ระเที่ศไที่ยั่ต�ำกว่าเป็้าห้มายั่ที่่�ต้องการบรรลิุเพ่ื่ยั่ง
เลิ็กน้อยั่	ห้ากพิื่จารณาในองค์ป็ระกอบที่่�ง	 10	มิต ิ
ที่่� ใช้้ ในการป็ระเมินด่ช้น่ คุณภาพื่มห้าสมุที่รน่�น	 
พื่บว่า	มิติด้านการป็้องก่นที่ร่พื่ยั่ากรช้ายั่ฝัั�งเป็็นมิติ
ที่่�ม่คะแนนสูงสุด	 โดยั่ม่คะแนน	 87	 คะแนน	 ใน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ขัณะที่่�มิติศ่กยั่ภาพื่ด้านอาห้ารจากการที่ำป็ระมง
แลิะการเพื่าะเล่ิ�ยั่งอยั่่างยั่่�งยืั่น	แลิะมิติการที่่องเที่่�ยั่ว 
แลิะน่นที่นาการน่�นม่คะแนนในระด่บต�ำ	 โดยั่ม่
คะแนน	36	แลิะ	44	ตามลิำด่บ	ซ่้�งจำเป็็นต้องเร่ง
ดำเนินการขั่บเคลิื�อนเพื่ื�อให้้สามารถึบรรลุิเป็้าห้มายั่
ในระยั่ะต่อไป็

ที่่�มา:	Global	Ocean	Health	Index	(ขั้อมูลิ	ณ	ว่นที่่�	9	ธ่นวาคม	2565)

	 ห้น่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วขั้องได้ร่วมก่นข่ับเคลิื�อน
ผ่านโครงการเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการบรรลืุ่เป้้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ป้ระจำป้ีงบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565 
อาทิี่	การป็ระกาศกำห้นดแนวเขัตพื่ื�นที่่�แลิะมาตรการ 
คุ้มครองที่ร่พื่ยั่ากรที่างที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั�งป็ระเภที่
ส่ตว์ที่ะเลิห้ายั่ากห้รือใกลิ้สูญพื่่นธุ์ในจ่งห้ว่ดตร่ง
โดยั่ป็ระกาศในราช้กิจจา นุ เบกษา	 เมื� อว่นที่่� 
20	 กรกฎาคม	 2565	 เพื่ื�อให้้เกิดการจ่ดสรรพื่ื�นที่่� 
ใช้้ป็ระโยั่ช้น์อยั่่างเห้มาะสมก่บสภาพื่ภูมิศาสตร์ 
แลิะสร้างความสมดุลิก่บระบบนิเวศ	 การจ่ดที่ำ 
มาตรการคุ้มครองที่ร่พื่ยั่ากรที่างที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั�ง 
ป็ระเภที่ส่ตว์ที่ะเลิห้ายั่าก	 ได้แก่	ที่ร่พื่ยั่ากรป็ะการ่ง 
บริเวณพื่ื�นที่่�กองหิ้นใต้น�ำ	 แลิะมาตรการคุ้มครอง 
ที่ร่พื่ยั่ากรป็ะการ่ ง จ าก กิจกรรมที่่ อ ง เที่่� ยั่ วฯ 
การบริห้ารจ่ดการช้ายั่ฝัั�งที่ะเลิแลิะการป็้องก่น 

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

แก้ไขัป็ัญห้าการก่ดเซ่าะช้ายั่ฝัั�งอยั่่างเป็็นระบบ 
เพื่ื�อแก้ไขัป็ัญห้าพืื่�นท่ี่�ก่ดเซ่าะช้ายั่ฝัั�ง	 การจ่ดเก็บ
ขัยั่ะที่ะเลิภายั่ใต้กิจกรรมต่าง	 ๆ	 การดำเนินการ
ป็ลิูกเสริมป็ะการ่งแลิะจ่ดวางป็ะการ่งเที่่ยั่มเพืื่�อ 
ช้่วยั่ช้่วิตส่ตว์ที่ะเลิ	การบริห้ารจ่ดการพื่ื�นที่่�ป็่าช้ายั่เลิน 
คงสภาพื่แบบม่ส่วนร่วมจากทีุ่กภาคส่วน	การสำรวจ
ธรณ่วิที่ยั่าเพื่ื�อการบริห้ารที่างที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั�ง
การป็ระเมินแลิะติดตามคุณภาพื่ระบบนิเวศที่าง
ที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั�ง	 เพื่ื�อรองร่บการเติบโตด้านส่งคม
เศรษฐกิจภาคที่ะเลิขัองป็ระเที่ศ	รวมถึ้งการพื่่ฒนา
จ่ดที่ำด่ช้น่ คุณภาพื่มห้าสมุที่รขัองป็ระเที่ศไที่ยั่
เนื�องจากการป็ระเมินคุณภาพื่มห้าสมุที่รในระด่บ
สากลิขัองป็ระเที่ศไที่ยั่ในช้่วงที่่�ผ่านมาเป็็นการ
ใช้้ชุ้ดขั้อมูลิจากฐานขัององค์กรระด่บนานาช้าติ
	 ที่ำให้้ไม่สามารถึสะที่้อนถึ้งสถึานภาพื่แลิะการ
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	 ควรให้้ความสำค่ญก่บการเพื่ิ�มศ่กยั่ภาพื่
ในมิติที่่�ยั่่งม่คะแนนต�ำขัองด่ช้น่คุณภาพื่มห้าสมุที่ร
ขัองป็ระเที่ศไที่ยั่	 อาที่ิ	 มิติศ่กยั่ภาพื่ด้านอาห้าร
ซ้่�งควรสน่บสนุนการที่ำป็ระมงอยั่่างย่ั่�งยืั่น	 แลิะ
มิติการที่่องเที่่�ยั่วแลิะน่นที่นาการ	 ที่่�ควรมุ่งเน้น
การใช้้ป็ระโยั่ช้น์ในเชิ้งที่่องเท่ี่�ยั่วที่างที่ะเลิแลิะ
ช้ายั่ฝัั�งอยั่่างเต็มศ่กยั่ภาพื่	 โดยั่ไม่ส่งผลิกระที่บ 
ต่อความอุดมสมบูรณ์ขัองระบบนิเวศที่างที่ะเลิ 
อ่กที่่� ง 	 ป็ัญห้าการเป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิงขัองสภาวะภูมิ
อากาศยั่่ ง เป็็นป็ระเด็นที่้าที่ายั่ที่่� ส่ งผลิกระที่บ

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย

ต่อความสมบูรณ์ขัองระบบนิเวศที่างที่ะเลิ	 อาทิี่	
สภาวะอุณห้ภูมิขัองน�ำที่ะเลิที่่�เพื่ิ�มสูงขั้�นแลิะเป็็น 
กรดลิ้วนส่งผลิต่อการฟื้อกขัาวขัองป็ะการ่งแลิะ
ความอุดมสมบูรณ์ขัองสิ�งม่ช้่วิตในที่ะเลิ	 รวมที่่�ง
สถึานการณ์การที่่องเที่่�ยั่วที่่�กลิ่บเขั้าสู่สภาวะป็กติ
ภายั่ห้ลิ่งจากสถึานการณ์การแพื่ร่ระบาดขัองเช้ื�อ
โควิด	 –	19	ซ่้�งป็ริมาณการที่่องเที่่�ยั่วแลิะกิจกรรม
ที่างเศรษฐกิจที่างที่ะเลิที่่� เ พิื่�มขั้�นโดยั่ป็ราศจาก
นโยั่บายั่กำก่บดูแลิอยั่่างช้่ดเจน	อาจนำไป็สู่ป็ัญห้า
มลิพื่ิษแลิะขัยั่ะที่ะเลิที่่�เพิื่�มสูงขั้�น

จ่ดการที่ะ เลิแลิะช้ายั่ฝัั� ง ขัองป็ระ เที่ศไที่ยั่ได ้
อยั่่างแที่้จ ริงกรมที่ร่พื่ยั่ากรที่างที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั� ง 
รวมที่่�งห้น่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วขั้องได้จ่ดต่�งคณะที่ำงาน
ข้ั�นเพื่ื�อดำเนินการพื่่ฒนาด่ช้น่คุณภาพื่มห้าสมุที่ร 

ขัองป็ระเที่ศไที่ยั่	 (OHI	 +)	 ตามแนวคิด	OHI	 Go	
ซ้่�งอยัู่่ระห้ว่างเตร่ยั่มความพื่ร้อมด้านขั้อมูลิสำห้ร่บ
การจ่ดที่ำแลิะป็ระเมินค่าด่ช้น่คุณภาพื่มห้าสมุที่ร 
ขัองป็ระเที่ศไที่ยั่	OHI+	ในป็ี	2566

	 เพื่ื�อให้้สามารถึบรรลิุเป็้าห้มายั่ขัองการ 
เพื่ิ� มความสมบู รณ์ ขัองระบบนิ เ วศที่างที่ะ เลิ 
ห้น่วยั่งานที่่�เก่�ยั่วขั้องควรพื่่ฒนาระบบฐานขั้อมูลิที่่�
ครอบคลุิมเป็็นป็ัจจุบ่น	 เขั้าถ้ึงง่ายั่	 แลิะเป็็นสากลิ 
เพื่ื�อให้้ทีุ่กภาคส่วนที่่�เก่�ยั่วขั้องสามารถึใช้้ป็ระโยั่ช้น์ 
จากฐานขั้อมูลิในการบริห้ารจ่ดการที่างที่ะเลิแลิะ 
ช้ายั่ฝัั� ง ได้ 	 ควรส่ง เสริมการพื่่ฒนาองค์ความรู ้
การศ้กษาวิจ่ยั่แลิะนว่ตกรรมที่างด้านที่ร่พื่ยั่ากรที่าง 
ที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั�ง	อาที่ิ	การดูดซ่่บคาร์บอนไดออกไซ่ด์ 
โดยั่ระบบนิเวศที่างที่ะเลิ	 เพื่ื�อเตร่ยั่มการร่บมือ 
ต่อการเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงสภาพื่ภูมิอากาศ	ควรม่การจ่ดการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ป็ระมงอยั่่างยั่่� งยั่ืน	 ฟื้้�นฟูื้ที่ร่พื่ยั่ากรแลิะอนุร่กษ์ 
ส่ตว์น�ำป็ระจำถึิ�นแลิะส่ตว์น�ำห้ายั่ากใกลิ้สูญพ่ื่นธุ์ 
ส่งเสริมการเลิ่�ยั่งส่ตว์น�ำ	ผสมผสานแบบบูรณาการ 
ในที่ะเลิ	ท่ี่�งน่�	การดำเนินการในส่วนการออกกฎห้มายั่ 
มาตรการ	 ขั้อบ่งค่บต่าง	 ๆ	 ควรสอดคลิ้องก่บการ
เจริญเติบโตที่างเศรษฐกิจแลิะสถึานการณ์โลิก
ที่่�เป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิงไป็อยั่่างรวดเร็ว	 อาทิี่	 การขัยั่ายั่ต่ว
ในภาคการขันส่งที่างที่ะเลิที่่�อาจส่งผลิกระที่บต่อ 
ระบบนิเวศ	จ้งควรม่มาตรการรองร่บที่่�สามารถึสน่บสนุน 
กิจกรรมที่างเศรษฐกิจแลิะร่กษาความอุดมสมบูรณ์
ขัองระบบนิเวศที่างที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั�งได้อยั่่างยั่่�งยั่ืน

180201
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	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (18)	 การเ ติบโต 
อยั่่างยั่่�งยั่ืน	 (พื่.ศ.	 2566	 -	 2580)	 (ฉบ่บแก้ไขั
เพื่ิ� ม เ ติ ม ) 	 เ ป็้ า ห้มายั่ระด่ บแผนแม่ บที่ยั่่ อ ยั่ 
ความสมบูรณ์ขัองระบบนิเวศที่างที่ะเลิเพิื่�มขั้�น 
ได้ม่การเพื่ิ�มเติมต่วช้่�ว่ดจากเดิมที่่�ม่	 ด่ช้น่คุณภาพื่
มห้าสมุที่ร	(OHI)	เพื่่ยั่งต่วช่้�ว่ดเด่ยั่ว	โดยั่ม่การเพิื่�ม 
ด่ช้น่ระบบนิ เวศที่างที่ะเลิ	 ซ่้� ง เป็็นด่ช้น่ ให้ม่ที่่�
ป็ระกอบขั้�นจากต่วช้่�ว่ดที่่�เก่�ยั่วขั้องก่บการบริห้าร
จ่ดการที่ะเลิ	10	ต่ว	จ่ดที่ำโดยั่สำน่กงานสภาพื่่ฒนา 
การเศรษฐกิจแลิะส่งคมแห้่งช้าติ	 ที่่�งน่�	 ด่ช้น่คุณภาพื่ 
มห้าสมุที่ร	ม่การป็ร่บค่าเป็้าห้มายั่ในป็ี	2570	จาก	
72	คะแนน	เป็็น	75	คะแนน	แลิะด่ช้น่ระบบนิเวศ 
ที่างที่ะเลิ	ซ่้�งเป็็นต่วช้่�ว่ดให้ม่	ได้กำห้นดค่าเป็้าห้มายั่ 
ไว้ ไม่น้อยั่กว่ าร้อยั่ลิะ	 64	 โดยั่เมื� อ พิื่จารณา
เป็ร่ยั่บเที่่ยั่บก่บสถึานการณ์ในป็ี	 2565	 แลิ้วน่�น
ป็ระเที่ศไที่ยั่ม่คะแนนด่ช้น่ คุณภาพื่มห้าสมุที่ร 
69	 คะแนน	 น้อยั่กว่าค่าเป็้าห้มายั่ในป็ี	 2570 
ที่่�กำห้นดไว้ที่่� 	 75	 คะแนน	 แลิะเมื�อพิื่จารณา
จากผลิการป็ระ เมิ นด่ ช้น่ คุณภาพื่มห้าสมุที่ร 
ขัองป็ระเที่ศไที่ยั่ในช้่วงท่ี่�ผ่านมา	 (ป็ี	 2561-2564)	
ด่ช้น่คุณภาพื่มห้าสมุที่รขัองป็ระเที่ศไที่ยั่ม่คะแนน

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

ค่อนขั้างคงที่่�	 เป็็นผลิให้้เมื�อพื่ิจารณาจากต่วช้่�ว่ด 
ด่ช้น่คุณภาพื่มห้าสมุที่ร	สถึานการณ์บรรลุิเป็้าห้มายั่
จ้งต�ำกว่าค่าเป็้าห้มายั่ระด่บเส่�ยั่ง	 (ส่ส้ม)	 อ่กที่่�ง 
ม่การเพื่ิ�มต่วช้่�ว่ดด่ช้น่ระบบนิเวศที่างที่ะเลิ	 ซ่้�ง 
ต่�งขั้�นให้ม่ตามแผนแม่บที่ภายั่ใต้ยัุ่ที่ธศาสตร์ช้าติ 
(ฉบ่บแก้ไขัเพื่ิ�มเติม)	ที่่�จะม่ผลิบ่งค่บใช้้ในป็ี	 2566	 
เพื่ื�อสะที่้อนการดำเนินงานด้านที่ร่พื่ยั่ากรที่างที่ะเลิ 
แลิะช้ายั่ฝัั� งขัองป็ระเที่ศไที่ยั่อยั่่างช้่ดเจน	 โดยั่
สถึานการณ์การบรรลิุเป็้าห้มายั่ป็ัจจุบ่นยั่่งม่แนวโน้ม 
อยัู่่ในระด่บเส่�ยั่ง	 จากการเป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิงขัองป็ัจจ่ยั่
ภายั่ในแลิะภายั่นอก	 ที่่�มาจากการเสื�อมโที่รมลิง 
ที่่� ง ใน เ ชิ้ ง คุณภาพื่แลิะเ ชิ้ งป็ ริมาณขัองต้น ทุี่น
ที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติแลิะสิ� งแวดลิ้อมที่างที่ะเลิ
แลิะช้ายั่ฝัั�ง	 รวมถึ้งจากป็ัจจ่ยั่กดด่นจากสภาพื่
การเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงภูมิอากาศ	 	 ซ่้�งห้ากต้องการจะ
บรรลุิเป็้าห้มายั่ด่งกลิ่าว	 ห้น่วยั่งานที่่� เ ก่�ยั่วขั้อง
ควรดำเนินมาตรการคุ้มครองที่างที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั�ง
อยั่่ า งจ ริ ง จ่ งแลิะม่การบริห้าร จ่ดการป็ระมง 
อยั่่างยั่่�งยืั่น	 	 ซ้่�งเป็็นมิติภายั่ใต้ต่วช้่�ว่ดด่ช้น่คุณภาพื่
มห้าสมุที่รที่่�ป็ระเที่ศไที่ยั่ม่แนวโน้มการดำเนินการ
ได้น้อยั่มาอยั่่างต่อเนื�อง
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	 ป็ระเที่ศไที่ยั่ได้ ร่บผลิกระที่บจากการ
เป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิงสภาพื่ภูมิอากาศเป็็นลิำด่บต้น	 ๆ 
ขัองโลิก	สร้างความเส่ยั่ห้ายั่ในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ
ขัองป็ระเที่ศ	 แลิะม่แนวโน้มที่่�จะที่ว่ความรุนแรง 
มากขั้�นในอนาคต	การลิดการป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจก 
จ้งเป็็นสิ�งจำเป็็นเร่งด่วนเพืื่�อเตร่ยั่มการร่บมือก่บป็ัญห้า 
การเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงสภาพื่ภูมิอากาศ	 โดยั่ป็ระเที่ศไที่ยั่ 
ม่ป็ัจจ่ยั่สำค่ญที่่�จะช้่วยั่ให้้ป็ระสบความสำเร็จในการ 
บรรลุิเป็้าห้มายั่ตามห้่วงโซ่่คุณค่า	 ได้แก่	 การม ่
นโยั่บายั่มาตรการ	 การพื่่ฒนาโครงสร้างพื่ื�นฐาน 
แลิะการดำเนินงานตามนโยั่บายั่แลิะแผนที่่�เก่�ยั่วขั้อง
ในการลิดก๊าซ่เรือนกระจก	 รวมไป็ถ้ึงการสร้าง

สภาพื่แวดลิ้อมท่ี่� เอื�อต่อการเติบโตอยั่่างยั่่� งยั่ืน 
บนส่งคมที่่�เป็็นมิตรต่อสภาพื่ภูมิอากาศ	 ซ้่�งป็ัจจุบ่น 
ทุี่กภาคส่วนให้้ความร่วมมือในการลิดก๊าซ่เรือนกระจก 
ให้้ ได้ตามเป็้าห้มายั่ท่ี่�นายั่กร่ฐมนตร่	 (พื่ลิเอก
ป็ระยัุ่ที่ธ์	 จ่นที่ร์โอช้า)	 ได้ป็ระกาศเจตนารมณ์ 
ขัองป็ระเที่ศไที่ยั่ในการบรรลุิเป็้ าห้มายั่ความ 
เป็็นกลิางที่างคาร์บอน	ภายั่ในป็ี	 ค.ศ.	 2050	แลิะ
การป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจกสุที่ธิเป็็นศูนยั่์	 ภายั่ในป็ ี
ค.ศ.	 2065	 ในการป็ระชุ้มสม่ช้ช้าป็ระเที่ศภาค่
อนุส่ญญาสห้ป็ระช้าช้าติว่าด้วยั่การเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิง
สภาพื่ภูมิอากาศ	สม่ยั่ที่่�	26	(COP26)

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การสร้างการเต้ิบโต้อย่างยั�งยืนบนสังค่มที่่�เป็้นมิต้รต้่อสภาพื้ภูมิอากาศ

การป้ลุ่อยก๊าซเรือนกระจกลุดัลุงอย่างน้อย ร้อยลุะ 12 จากกรณ่ป้กต้ิ

การป้ลุ่อยก๊าซเรือนกระจกขีองป้ระเที่ศไที่ยลุดัลุง

ป้ี
2565
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	 พื่ิจารณาจากป้ริมาณการป้ลื่่อยก๊าซเร่อน
กระจกในทุกภาคส่วน	 โดยั่ป็ระเที่ศไที่ยั่กำห้นด 
เป็้าห้มายั่การลิดการป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจกลิงร้อยั่ลิะ 
7	–	20	จากกรณ่ป็กติ	ภายั่ในป็ี	พื่.ศ.	2563	ตามแผน 
การลิดก๊าซ่เรือนกระจกที่่� เห้มาะสมขัองป็ระเที่ศ	
(NAMA)	โดยั่เน้นใน	2	สาขัาห้ลิ่ก	คือ	สาขัาพื่ลิ่งงานแลิะ
การขันส่ง	 จากขั้อมูลิลิ่าสุดขัองสำน่กงานนโยั่บายั่ 
แลิะแผนที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติแลิะสิ�งแวดลิ้อม	 (สผ.) 
พื่บว่า	 เม่�อพื่ิจารณาภาพื่รวมในห้วง 5 ป้ีแรกตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (ป้ี 2561 - 2565)	ป็ระเที่ศไที่ยั่
สามารถึลิดการป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจกได้ถึ้งร้อยั่ลิะ 
17.49	 ซ่้�งบรรลุิค่าเป็้าห้มายั่ที่่�วางไว้แลิ้วต่�งแต่ป็ ี

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

พื่.ศ.	 2562	ที่่�งน่�	 ต่�งแต่ป็ี	 พื่.ศ.	 2564	 เป็็นต้นมา
ป็ระเที่ศไที่ยั่ดำเนินการลิดก๊าซ่เรือนกระจกภายั่ใต้
เป็้าห้มายั่การม่ส่วนร่วมที่่�ป็ระเที่ศกำห้นด	 (NDC)	
โดยั่ต่� งเป็้าห้มายั่ในการลิดการป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือน
กระจกลิงร้อยั่ลิะ	30	 –	 40	ภายั่ในป็ี	พื่.ศ.	 2573 
ใน	 4	 สาขัา	 (สาขัาพื่ล่ิงงาน	 สาขัาคมนาคมขันส่ง 
สาขัากระบวนการอุตสาห้กรรมแลิะการใช้้ผลิิตภ่ณฑ์ ์
แลิะสาขัาการจ่ดการขัองเส่ยั่)	 จ้งต้องอาศ่ยั่กลิไก 
การสน่บสนุนจากทุี่กภาคส่วนการพื่่ฒนาเที่คโนโลิยั่่
รวมไป็ถ้ึงมาตรการเสริมสร้างขั่ดความสามารถึต่าง	ๆ 
ในการลิดก๊าซ่เรือนกระจก	 เพื่ื�อบรรลิุเป็้าห้มายั่ที่่� 
ต่�งไว้

	 ห้น่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วขั้องได้ร่วมก่นข่ับเคลิื�อน
ผ่านโครงการเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการบรรลืุ่เป้้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ป้ระจำป้ีงบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565 
อาทิี่	 โครงการรายั่งานแลิะติดตามป็ระเมินผลิการ
ลิดก๊าซ่เรือนกระจกภาคอุตสาห้กรรม	 โครงการ
การป็ระเมินผลิกระที่บด้านเศรษฐกิจแลิะส่งคม
จากการดำเนินมาตรการลิดก๊าซ่เรือนกระจก 
ภายั่ใต้ยัุ่ที่ธศาสตร์ระยั่ะยั่าวในการพื่่ฒนาแบบ
ป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจกต�ำขัองป็ระเที่ศ	 โครงการ
ศ้กษาแลิะวิเคราะห้์แนวที่างขัองการรายั่งานขั้อมูลิ
ผลิการลิดก๊าซ่เรือนกระจก	 เพืื่�อพื่่ฒนาระบบรวบรวม
แลิะ เ ชื้� อม โยั่งขั้ อมู ลิจาก ทุี่กภาคส่ วนสำห้ ร่บ 
การรายั่งานตามกรอบความ โป็ร่ ง ใสภายั่ใต ้
ความตกลิงป็าร่ ส 	 แลิะ โครงการ เส ริมสร้ า ง 
ความตระห้น่กรู้ แลิะ เสริ มศ่ กยั่ภาพื่ด้ านการ
เป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิงสภาพื่ภูมิอากาศ	 นอกจากน่�ยั่่งได้ 
ม่การจ่ดที่ำรายั่งานแห้่งช้าติ	ฉบ่บที่่�	 4	 เพื่ื�อรายั่งาน
สถึานการณ์เก่�ยั่วก่บการเป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิงสภาพื่ภูมิ
อากาศ	 รวมถ้ึงการดำเนินงานขัองป็ระเที่ศไที่ยั่ 
ในการลิดการป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจก	ภายั่ใต้กรอบ

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

การดำเนินงานตาม	 NDC	 การจ่ดที่ำยัุ่ที่ธศาสตร์
ระยั่ะยั่าวในการพื่่ฒนาแบบป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจก
ต� ำขัองป็ระเที่ศไที่ยั่	 เพื่ื� อ เป็็นกรอบแนวที่าง 
การดำ เ นินงานด้ านการลิดก๊ าซ่ เ รือนกระจก 
ในระยั่ะยั่าว	 (ค.ศ.	 2031	–	2050)	มุ่งสู่การบรรลิุ
เป็้าห้มายั่ความเป็็นกลิางที่างคาร์บอน	 แลิะการ 
ลิดการป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจกสุที่ธิเป็็นศูนยั่์	 แลิะ
ผลิ่กด่นให้้ม่การออกป็ระกาศใช้้พื่ระราช้บ่ญญ่ติ
การเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงสภาพื่ภูมิอากาศ	พื่.ศ.	 ....	 เพื่ื�อให้้
เกิดการบูรณาการแลิะส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงสภาพื่ภูมิอากาศขัองทีุ่กภาคส่วน
ในส่งคม	 โดยั่สร้างกลิไกความร่วมมือตามกฎห้มายั่
ระห้ว่างภาคร่ฐ	ภาคเอกช้น	แลิะป็ระช้าช้นให้้เกิดขั้�น 
เพื่ื�อยั่กระด่บแลิะส่งเสริมบที่บาที่การม่ส่วนร่วมขัอง
ทีุ่กภาคส่วนในการจ่ดการป็ัญห้าตามศ่กยั่ภาพื่แลิะ
ความต้องการในระด่บชุ้มช้น	พื่ื�นที่่�	ห้รือสถึานการณ์
เฉพื่าะท่ี่�เก่�ยั่วขั้อง	ตลิอดจนการดำเนินงานในโครงการ 
เพื่ื�อข่ับเคลิื�อนการบรรลุิเป็้าห้มายั่ตามยุั่ที่ธศาสตร์ช้าติ
ป็ระจำป็ี	2565	
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	 การดำเนินการเพืื่�อการลิดก๊าซ่เรือนกระจก 
ในสาขัาที่่�ยั่่งไม่ม่การที่วนสอบผลิการดำเนินงาน
คือ	 สาขัากระบวนการอุตสาห้กรรมแลิะการใช้้ 
ผลิิตภ่ณฑ์์	แลิะสาขัาการจ่ดการขัองเส่ยั่	ซ่้�งจะใช้้เป็็น 
ขั้อมูลิฐานในการป็ระเมินผลิตามค่าเป็้าห้มายั่
ท่ี่� กำห้นดไว้ ในการบรร ลุิความเป็็นกลิางที่าง
คาร์บอน	 ภายั่ในป็ี	 ค.ศ.	 2050	 แลิะการป็ลิ่อยั่
ก๊าซ่เรือนกระจกสุที่ธิ เป็็นศูนยั่์ 	 ภายั่ในป็ี	 ค.ศ.	
2065	 รวมถึ้งความที่้าที่ายั่จากป็ัจจ่ยั่ด้านการค้า

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย

โลิกที่่�สห้ภาพื่ยุั่โรป็กำลิ่งเตร่ยั่มการออกกฎห้มายั่
การป็ร่บคาร์บอนก่อนขั้ามพื่รมแดน	 (CBAM)	
เพื่ื�อป็้องก่นการนำเขั้าสินค้าที่่�ม่การป็ลิ่อยั่ก๊าซ่ 
เรือนกระจกสูงเขั้าสู่สห้ภาพื่ยัุ่โรป็	ตลิอดจนมาตรการ 
ขัองป็ระเที่ศพ่ื่ฒนาแลิ้วอื�น	 ๆ	 ในรูป็แบบเด่ยั่วก่น
ที่่�จะส่งผลิกระที่บต่อภาคการส่งออกสินค้าขัอง
ป็ระเที่ศไที่ยั่	 ห้ากไม่ม่การเตร่ยั่มความพื่ร้อม 
ในการร่บมือก่บมาตรการด่งกลิ่าว

	 ควรผลิ่กด่นให้้ม่การบูรณาการการที่ำงาน
ร่วมก่นขัองทีุ่กภาค่เครือขั่ายั่	 ในการลิดการป็ลิ่อยั่
ก๊าซ่เรือนกระจก	 ในภาคส่วนการผลิิตแลิะภาค 
การบริโภค	 แลิะการป็ร่บต่วต่อการเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิง
สภาพื่ภูมิอากาศ	 โดยั่เร่งดำเนินการตามยัุ่ที่ธศาสตร์
ระยั่ะยั่าวในการพื่่ฒนาแบบป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจก
ต�ำขัองป็ระเที่ศ	 สน่บสนุนโครงการท่ี่� เก่�ยั่วขั้อง 
ก่บการพื่่ฒนาระบบติดตามแลิะป็ระเมินผลิการ 
ลิดก๊าซ่เรือนกระจก	 เพื่ื�อป็ระเมินสถึานการณ์ 
ต่อการบรรลุิเป็้าห้มายั่ความเป็็นกลิางที่างคาร์บอน
แลิะการป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจกสุที่ธิเป็็นศูนยั่์ที่่�

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

กำห้นดไว้	 ควรส่งเสริมการลิงทุี่นเพืื่�อข่ับเคลิื�อน 
ภาคเกษตรแลิะอุตสาห้กรรมส่เขั่ยั่ว	 นำนว่ตกรรม
สม่ยั่ให้ม่	ๆ 	มาป็ระยัุ่กต์ใช้้ในการลิดก๊าซ่เรือนกระจก 
แลิะรณรงค์การลิดการบริโภคผลิิตภ่ณฑ์์ที่่�ไม่เป็็นมิตร 
ต่อสิ� งแวดลิ้อม	 ตลิอดจนเร่ งพื่่ฒนากลิไกที่าง 
เศรษฐศาสตร์	 ห้รือมาตรการภาษ่ที่างคาร์บอน 
ให้้ม่การนำไป็ใช้้อยั่่างแพื่ร่ห้ลิายั่	 ตอบสนองต่อ 
ความสามารถึในการร่บมือก่บการเป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิง 
สภาพื่ภูมิอากาศที่่�สอดคลิ้องก่บบริบที่ด้านเศรษฐกิจ	
ส่งคม	แลิะสิ�งแวดลิ้อมขัองป็ระเที่ศอยั่่างยั่่�งยั่ืน
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	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (18)	 การเ ติบโต 
อยั่่างยั่่�งยืั่น	(พื่.ศ.	2566	-	2580)	(ฉบ่บแก้ไขัเพื่ิ�มเติม) 
เป็้าห้มายั่ระด่บแผนแม่บที่ยั่่อยั่	 การป็ลิ่อยั่ก๊าซ่
เรือนกระจกขัองป็ระเที่ศไที่ยั่ลิดลิง	 ม่การป็ร่บต่ว
ช้่�ว่ดแลิะค่าเป็้าห้มายั่	จาก	เดิม	ป็ริมาณการป็ลิ่อยั่
ก๊าซ่เรือนกระจกโดยั่รวมในสาขัาพื่ลิ่งงานแลิะ
ขันส่ง	 สาขัากระบวนการอุตสาห้กรรมแลิะการใช้้
ผลิิตภ่ณฑ์์	 แลิะสาขัาการจ่ดการขัองเส่ยั่	 ลิดลิง
อยั่่างน้อยั่ร้อยั่ลิะ	15	จากกรณ่ป็กติ	 เป็็น	ป็ริมาณ 
การป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจกโดยั่รวมลิดลิง	อยั่่างน้อยั่ 
ร้อยั่ลิะ	20	จากกรณ่ป็กติ	 ในป็ี	 2570	นอกจากน่� 
ยั่่งได้ เพื่ิ�มต่วช้่� ว่ดแลิะค่า เป็้าห้มายั่เพื่ิ�ม เติมคือ
อ่นด่บขัองป็ระเที่ศที่่�ม่ด่ช้น่ความเส่�ยั่งด้านการ
เป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงสภาพื่ภูมิอากาศ	 (CRI)	 โดยั่กำห้นด 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

ให้้ป็ระเที่ศไที่ยั่อยัู่่ในอ่นด่บไม่ต�ำกว่า	40	ในป็ี	2570 
ซ่้�งเมื�อเป็ร่ยั่บเที่่ยั่บสถึานการณ์ป็ี	 2565	 ก่บค่า 
เป็้าห้มายั่ที่่�กำห้นดไว้ในป็ี	2570	พื่บว่า	จากขั้อมูลิ
ลิ่าสุด	 ไที่ยั่สามารถึลิดการป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจก
ได้ถึ้งร้อยั่ลิะ	 17.49	 	 ในป็ี	 2562	 เมื�อเท่ี่ยั่บเค่ยั่ง 
ก่บค่าเป็้าห้มายั่ในป็ี	 2570	การบรรลิุค่าเป็้าห้มายั่
การลิดการป็ลิ่อยั่ก๊าซ่เรือนกระจกอยัู่่ในสถึานะ 
ต�ำกว่าค่าเป็้าห้มายั่	 (ส่เห้ลืิอง)	 ด่งน่�น	 ในป็ี	 2570	 
จะเป็็นห้้วงสำค่ญที่่�ห้น่วยั่งานต้องม่การสร้างขั้อมูลิ 
ฐานการลิดก๊าซ่เรือนกระจกในสาขัาท่ี่�ยั่่งไม่ ได ้
ม่การจ่ดเก็บขั้อมูลิ	 เพื่ื�อใช้้ป็ระโยั่ช้น์ในการติดตาม
แลิะการขั่บเคลืิ�อนการดำเนินงานลิดก๊าซ่เรือน
กระจกที่่�ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่	
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การจัดัการมลุพิื้ษที่่�มผ่ลุกระที่บต้่อสิ�งแวดัลุ้อม แลุะสารเค่ม่ในภาค่การเกษต้รที่ั�งระบบ
ให้เป้็นไป้ต้ามมาต้รฐานสากลุ

คุ่ณภาพื้ขีองแหลุ่งนำ�าผิวดัิน แหลุ่งนำ�าที่ะเลุ แลุะแหลุ่งนำ�าใต้้ดิัน อยู่ในเกณฑ์์
เหมาะสมกับป้ระเภที่การใช้ป้ระโยชน์ร้อยลุะ 35 ขีองพืื้�นที่่�เป้้าหมาย 

คุ่ณภาพื้นำ�าในแหลุ่งนำ�าผิวดัิน แหลุ่งนำ�าใต้้ดัิน แลุะแหลุ่งนำ�าที่ะเลุม่คุ่ณภาพื้เหมาะสม
กับป้ระเภที่การใช้ป้ระโยชน์

ป้ี
2565

180401

	 การบริห้ารจ่ดการควบคุมคุณภาพื่แห้ลิ่งน�ำ 
ผิวดิน	 แห้ลิ่งน�ำใต้ดิน	 แลิะแห้ลิ่งน�ำที่ะเลิ	ภายั่ใต้
บริบที่การพื่่ฒนาที่่�ยั่่�งยืั่น	 มุ่งเน้นการดำเนินการ
ต่�งแต่ระด่บนโยั่บายั่ไป็จนถ้ึงระด่บป็ฏิิบ่ติงาน	 โดยั่ม ่
ป็ัจจ่ยั่สู่ความสำเร็จที่่� สำค่ญต่อการขั่บเคลิื�อน 
การดำเนินงาน	ป็ระกอบด้วยั่	การจ่ดการแห้ลิ่งมลิพิื่ษ 
ที่างน�ำ	ที่่�งการควบคุมการระบายั่น�ำทิี่�ง	ควบคุมการ
ใช้้น�ำจากแห้ลิ่งกำเนิดจากภาคอุตสาห้กรรมภาค
เกษตรแลิะภาคคร่วเรือน	การบริห้ารจ่ดการคุณภาพื่
น�ำที่่�ม่การเฝั้าระว่ง	 ติดตาม	 รายั่งานแลิะป็ระเมิน
ผลิการบริห้ารจ่ดการน�ำอยั่่างเป็็นระบบการสร้าง

สภาพื่แวดลิ้อมท่ี่� เอื�อต่อการจ่ดการคุณภาพื่น�ำ
โดยั่กำห้นดกฎ	 ระเบ่ยั่บ	 แลิะนโยั่บายั่ที่่�เห้มาะสม 
เอื�อต่อการพ่ื่ฒนาแลิะสามารถึบ่งค่บใช้้ ได้จริง
อยั่่างเป็็นรูป็ธรรม	 สร้างเครือขั่ายั่ระห้ว่างองค์กร
ขัองร่ฐแลิะภาคส่วนที่่�เก่�ยั่วขั้อง	 เพื่ื�อป็ระสานการ
จ่ดการแก้ไขัป็ัญห้าน�ำเส่ยั่แบบบูรณาการ	 ตลิอดจน 
การศ้กษาวิจ่ยั่เก่�ยั่วก่บนว่ตกรรมแลิะเที่คโนโลิยั่่
ในการบำบ่ดน�ำเส่ยั่	 จ่ดที่ำฐานขั้อมูลิแห้ลิ่งกำเนิด
มลิพิื่ษ	 เพื่ื�อให้้คุณภาพื่น�ำจากแห้ลิ่งน�ำที่่�งสามป็ระเภที่
ม่คุณภาพื่อยัู่่ในเกณฑ์์ที่่� เห้มาะสมสามารถึนำมา 
ใช้้ป็ระโยั่ช้น์ได้	
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180401

	 พื่ิจารณาจากคุณภาพื่น�ำในแต่ลิะแห้ลิ่งน�ำ
โดยั่จากขั้อมูลิสถึานการณ์ลิ่าสุด	 ในป็ี	พื่.ศ.	 2565	 
(1)	 แห้ลิ่งน�ำผิวดิน	 ม่การจ่ดที่ำด่ช้น่คุณภาพื่น�ำ	
(WQI)	 โดยั่กรมควบคุมมลิพื่ิษที่่�ที่ำการสำรวจแม่น�ำ
สายั่ห้ล่ิกขัองป็ระเที่ศ	59	แห้่ง	แลิะแห้ลิ่งน�ำนิ�ง	6	แห้่ง 
พื่บอยูั่่ในเกณฑ์์พื่อใช้้	ด่	แลิะด่มากร้อยั่ลิะ	86	แบ่งออก 
เป็็นคุณภาพื่ที่่�อยัู่่ ในเกณฑ์์ด่จำนวน	 26	 จ่งห้ว่ด	
พื่อใช้้จำนวน	29	จ่งห้ว่ด	แลิะเสื�อมโที่รม	9	จ่งห้ว่ด
ซ่้�งส่วนให้ญ่เป็็นจ่งห้ว่ดในภาคกลิาง	 (2)	 แห้ลิ่งน�ำ
ที่ะเลิ	 พื่บว่า	 ส่วนให้ญ่คุณภาพื่น�ำอยัู่่ในเกณฑ์์ด่	 
แลิะพื่อใช้้	ร้อยั่ลิะ	87	ตามด่ช้น่ช้่�ว่ดคุณภาพื่แห้ลิ่งน�ำ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ที่ะเลิ	(MWQI)	แลิะ	(3)	แห้ลิ่งน�ำใต้ดิน	ตรวจติดตาม 
โดยั่ใช้้ เกณฑ์์มาตรฐานคุณภาพื่น�ำบาดาลิเพืื่�อการ 
บริ โ ภคขัอ งก รมที่ ร่พื่ยั่ าก รน� ำ บ าด าลิพื่บว่ า 
อยัู่่ในเกณฑ์์มาตรฐานที่่�สามารถึใช้้อุป็โภคบริโภค 
คิดเป็็นร้อยั่ลิะ	80	–	90	ขัองพื่ื�นที่่�เป็้าห้มายั่	ที่่�งน่�
เมื�อพื่ิจารณาคุณภาพื่แห้ลิ่งน�ำภาพื่รวมในห้้วง	 5	ป็ี
แรกตามยัุ่ที่ธศาสตร์ช้าติ	 (ป็ี	 2561	 -	2565)	พื่บว่า
คุณภาพื่แห้ลิ่งน�ำส่วนให้ญ่อยัู่่ในเกณฑ์์มาตรฐานที่่�
เห้มาะสมต่อการอุป็โภคบริโภค	 โดยั่ม่ค่าสูงกว่าค่า
เป็้าห้มายั่ในทีุ่กป็ี

	 ห้น่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วขั้องได้ร่วมก่นข่ับเคลิื�อน
ผ่านโครงการเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการบรรลืุ่เป้้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ป้ระจำป้ีงบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565 
อาทิี่	 โครงการป็้องก่นแลิะแก้ไขัป็ัญห้าคุณภาพื่
น�ำแลิะน�ำเส่ยั่	 ยั่กระด่บคุณภาพื่น�ำผิวดินในพื่ื�นที่่�
เป็้าห้มายั่เพื่ื�อแก้ป็ัญห้าคุณภาพื่น�ำให้้เป็็นไป็ตาม
เกณฑ์์การใช้้ป็ระโยั่ช้น์	 โครงการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพื่น�ำที่ะเลิ	พื่ร้อมติดต่�งระบบเฝั้าระว่ง	 เพื่ื�อ
การบริห้ารจ่ดการที่ร่พื่ยั่ากรที่างที่ะเลิแลิะช้ายั่ฝัั�ง
อยั่่างยั่่�งยั่ืน	แลิะโครงการติดตามเฝั้าระว่งระด่บน�ำ
บาดาลิแลิะคุณภาพื่น�ำบาดาลิท่ี่�วป็ระเที่ศอยั่่าง 
ต่อเนื�อง	เพืื่�อป็ระเมินสถึานการณ์น�ำบาดาลิ	ตลิอดจน 
การกำห้นดมาตรการใช้้น�ำบาดาลิเชิ้งอนุร่กษ์ใน
แต่ลิะพื่ื�นที่่�ตามความเส่�ยั่งที่่�เกิดขั้�น	ป็ระเด็นที่้าที่ายั่
ที่่�ส่งผลิต่อการบรรลิุเป็้าห้มายั่	 แม้ว่าสถึานการณ์
ป็ัจจุบ่นขัองป็ระเที่ศไที่ยั่สามารถึบรรลิุค่าเป็้าห้มายั่
ที่่�ต่�งไว้ได้แลิ้ว	 แต่ในเป็้าห้มายั่การพื่่ฒนาที่่�ยั่่�งยืั่น 
6.3	ยั่กระด่บคุณภาพื่น�ำโดยั่ลิดมลิพื่ิษ	ขัจ่ดการที่ิ�งขัยั่ะ 

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

แลิะลิดการป็ลิ่ อยั่สาร เคม่ แลิะว่ สดุ อ่ นตรายั่ 
ลิดส่ดส่วนน�ำเส่ยั่ที่่�ไม่ผ่านกระบวนการบำบ่ดลิง 
คร้� งห้น้� ง 	 แลิะเพื่ิ�มการนำกลิ่บมาใช้้ ให้ม่อยั่่าง
ป็ลิอดภ่ยั่น่�น	 ป็ระเที่ศไที่ยั่ม่ส่ดส่วนขัองน�ำเส่ยั่ 
ที่่� ได้ร่บการบำบ่ดอยั่่างป็ลิอดภ่ยั่ที่่� ร้อยั่ลิะ	 24	 
เมื�อเที่่ยั่บก่บค่าเฉล่ิ�ยั่โลิกที่่�ร้อยั่ลิะ	55	 (SDG	6.3.1)	
แลิะม่ส่ดส่วนขัองแห้ลิ่งน�ำที่่�ม่คุณภาพื่น�ำโดยั่รอบ
ที่่�ด่คิดเป็็นร้อยั่ลิะ	 42	 เมื�อเที่่ยั่บก่บค่าเฉลิ่�ยั่โลิก 
ที่่�ร้อยั่ลิะ	72	 (SDG	6.3.2)	 จ้งเป็็นป็ระเด็นที่้าที่ายั่
ที่่�ป็ระเที่ศไที่ยั่ต้องดำเนินการข่ับเคลิื�อนการบริห้าร
จ่ดการน�ำเส่ยั่แลิะคุณภาพื่น�ำให้้ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่
มากยั่ิ�งขั้�นเพืื่�อยั่กระด่บส่ดส่วนคะแนนให้้ที่่ดเที่่ยั่ม
ก่บค่าเฉล่ิ�ยั่โลิก	 อ่กที่่� งยั่่งคงม่ป็ระเด็นที่้าที่ายั่ 
ในการสร้างจิตสำน้กให้้ป็ระช้าช้นม่ความตระห้น่ก 
รู้ ถ้ึงความสำค่ญขัองการจ่ดการน�ำเส่ยั่ที่่� เกิดจาก
ภาคคร่วเรือน	 เพื่ื�อดำเนินการให้้คุณภาพื่แห้ลิ่งน�ำ
ที่่� งสามป็ระเภที่	 ม่การพ่ื่ฒนาคุณภาพื่น�ำให้้อยัู่่ 
ในเกณฑ์์ที่่�เห้มาะสมแลิะเป็็นไป็ตามเป็้าห้มายั่ที่่�ต่�งไว้	
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 แม้ว่าสถึานการณ์ป็ัจจุบ่นขัองป็ระเที่ศไที่ยั่ 
สามารถึบรรลุิค่าเป็้าห้มายั่ที่่�ต่�งไว้ได้แลิ้ว	 แต่ใน 
เป็้ าห้มายั่การพื่่ฒนาที่่� ยั่่� ง ยั่ื น 	 6 .3 	 ยั่กระด่บ 
คุณภาพื่น�ำโดยั่ลิดมลิพิื่ษ	 ขัจ่ดการทิี่�งขัยั่ะแลิะ 
ลิดการป็ลิ่อยั่สารเคม่แลิะว่สดุอ่นตรายั่	ลิดส่ดส่วน
น�ำเส่ยั่ที่่� ไม่ผ่านกระบวนการบำบ่ดลิงคร้� งห้น้� ง
แลิะเพิื่�มการนำกลิ่บมาใช้้ให้ม่อยั่่างป็ลิอดภ่ยั่น่�น	
ป็ระเที่ศไที่ยั่ม่ส่ดส่วนขัองน�ำเส่ยั่ที่่�ได้ร่บการบำบ่ด
อยั่่างป็ลิอดภ่ยั่ที่่�ร้อยั่ลิะ	 24	 เมื�อเที่่ยั่บก่บค่าเฉลิ่�ยั่
โลิกที่่�ร้อยั่ลิะ	 55	 (SDG	 6.3.1)	 แลิะม่ส่ดส่วน 
ขัองแห้ลิ่งน�ำที่่�ม่คุณภาพื่น�ำโดยั่รอบที่่�ด่คิดเป็็น

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย

ร้อยั่ลิะ	42	 เมื�อเท่ี่ยั่บก่บค่าเฉลิ่�ยั่โลิกท่ี่�ร้อยั่ลิะ	 72	
(SDG	6.3.2)	จ้งเป็็นป็ระเด็นที่้าที่ายั่ที่่�ป็ระเที่ศไที่ยั่
ต้องดำเนินการขั่บเคลืิ�อนการบริห้ารจ่ดการน�ำ
เส่ยั่แลิะคุณภาพื่น�ำให้้ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่มากยั่ิ�งขั้�น
เพื่ื�อยั่กระด่บส่ดส่วนคะแนนให้้ที่่ดเที่่ยั่มก่บค่า
เฉลิ่�ยั่โลิก	 อ่กที่่� งยั่่งคงม่ป็ระเด็นที่้าที่ายั่ในการ
สร้างจิตสำน้กให้้ป็ระช้าช้นม่ความตระห้น่กรู้ถึ้ง
ความสำค่ญขัองการจ่ดการน�ำเส่ยั่ท่ี่�เกิดจากภาค
คร่วเรือน	 เพืื่�อดำเนินการให้้คุณภาพื่แห้ลิ่งน�ำ 
ที่่�งสามป็ระเภที่	 ม่การพื่่ฒนาคุณภาพื่น�ำให้้อยัู่่ใน
เกณฑ์์ที่่�เห้มาะสมแลิะเป็็นไป็ตามเป็้าห้มายั่ที่่�ต่�งไว้	

	 การบริห้ารจ่ดการคุณภาพื่แห้ลิ่งน�ำที่่�งสามป็ระเภที่ให้้ม่คุณภาพื่อยัู่่ในเกณฑ์์ที่่�เห้มาะสมก่บการ 
ใช้้ป็ระโยั่ช้น์น่�นควรให้้ความสำค่ญก่บการจ่ดการแห้ลิ่งกำเนิดมลิพิื่ษโดยั่เร็ว	ควรพื่่ฒนาระบบรวบรวมแลิะ
บำบ่ดน�ำเส่ยั่รวมชุ้มช้นให้้ครอบคลิุมทีุ่กพื่ื�นท่ี่�	 ดำเนินการฟื้้�นฟืู้แลิะป็ร่บป็รุงระบบบำบ่ดน�ำเส่ยั่ชุ้มช้นที่่�ม่ 
การก่อสร้างแลิ้วให้้ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่พื่ร้อมใช้้งาน	 เสริมสร้างความเขั้มแขั็งให้้ก่บองค์กรป็กครองส่วนที่้องถึิ�น 
ในการจ่ดการคุณภาพื่น�ำโดยั่การให้้คำแนะนำเพืื่�อเพื่ิ�มสมรรถึนะแลิะศ่กยั่ภาพื่	องค์ความรู้	 ตลิอดจนการ 
เขั้าถึ้งงบป็ระมาณเพืื่�อการจ่ดการน�ำเส่ยั่ชุ้มช้น	 เผยั่แพื่ร่ป็ระช้าส่มพื่่นธ์เชิ้งรุกเพื่ื�อเสริมสร้างความรู้ความเขั้าใจ 
แลิะสร้างความตระห้น่กรู้แก่ป็ระช้าช้นในการควบคุมป็้องก่นแลิะแก้ไขัป็ัญห้ามลิพิื่ษด้านน�ำ	 รวมถึ้งสำรวจ
ความคิดเห็้นถึ้งความเป็็นไป็ได้ในการจ่ดเก็บค่าบริการบำบ่ดน�ำเส่ยั่ที่่�เห้มาะสมผ่านกลิไกที่่�ผู้ก่อมลิพื่ิษเป็็นผู้จ่ายั่

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
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	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (18)	 การเ ติบโต 
อยั่่างยั่่�งยั่ืน	(พื่.ศ.	2566	–	2580)	(ฉบ่บแก้ไขัเพื่ิ�มเติม) 
เป็้าห้มายั่แผนแม่บที่ยั่่อยั่	 คุณภาพื่น�ำในแห้ลิ่งน�ำ 
ผิวดิน	แห้ลิ่งน�ำใต้ดิน	แลิะแห้ลิ่งน�ำที่ะเลิม่คุณภาพื่ 
เห้มาะสมก่บป็ระเภที่การใช้้ป็ระโยั่ช้น์	 ย่ั่งคงต่วช่้�ว่ด 
แลิะค่า เป็้าห้มายั่เดิม	 คือ	 คุณภาพื่ขัองน�ำใน 
แห้ลิ่งน�ำผิวดิน	แห้ลิ่งน�ำที่ะเลิ	แลิะแห้ลิ่งน�ำใต้ดิน 
อยัู่่ ใน เกณฑ์์ เห้มาะสมก่บป็ระเภที่ขัองการใช้้
ป็ระโยั่ช้น์	 (ร้อยั่ลิะขัองพื่ื�นท่ี่� เป็้าห้มายั่ที่่�งห้มด)	 
โดยั่กำห้นดค่าเป็้าห้มายั่ในป็ี	 2570	ที่่�ร้อยั่ลิะ	 90	 
ขัองพื่ื�นที่่�เป็้าห้มายั่	ที่่�งน่�	เมื�อพิื่จารณาสถึานการณ์ป็ ี
2565	ที่่�ผ่านมา	เที่่ยั่บก่บค่าเป็้าห้มายั่ป็ี	2570	พื่บว่า 
ในป็ี	2565	(1)	แห้ลิ่งน�ำผิวดิน	อยัู่่ในเกณฑ์์พื่อใช้้	ด่ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

แลิะด่มากร้อยั่ลิะ	86	(2)	แห้ลิ่งน�ำที่ะเลิ	อยัู่่ในเกณฑ์์ด ่
แลิะพื่อใช้้	 ร้อยั่ลิะ	 87	 แลิะ	 (3)	 แห้ลิ่งน�ำใต้ดิน
อยัู่่ในเกณฑ์์มาตรฐานที่่�สามารถึใช้้อุป็โภคบริโภค
คิดเป็็นร้อยั่ลิะ	 80	 –	 90	 ขัองพื่ื�นที่่� เป็้าห้มายั่ 
โดยั่ภาพื่รวมคุณภาพื่น�ำอยัู่่ ในสถึานะบรรลุิค่า 
เป็้าห้มายั่	 (ส่เขั่ยั่ว)	 ซ่้�งแม้ว่าคุณภาพื่ขัองแห้ลิ่งน�ำ
ผิวดิน	แห้ลิ่งน�ำที่ะเลิ	แลิะแห้ลิ่งน�ำใต้ดิน	 ในพื่ื�นที่่�
เป็้าห้มายั่จะอยัู่่ในเกณฑ์์ท่ี่�เห้มาะสมตามเป็้าห้มายั่
ที่่�กำห้นดไว้แลิ้ว	ห้น่วยั่งานยั่่งจำเป็็นต้องเฝั้าระว่ง
ควบคุมแลิะร่กษาระด่บคุณภาพื่ขัองน�ำให้้คงอยัู่่
ในเกณฑ์์ที่่�เห้มาะสม	แลิะมุ่งดำเนินการขั่บเคลิื�อน
การบริห้ารจ่ดการน�ำเส่ยั่สู่การบรรลุิเป็้าห้มายั่ 
ในระด่บสากลิ
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การจัดัการมลุพิื้ษที่่�มผ่ลุกระที่บต้่อสิ�งแวดัลุ้อม แลุะสารเค่ม่ในภาค่เกษต้รที่ั�งระบบ
ให้เป้็นไป้ต้ามมาต้รฐานสากลุ

คุ่ณภาพื้อากาศ เส่ยง แลุะค่วามสั�นสะเที่ือนอยู่ระดัับมาต้รฐานขีองป้ระเที่ศไที่ย
ร้อยลุะ 35 ขีองพืื้�นที่่�เป้้าหมาย

คุ่ณภาพื้อากาศ เส่ยง แลุะค่วามสั�นสะเที่ือนอยู่ระดัับมาต้รฐานขีองป้ระเที่ศไที่ย

ป้ี
2565

180402

	 คุณภาพื่อากาศ	เส่ยั่ง	แลิะความส่�นสะเที่ือน 
ท่ี่�อยัู่่ในระด่บเกณฑ์์มาตรฐานเป็็นป็ัจจ่ยั่ข่ั�นพื่ื�นฐาน 
ที่่�แสดงถึ้งค่าความป็ลิอดภ่ยั่ที่่�มนุษยั่์ทุี่กคนควรได้ร่บ 
โดยั่ป็ระเที่ศไที่ยั่ม่การจ่ดการคุณภาพื่อากาศ	 เส่ยั่ง 
แลิะการส่�นสะเทืี่อน	 โดยั่ม่ป็ัจจ่ยั่สู่ความสำเร็จที่่�สำค่ญ 
คือ	ต้องมุ่งเน้นการเฝั้าระว่ง	ติดตาม	บริห้ารจ่ดการ 
แลิะสร้างองค์ความรู้ที่่�ม่ความครอบคลุิมครบถึ้วน 
ในทีุ่กมิติที่่�งในระด่บนโยั่บายั่ท่ี่�ม่การออกกฎห้มายั่ 
ระเบ่ยั่บขั้อบ่งค่บมาตรการแลิะระบบการอนุญาต 
ที่่�ม่ความโป็ร่งใสตรวจสอบได้	ม่การจ่ดสรรที่ร่พื่ยั่ากร 
แลิะพื่่ฒนาศ่กยั่ภาพื่ขัองบุคคลิากร	 ม่การสร้าง 
องค์ความรู้ที่างด้านการวิจ่ยั่	นว่ตกรรมที่่�เก่�ยั่วขั้องก่บ 
คุณภาพื่อากาศแลิะเส่ยั่งโดยั่การศ้กษาแห้ลิ่งที่่�มา 
ขัองฝัุ่นลิะอองแลิะความสามารถึในการรองร่บมลิพื่ิษ 

ใน เ ชิ้ ง พืื่� น ท่ี่� 	 ศ้ กษาแลิะออกแบบผ ลิิตภ่ณฑ์ ์
ตลิอดจนกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิตรก่บสิ�งแวดลิ้อม 
พื่่ฒนาอ งค์ ค ว ามรู้ ใ นก า ร จ่ ดกา รมลิพื่ิ ษที่า ง 
อากาศแลิะ เส่ ยั่ ง ในระด่ บป็ฏิิบ่ ติ ก า รที่่� ม่ ก า ร 
เฝั้าระว่ง	 ตรวจวิเคราะห้์	 ป็ระเมินความเส่�ยั่ง 
แลิะการคาดการณ์ป็ริมาณมลิพิื่ษที่่�อาจส่ งผลิ 
กระที่บต่อสุขัภาพื่	รวมถ้ึงการรายั่งานขั้อมูลิคุณภาพื่ 
อากาศแลิะเส่ยั่ง	การจ่ดห้าเครื�องมือในการตรวจว่ด 
แลิะแจ้ ง เตื อนสถึานการณ์ต่ อสาธารณะแลิะ 
ห้น่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วขั้อง	 เพื่ื�อก่อให้้เกิดกระบวนการ
ป็้ อ ง ก่ น แ ลิ ะ แ ก้ ไ ขั ม ลิ พื่ิ ษ ที่ า ง อ า ก า ศ ที่่� ม่
ป็ระสิที่ ธิภาพื่แลิะม่ค่ าฝัุ่ นลิะอองอยัู่่ ใน เกณฑ์์
มาตรฐานตามค่ามาตรฐานฝุั่นลิะออง	 (PM2.5) 
ให้ม่ขัองป็ระเที่ศไที่ยั่

	 พิื่จารณาจากขั้ อมู ลิสถึานการณ์ ด้ าน
คุณภาพื่อากาศแลิะเส่ยั่ง	 โดยั่พื่บว่า	ด้้านคุณภาพื่
อากาศ	ป็ริมาณฝัุ่นลิะอองขันาดเลิ็ก	 ขันาดไม่เกิน 
2.5	 ไมครอน	 (PM2.5)	 แลิะป็ริมาณฝัุ่นลิะออง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ขันาดไม่เกิน	 10	 ไมครอน	 (PM10)	 เฉลิ่�ยั่รายั่ป็ี 
ในแต่ลิะพื่ื�นที่่�	 จากสถึาน่ตรวจว่ดคุณภาพื่อากาศ
อ่ตโนม่ติท่ี่�วป็ระเที่ศที่่�งห้มด	46	จ่งห้ว่ด	77	สถึาน ่
ในป็ี	2564	พื่บว่า	ฝัุ่นลิะอองขันาดไม่เกิน	10	ไมครอน 
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ที่่�มา:	กรมควบคุมมลิพื่ิษ	(2565)

(PM10)	ค่าเฉลิ่�ยั่รายั่ป็ีท่ี่�งป็ระเที่ศ	40	 ไมโครกร่ม
ต่ อลิู กบาศก์ เมตร 	 ซ่้� งอยัู่่ ใน เกณฑ์์มาตรฐาน	 
(ค่ามาตรฐาน	 50	 ไมโครกร่มต่อลิูกบาศก์เมตร)	 
อยั่่างไรก็ตาม	 ห้ากพิื่จารณาค่าเฉล่ิ�ยั่	 24	 ช้่�วโมง
สูงสุดอยัู่่ในช้่วง	42-527	ไมโครกร่มต่อลูิกบาศก์เมตร 
ซ่้�งเกินกว่าค่ามาตรฐาน	(ค่ามาตรฐาน	120	ไมโครกร่ม 
ต่อลูิกบาศก์ เมตร)	 ซ่้� ง เป็็นอ่นตรายั่ต่อสุขัภาพื่ 
(ค่ามาตรฐาน	 25	 ไมโครกร่มต่อลิูกบาศก์เมตร) 
ในขัณะที่่� 	 ค่าเฉลิ่�ยั่	 24	 ช่้�วโมงสูงสุดอยัู่่ ในช้่วง 
29-414	 ไมโครกร่มต่อลูิกบาศก์เมตร	 ซ่้�งเกินกว่า
ค่ามาตรฐานมากกว่า	 8	 เที่่าต่ว	 (ค่ามาตรฐาน	50	
ไมโครกร่มต่อลิูกบาศก์เมตร)	 แลิะยั่่งคงพื่บป็ัญห้า
ฝัุ่นลิะออง	 PM	 2.5	 เกินค่ามาตรฐานในพืื่�นท่ี่�
กรุงเที่พื่มห้านครแลิะป็ริมณฑ์ลิแลิะพื่ื�นที่่�ภาคเห้นือ
ด้านระด่บเส่ยั่ง	 จากการติดตามตรวจสอบระด่บ
เส่ยั่งในสิ�งแวดลิ้อมโดยั่สถึาน่แบบอ่ตโนม่ติต่อเนื�อง
ตลิอดที่่� งป็ีบริ เวณพื่ื�นที่่� ริมถึนนแลิะพื่ื�นที่่�ที่่� วไป็ 
ใน	13	จ่งห้ว่ด	27	สถึาน่	ในป็ี	2564	พื่บว่าบริเวณ
ริมถึนนในเมืองขันาดให้ญ่ที่่�ม่การจราจรห้นาแน่น
จะม่ระด่บเส่ยั่งเกินเกณฑ์์มาตรฐาน	 โดยั่เฉพื่าะ 
ในพื่ื� นที่่� ริ มถึนนใน เขัตก รุ ง เที่พื่มห้านครแลิะ
ป็ริมณฑ์ลิ	 โดยั่ภาพื่รวมระด่บเส่ยั่งเฉลิ่�ยั่	24	 ช่้�วโมง 
ม่ค่าระด่บเส่ยั่งอยัู่่ระห้ว่าง	 45.0-84.5	 เดซิ่เบลิเอ 
ค่าเฉลิ่�ยั่ที่่�งป็ี	ท่ี่�งพื่ื�นท่ี่�	69.2	เดซ่ิเบลิเอ	(ค่ามาตรฐาน 
70	 เดซ่ิเบลิเอ)	 ท่ี่�งน่�	 เม่�อพื่ิจารณาภาพื่รวมในห้วง 
5 ป้ีแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ (ป้ี 2561 - 2565) 
พื่บว่า	ป็ริมาณฝัุ่นลิะอองขันาดเลิ็กขันาดไม่เกิน	2.5	
ไมครอน	 (PM2.5)	 ม่ค่าระด่บเกินเกณฑ์์มาตรฐาน
ตามที่่� ก ำห้นดไว้ ในห้ลิายั่พื่ื� น ท่ี่� อยั่่ า งต่ อ เนื� อ ง	 
ในขัณะที่่�ป็ ริมาณฝัุ่นลิะอองขันาดไม่ เกิน 	 10	

ไมครอน	 (PM10)	 แลิะระด่บเส่ยั่งในสิ�งแวดลิ้อม 
ในพืื่�นที่่�ส่วนให้ญ่ลิ้วนอยัู่่ในเกณฑ์์ระด่บมาตรฐาน
ร้อยั่ลิะ	 35	 ตามเป็้าห้มายั่ที่่�กำห้นดไว้	 ซ่้�งเป็็นผลิ 
จากการขั่บเคลืิ�อนวาระแห้่งช้าติในการแก้ไขัป็ัญห้า
ฝัุ่นลิะอองขัองห้น่วยั่งานที่่�เก่�ยั่วขั้องอยั่่างเขั้มขั้น 
อ่กที่่�งยั่่งคงม่สถึานการณ์แพื่ร่ระบาดขัองโรคโควิด 
19	ส่งผลิให้้สถึานการณ์ที่่องเท่ี่�ยั่วลิดลิง	ป็ระช้าช้น
ลิดการเ ดินที่างบนที่้องถึนน	 ส่ งผลิให้้มลิพิื่ษ 
ที่างอากาศแลิะเส่ยั่งจาการการจราจรลิดลิง 
ตามไป็ด้วยั่

	 ห้น่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วขั้องได้ร่วมก่นข่ับเคลิื�อน
ผ่านโครงการเพืื่�อข่ับเคลิื�อนการบรรลิุเป็้าห้มายั่ 
ตามยัุ่ที่ธศาสตร์ช้าติ	ป็ระจำป็ีงบป็ระมาณ	พื่.ศ.	2565 
อาทิี่	การดำเนินการตามแผนป็ฏิิบ่ติการข่ับเคลืิ�อน

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

วาระแห้่งช้าติ	การแก้ไขัป็ัญห้ามลิพิื่ษด้านฝัุ่นลิะออง
ม่การเขั้าตรวจแห้ลิ่งกำเนิดเช้ิงรุก	ตรวจจ่บรถึยั่นต์
คว่นดำ	ดำเนินการร่วมก่บภาคเอกช้นในโครงการ
บำรุงร่กษารถึ	ลิดฝัุ่น	 PM2.5	 เพื่ิ�มการติดต่�งสถึาน่

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
729

แผนแม่บท18การเติิบโติอย่่างย่่�งย่ืน



180402

	 จากการท่ี่�ค่าเฉลิ่�ยั่	24	ช้่�วโมงขัองฝัุ่นลิะออง 
ขันาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(PM2.5)		แลิะ	ขันาดไม่เกิน 
10	ไมครอน	(PM10)	ม่ค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน
ซ้่� ง ส่ ง ผลิกระที่บต่ อ วิ ถึ่ ช้่ วิ ต แลิะสุ ขัภาพื่ขัอง
ป็ระช้าช้น	 คณะกรรมการสิ�งแวดลิ้อมแห้่งช้าติ 
เห้็นถึ้งความสำค่ญจ้งได้ออกป็ระกาศ	 “การป็ร่บป็รุง 
มาตรฐานฝัุ่นลิะอองขันาดไม่เกิน	 2.5	 ไมครอน 
ในบรรยั่ากาศโดยั่ที่่� ว ไป็	 ห้รือ 	 PM2.5”	 ใน 
ราช้กิจจานุเบกษา	 เมื�อว่นท่ี่�	 8	 กรกฎาคม	 2565 
โดยั่ป็ร่บป็รุงค่ามาตรฐานรายั่	24	 ช่้�วโมง	จากเดิม
ไม่เกิน	50	ไมโครกร่มต่อลิูกบาศก์เมตร	เป็็นไม่เกิน 
37.5	 ไมโครกร่มต่อลิูกบาศก์เมตร	 ตามเกณฑ์ ์
Interim	 target	 -3	 (IT-3)	 ที่่�องค์การอนาม่ยั่โลิก
กำห้นด	โดยั่จะม่ผลิบ่งค่บใช้้เริ�มต่�งแต่	1	มิถึุนายั่น 
2566	 เป็็นต้นไป็	 ซ่้� ง ในช้่วงน่� 	 ภาคการผลิิต
แลิะภาคการบริ โภคควรเตร่ยั่มความพื่ร้อมใน
การดำเนินการเพื่ื�อลิดฝัุ่นลิะออง	 PM2.5	 ให้ ้
เป็็นไป็ตามค่ามาตรฐานให้ม่ที่่�ได้กำห้นด	จ้งน่บเป็็น 
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ความที่้ าที่ายั่ในการ เร่ งดำ เ นินการลิดมลิพิื่ษ 
ที่างอากาศที่่�ส่งผลิกระที่บต่อสุขัภาพื่ขัองป็ระช้าช้น 
อยั่่างจริงจ่งมากยั่ิ�งข้ั�น	 อ่กที่่�งสถึานการณ์การแพื่ร่
ระบาดขัองเช้ื�อโควิด-19	 ได้คลิ่�คลิายั่ไป็ในที่าง 
ท่ี่�ด่ขั้�น	 ส่งผลิให้้สถึานการณ์การที่่องเท่ี่�ยั่วฟื้้�นต่ว 
แลิะป็ริมาณการเ ดินที่างด้ วยั่ยั่านพื่าห้นะบน 
ที่้องถึนนกลิ่บเขั้าสู่สถึานการณ์ป็กติ	 ซ่้�งอาจส่งผลิ
ให้้คุณภาพื่อากาศแลิะมลิพิื่ษที่างเส่ยั่งอยัู่่ในเกณฑ์์
ที่่�แยั่่ลิง	 ทุี่กภาคส่วนที่่�เก่�ยั่วขั้อง	 จ้งควรเตร่ยั่มการ 
ร่บมือแลิะเร่ง ร่ดผล่ิกด่นมาตรการเพืื่�อลิดแลิะ
ควบคุมมลิพื่ิษที่างอากาศแลิะเส่ยั่งอยั่่างเขั้มขั้น
มากยั่ิ�งขั้�น	 โดยั่กำห้นดแนวนโยั่บายั่แลิะกลิยัุ่ที่ธ ์
ในการดำเนินการให้้ช้่ด เจน	 เพื่ื� อรองร่บการ
กำห้นดค่ามาตรฐานให้ม่แลิะเพื่ื�อให้้การดำเนิน
การแก้ไขัป็ัญห้าคุณภาพื่อากาศ	เส่ยั่งแลิะความส่�น
สะเที่ือนขัองป็ระเที่ศไที่ยั่ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่	สามารถึ
บรรลุิเป็้าห้มายั่ตามแผนแม่บที่ภายั่ใต้ยัุ่ที่ธศาสตร์
ช้าติแลิะการพื่่ฒนาที่่�ยั่่�งยั่ืนได้อยั่่างเป็็นรูป็ธรรม

ตรวจว่ดคุณภาพื่อากาศแลิะรายั่งานสถึานการณ์
คุณภาพื่อากาศแบบ	Real-Time	ผ่านแอพื่ลิิเคช้่น 
Air4Thai	พื่ยั่ากรณ์ฝัุ่นลิะอองแลิะแจ้งเตือนลิ่วงห้น้า 
3	 ว่น	 เพื่ื�อให้้ป็ระช้าช้นแลิะห้น่วยั่งานเตร่ยั่มร่บมือ
สถึานการณ์	 อ่กที่่�งม่นโยั่บายั่ลิดภาษ่	 เพื่ื�อส่งเสริม
แลิะสร้างแรงจูงใจให้้ป็ระช้าช้นห้่นมาใช้้ยั่านยั่นต์
ไฟื้ฟื้้าที่่�ลิดการป็ลิ่อยั่ก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์แลิะ
ช้่วยั่ลิดป็ริมาณฝัุ่นลิะออง	 PM2.5	 นอกจากน่� 
ในพืื่�นท่ี่�วิกฤตม่การบริห้ารจ่ดการมลิพื่ิษที่างอากาศ 
อาทิี่	 ม่การดำเนินมาตรการ	 “ช้ิงเก็บ	 ลิดเผา”	 
โดยั่การบริห้ารจ่ดการเช้ื�อเพื่ลิิงแบบครบวงจร
ควบคุมการเผาในที่่�โลิ่งผ่านแอพื่พื่ลิิเคช้่�นบริห้าร
การเผาในที่่�โลิ่ง	ดำเนินโครงการป็้องก่น	ควบคุมโรค
แลิะภ่ยั่สุขัภาพื่ป็ระช้าช้นในพื่ื�นท่ี่�เส่�ยั่งมลิพื่ิษอากาศ

รวมถ้ึงสร้างความร่วมมือระห้ว่างป็ระเที่ศผ่าน 
การเจรจาสร้างความร่วมมือระห้ว่างป็ระเที่ศ
ภาค่ขั้อตกลิงอาเซ่่ยั่นเพืื่�อแก้ไขัป็ัญห้ามลิพิื่ษจาก 
ห้มอกคว่นขั้ามแดน	 ในส่วนขัองการดำเนินงาน 
ด้านมลิพื่ิษที่างเส่ยั่ง	 ม่การออกป็ระกาศขัอง 
กรมการขันส่งที่างบก	 ในราช้กิจจานุเบกษา	 เรื�อง
กำห้นดมาตรฐานระด่บเส่ยั่งแลิะวิธ่การว่ดระด่บ
เส่ยั่งขัองรถึจ่กรยั่านยั่นต์	พื่.ศ.2564	 ให้้ไม่เกินค่า
มาตรฐานตามแต่ลิะป็ระเภที่ขัองรถึจ่กรยั่านยั่นต์
แลิะม่การสุ่มตรวจสถึานตรวจสภาพื่รถึ	 (ตรอ.)	 
เพื่ื�อตรวจสอบ	 สภาพื่รถึให้้เป็็นไป็ตามมาตรฐาน 
รวมถึ้งม่การพื่่ฒนาระบบการรายั่งานค่าระด่บเส่ยั่ง
จากสถึาน่ตรวจว่ดระด่บเส่ยั่งขัองกรมควบคุมมลิพื่ิษ 
แบบ	Real-Time	ผ่านเว็บไซ่ต์	noisemonitor.net
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	 เพื่ื�อให้้การบริห้ารจ่ดการมลิพื่ิษด้านอากาศ
แลิะระด่บเส่ยั่งที่่� ส่ งผลิกระที่บต่อสิ� งแวดลิ้อม 
บรรลุิตามเป็้าห้มายั่	ป็ระเที่ศไที่ยั่ควรม่การดำเนินการ 
แก้ ไขัป็ัญห้ามลิพื่ิษที่างอากาศแลิะ เส่ ยั่ ง ให้้ ม่
ป็ระสิที่ธิภาพื่แลิะยั่่�งยั่ืน	อาที่ิ	การบ่งค่บใช้้กฎห้มายั่
อยั่่างเขั้มงวดโดยั่เฉพื่าะอยั่่างยั่ิ�ง	 การตรวจจ่บยั่าน
พื่าห้นะที่่�ป็ลิ่อยั่คว่นดำบนที่้องถึนน	ห้รือม่ระด่บเส่ยั่ง 
ขัองที่่อไอเส่ยั่ด่งเกินกว่าค่ามาตรฐาน	 การพ่ื่ฒนา
ระบบขันส่งมวลิช้น	 ให้้ครอบคลุิมทีุ่กเส้นที่างแลิะ
ตอบสนองความต้องการขัองป็ระช้าช้น	การใช้้มาตรการ
ที่างภาษ่ลิดป็ริมาณรถึยั่นต์เก่าบนที่้องถึนนที่่�ป็ลิ่อยั่ 
PM	2.5	ในป็ริมาณท่ี่�สูง	เพืื่�อลิดป็ริมาณการใช้้รถึยั่นต์ 
ที่่�ป็ลิ่อยั่มลิพิื่ษที่างอากาศแลิะเส่ยั่งบนที่้องถึนน 
ม่แผนการดำเนินงานสน่บสนุนการใช้้ยั่านยั่นต์ไฟื้ฟื้้า
ที่่�ช้่ดเจน	สามารถึรองร่บก่บป็ริมาณยั่านยั่นต์ไฟื้ฟื้้า
ที่่�เพื่ิ�มขั้�นในอนาคต	 อาทิี่	 การเตร่ยั่มความพื่ร้อม
ด้านกำลิ่งไฟื้ฟื้้าที่่�ม่ความต้องการใช้้งานเพิื่�มขั้�น 
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ในอนาคตแลิะป็ร่บเป็ลิ่�ยั่นกระบวนการผลิิตไฟื้ฟื้้า 
ขัองป็ระเที่ศให้้เป็็นพื่ล่ิงงานสะอาดมากข้ั�น	 แลิะ
ควรม่นโยั่บายั่ในการกำก่บดูแลิสถึาน่อ่ดป็ระจุไฟื้ฟื้้า
(สถึาน่ช้าร์จ)	 ให้้ครอบคลิุมทีุ่กพื่ื�นที่่� 	 สน่บสนุน
การศ้กษาพื่่ฒนาองค์ความรู้	 วิจ่ยั่แลิะนว่ตกรรม
ที่่� เ ก่�ยั่วขั้องก่บในการจ่ดการมลิพื่ิษที่างอากาศ
แลิะเส่ยั่ง	 อาทิี่	 การแป็รรูป็เศษว่สดุจากการที่ำ
เกษตรกรรมไป็เป็็นพื่ล่ิงงานที่ดแที่น	 ห้รือสร้าง
มูลิค่าเพื่ิ�ม	ที่ดแที่นการเผาที่ำลิายั่	ป็ระช้าช้าส่มพื่่นธ์
แลิะเผยั่แพื่ร่องค์ความรู้ให้้ทุี่กภาคส่วนตระห้น่กถึ้ง 
ผลิกระที่บต่อสิ� งแวดลิ้อมจากการใช้้ เช้ื�อ เพื่ลิิง
ฟื้อสซิ่ลิ	 การเผาถึ่านห้ิน	 แลิะการเผาในที่่� โลิ่ง
น่�นลิ้วนส่งผลิต่อคุณภาพื่อากาศ	 โดยั่ควรห้่นมา
ใช้้พื่ลิ่งงานห้มุนเว่ยั่นที่่� เป็็นมิตรต่อสิ� งแวดลิ้อม 
เพื่ื�อให้้ทีุ่กคนได้ม่อากาศที่่�สะอาดในการห้ายั่ใจแลิะได ้
อยัู่่อาศ่ยั่ในสิ�งแวดลิ้อมที่่�ป็ลิอดภ่ยั่ต่อสุขัภาพื่

	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (18)	 การเ ติบโต 
แบบยั่่�งยั่ืน	(พื่.ศ.	2566	-	2580)	(ฉบ่บแก้ไขัเพื่ิ�มเติม) 
เป็้าห้มายั่แผนแม่บที่ยั่่อยั่	 คุณภาพื่อากาศ	 เส่ยั่ง
แลิะความส่�นสะเทืี่อนอยัู่่ ระด่บมาตรฐานขัอง
ป็ระเที่ศไที่ยั่	 ได้ม่การป็ร่บต่วช้่�ว่ดโดยั่แบ่งต่วช้่�ว่ด 
เดิมเป็็น	 2	 ต่วช่้�ว่ดยั่่อยั่	 คือ	 จากเดิม	 คุณภาพื่
อากาศ	 เส่ยั่ง	 แลิะความส่�นสะเทืี่อนอยัู่่ในเกณฑ์์
มาตรฐานป็ระเที่ศไที่ยั่	 เป็็น	 (1)	 คุณภาพื่อากาศ 
ในพื่ื�นที่่�วิกฤตแลิะพื่ื�นที่่�ท่ี่�วไป็อยูั่่ในเกณฑ์์มาตรฐาน 
ป็ระเที่ศไที่ยั่	แลิะ	(2)	คุณภาพื่เส่ยั่งในพื่ื�นที่่�ริมถึนน 
อยัู่่ในเกณฑ์์มาตรฐานป็ระเที่ศไที่ยั่	 โดยั่กำห้นด 
ค่าเป็้าห้มายั่ขัองท่ี่�งสองต่วช้่�ว่ดคงเดิม	คือ	 ร้อยั่ลิะ 
90	ขัองพื่ื�นที่่�เป็้าห้มายั่	ที่่�งน่�	เมื�อพิื่จารณาสถึานการณ ์
ป็ี	2565	เท่ี่ยั่บก่บค่าเป็้าห้มายั่ป็ี	2570	พื่บว่าจาก
ขั้อมูลิลิ่าสุด	 ป็ี	 2564	 คุณภาพื่อากาศขัองไที่ยั่ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

ม่ฝัุ่นลิะอองขันาดไม่เกิน	 2.5	 ไมครอน	 (PM2.5)	
เฉลิ่� ยั่รายั่ป็ี 	 22	 ไมโครกร่มต่อลิูกบาศก์ เมตร 
ฝัุ่นลิะอองขันาดไม่ เกิน	 10	 ไมครอน	 (PM10) 
ค่า เฉลิ่� ยั่รายั่ป็ีที่่� งป็ระเที่ศ	 40	 ไมโครกร่มต่อ
ลิูกบาศก์เมตร	 แลิะด้านคุณภาพื่เส่ยั่ง	 พื่บระด่บ
เส่ยั่งเฉล่ิ�ยั่ที่่�งป็ีม่ค่า	 69.2	 เดซ่ิเบลิเอ	 ซ้่�งเมื�อเที่่ยั่บ
ก่บค่าเป็้าห้มายั่ป็ี	2570	ป็ระเที่ศไที่ยั่ม่สถึานะการ
บรรลิุเป็้าห้มายั่ระด่บเส่�ยั่ง	 (ส่ส้ม)	 ซ่้�งห้ากต้องการ
จะบรรลิุเป็้าห้มายั่ด่งกลิ่าว	 ห้น่วยั่งานที่่�เก่�ยั่วขั้อง
ควรดำเนินการยั่กระด่บมาตรการเพื่ื�อแก้ไขัป็ัญห้า
คุณภาพื่อากาศแลิะเส่ยั่งให้้ม่ความเขั้มขั้นขั้�น 
โดยั่บ่งค่บใช้้กฎห้มายั่อยั่่างเขั้มงวด	ควบคู่ไป็ก่บการ
พื่่ฒนานว่ตกรรมในการจ่ดการมลิพิื่ษที่างอากาศ 
แลิะเส่ยั่งที่่�ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่	
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่

ดััชน่ป้ระสิที่ธิภาพื้การจัดัการขียะ ถ้ง 0.74 ในป้ี 2565

การจัดัการมลุพิื้ษที่่�ม่ผลุกระที่บต้่อสิ�งแวดัลุ้อม แลุะสารเค่ม่ในภาค่เกษต้รที่ั�งระบบ
ให้เป้็นไป้ต้ามมาต้รฐานสากลุ

ป้ี
2565

การจัดัการมลุพิื้ษที่่�มผ่ลุกระที่บต้่อสิ�งแวดัลุ้อม แลุะสารเค่ม่ในภาค่เกษต้รที่ั�งระบบ
ให้เป้็นไป้ต้ามมาต้รฐานสากลุ

	 ป็ระเด็นการจ่ดการมลิพิื่ษที่่�ม่ผลิกระที่บ
ต่อสิ�งแวดลิ้อม	 ได้กำห้นดเป็้าห้มายั่การจ่ดการ
ขัยั่ะมูลิฝัอยั่	 มูลิฝัอยั่ติดเชื้�อ	 ขัองเส่ยั่อ่นตรายั่
สารเคม่ในภาคการเกษตร	 แลิะการอุตสาห้กรรม
ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่มากขั้�น	 ตามห้่วงโซ่่คุณค่าขัอง
ป็ระเที่ศไที่ยั่จะต้องเร่ ง ให้้ความสำค่ญก่บการ
บริห้ารจ่ดการขัยั่ะท่ี่� เห้มาะสมต่� งแต่ต้นที่างถึ้ง
ป็ลิายั่ที่าง	ซ่้�งเป็็นป็ัจจ่ยั่สู่ความสำเร็จที่่�สำค่ญ	 เช้่น
การแยั่กป็ระเภที่ขัยั่ะ	การลิดป็ริมาณการเกิดขัยั่ะ
รวมถึ้งป็ระเด็นที่่�เก่�ยั่วขั้องก่บกฎห้มายั่	 นโยั่บายั่
กฎระเบ่ยั่บวิจ่ยั่แลิะการพื่่ฒนานว่ตกรรมแลิะ

เที่คโนโลิยั่่การจ่ดการขัยั่ะ	แลิะการบริห้ารจ่ดการ
สภาพื่แวดลิ้อมที่่�เอื�อต่อการบริห้ารจ่ดการขัยั่ะ	 เพื่ื�อ
ให้้สามารถึลิดผลิกระที่บความรุนแรงจากป็ัญห้า
ขัยั่ะแลิะสารพื่ิษที่่� ไม่ ได้ร่บการกำจ่ดดูแลิอยั่่าง 
ถึูกต้องแลิะป็นเป็้�อนออกสู่สิ�งแวดลิ้อม	 เช้่น	การที่่� 
ส่ตว์ที่ะเลิเส่ยั่ช้่วิตจากการกินขัยั่ะที่ะเลิ	 ป็ัญห้า 
น�ำป็นเป็้�อนจากสารเคม่รอบพื่ื�นที่่�การเกษตร	ป็ัญห้า
ผลิกระที่บจากสารเคม่พื่ื�นที่่�รอบเขัตอุตสาห้กรรม
น่บเป็็นป็ระเด็นที่่�ม่ความที่้าที่ายั่อยั่่างมากที่่�ต้อง
อาศ่ยั่การขั่บเคลิื�อนโดยั่การบูรณาการจากทุี่ก 
ภาคส่วนในการขั่บเคลิื�อนต่อไป็
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	 พื่ิ จารณาจากด่ชน่ป้ระสิทธิ ภาพื่การ
จัด้การขัยะ	 จากรายั่งานจ่ดที่ำโดยั่กรมควบคุม
มลิพิื่ษ	แลิะกรมโรงงานอุตสาห้กรรม	พื่บว่า	ขั้อมูลิ
สถึานการณ์ลิ่าสุดป็ี	 2564	 ม่ป็ริมาณขัยั่ะมูลิฝัอยั่
ชุ้มช้น	24.98	ลิ้านต่น	 ลิดลิงร้อยั่ลิะ	1.54	 จากป็ ี
2563	ส่วนห้น้�งเป็็นผลิมาจากการแพื่ร่ระบาดขัอง
โรคโควิด	19	 โดยั่การจ่ดการขัยั่ะมูลิฝัอยั่	สามารถึ
นำขัยั่ะกลิ่บมาใช้้ป็ระโยั่ช้น์ได้	 7.89	ลิ้านต่น	ลิดลิง 
ร้อยั่ลิะ	 6	 แลิะม่การกำจ่ดถึูกต้อง	 9.28	 ลิ้านต่น	 
เพื่ิ�มขั้�นร้อยั่ลิะ	1.64	เท่ี่ยั่บก่บป็ี	2563	ม่ป็ริมาณมูลิฝัอยั่
ติดเช้ื�อ	 90,009	ต่น	 ได้ร่บการจ่ดการอยั่่างถูึกต้อง 
81,774.67	 ต่น	 ม่ป็ริมาณขัองเส่ยั่อ่นตรายั่ชุ้มช้น 
669,518	ต่น	 กำจ่ดถึูกต้อง	 147,294	ต่น	 แลิะม่
ป็ริมาณกากอุตสาห้กรรมท่ี่�ม่การแจ้งการขันส่ง 
ในระบบแลิะนำเขั้าสู่ระบบการจ่ดการ	 18.57	
ลิ้านต่น	 โดยั่สามารถป้ระเมินตามตัวช่�วัด้ด้ัชน่

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ป้ระสิทธิภาพื่การจัด้การขัยะได้้ค่าคะแนน 0.68 
ซ่้�งสูงกว่าป็ี	 2563	 เลิ็กน้อยั่	 สะที่้อนให้้เห้็นว่า	 
การจ่ดการขัยั่ะในภาพื่รวมม่การดำเนินงานในที่ิศที่าง 
ที่่�ด่ขั้�น	โดยั่เฉพื่าะในป็ระเด็นการจ่ดการขัยั่ะมูลิฝัอยั่
ชุ้มช้น	อยั่่างไรก็ด่	 จากสถึานการณ์การแพื่ร่ระบาด
ขัองโควิด-19	ที่ำให้้เกิดป็ัญห้าขัยั่ะห้ลิายั่ป็ระเภที่
เพื่ิ�มขั้�น	 โดยั่ส่วนมากมาจากกลิุ่มการใช้้บริการ
ส่งอาห้าร	 แลิะกลิุ่มขัยั่ะติดเช้ื�อ	 อุป็กรณ์ที่างการ
แพื่ที่ยั่์	 ซ้่�งต้องม่การวางแผนเตร่ยั่มร่บมือในระยั่ะ
ต่อไป็	แลิะเม่�อพิื่จารณาภาพื่รวมในห้วง 5 ป้ีแรก
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ป้ี 2561 - 2565)	พื่บว่า
ด่ช้น่ป็ระสิที่ธิภาพื่การจ่ดการขัยั่ะขัองไที่ยั่ม่ระด่บ
ค่อนขั้างที่รงต่ว	 ซ้่�งห้น่วยั่งานที่่�เก่�ยั่วขั้องต้องร่บ 
ห้าสาเห้ตุแลิะวางมาตรการแก้ไขัเพืื่�อให้้สามารถึ
บรรลุิเป็้าห้มายั่ที่่�กำห้นดไว้ในห้้วงพื่่ฒนาต่อไป็ได้

	 ห้น่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วขั้องได้ร่วมก่นข่ับเคลิื�อน
ผ่านโครงการเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการบรรลืุ่เป้้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ป้ระจำป้ีงบป้ระมาณ พื่.ศ. 2565 
อาทิี่	 โครงการส่งเสริมการใช้้เที่คโนโลิยั่่ร่ไซ่เคิลิ
เพื่ื�อพื่่ฒนาต้นแบบการจ่ดการแบตเตอร่�ยั่านยั่นต์
ไฟื้ฟื้้าใช้้งานแลิ้วในป็ระเที่ศไที่ยั่	 แลิะในป็ระเด็น
ขัองเส่ยั่อ่นตรายั่	 ม่การจ่ดที่ำร่างแผนป็ฏิิบ่ติการ
ด้านการจ่ดการซ่ากผลิิตภ่ณฑ์์เครื�องใช้้ไฟื้ฟื้้าแลิะ
อิเล็ิกที่รอนิกส์เช้ิงบูรณาการ	(พื่.ศ.	2565-2569)	แลิะ
ป็ร่บป็รุงพื่ระราช้บ่ญญ่ติการจ่ดการซ่ากผลิิตภ่ณฑ์์
เครื�องใช้้ไฟื้ฟื้้าแลิะอุป็กรณ์อิเล็ิกที่รอนิกส์	พื่.ศ.	 ....	
เพื่ื�อให้้เกิดระบบการจ่ดการซ่ากผลิิตภ่ณฑ์์เครื�องใช้้
ไฟื้ฟื้้าแลิะอุป็กรณ์อิเลิ็กที่รอนิกส์ท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่
ที่่นก่บยัุ่คสม่ยั่	รวมถึ้งม่ความเขั้มงวดขั้�น	นอกจากน่� 
ห้น่วยั่งานภาคร่ฐยั่่งได้ให้้ความสำค่ญก่บการจ่ดการ
ขัยั่ะอยั่่างต่อเนื�อง	 โดยั่ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขั

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

ป็ัญห้าการบริห้ารจ่ดการขัยั่ะมูลิฝัอยั่ที่่�งระบบ	ได้แก่	
(1)	การจ่ดการขัยั่ะที่่�ต้นที่าง	ส่งเสริมลิดการใช้้บรรจุ
ภ่ณฑ์์ท่ี่� จ่ดการยั่าก	 เน้นใช้้ห้ล่ิกการจ่ดการขัยั่ะ 
ตามแนวคิด	3Rs	 (ลิดการใช้้	 ใช้้แลิ้วใช้้ซ่�ำ	 แลิะนำ
กลิ่บมาใช้้ให้ม่)	สน่บสนุนการที่่องเที่่�ยั่วเช้ิงนิเวศลิด 
การเกิดขัยั่ะในแห้ลิ่งที่่องเที่่�ยั่ว	 ให้้องค์กรป็กครอง 
ส่วนที่้องถึิ�นออกขั้อบ่ญญ่ติกำห้นดอ่ตราค่าธรรมเน่ยั่ม 
จ่ดการขัยั่ะ	แลิะการรณรงค์ป็ระช้าส่มพื่่นธ์เพื่ื�อลิด
แลิะค่ดแยั่กขัยั่ะมูลิฝัอยั่	 (2)	 การจ่ดการขัยั่ะกลิาง
ที่าง	 โดยั่การกำห้นดรูป็แบบการเก็บขันที่่�เห้มาะสม
ก่บพื่ื�นที่่�แลิะส่งเสริมให้้ภาคเอกช้นเขั้าร่วมดำเนินการ 
แลิะ	(3)	การจ่ดการขัยั่ะป็ลิายั่ที่าง	โดยั่การป็ร่บป็รุง
แลิะเพื่ิ�มป็ระสิที่ธิภาพื่สถึานที่่�กำจ่ดขัยั่ะมูลิฝัอยั่ 
ที่่�ดำเนินการไม่ถึูกต้อง	 แลิะติดตามตรวจสอบ
คุณภาพื่สิ� งแวดลิ้อมจากการกำจ่ดขัยั่ะมูลิฝัอยั่ 
ม่การพ่ื่ฒนาความร่วมมือก่บห้น่วยั่งานภาคร่ฐ
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แลิะภาคเอกช้นเพืื่�อขั่บเคลิื�อนการบริห้ารจ่ดการ
ขัยั่ะมูลิฝัอยั่ในแต่ลิะป็ระเภที่	ด้วยั่การพื่่ฒนาแลิะ
ป็ร่บป็รุงระบบบริห้ารจ่ดการแลิะบริการสารสนเที่ศ

ด้านขัยั่ะมูลิฝัอยั่	การสน่บสนุนแนวที่างการนำขัยั่ะ
มูลิฝัอยั่ไป็เป็็นพื่ลิ่งงาน

	 เพื่ื�อให้้บรรลุิเป็้าห้มายั่ในการจ่ดการขัยั่ะ 
แลิะขัอง เส่ ยั่อ่ นตรายั่ขัองป็ระ เที่ศได้ อยั่่ า งม่
ป็ระสิที่ธิภาพื่	 ในห้้วงการพื่่ฒนาต่อไป็ควรม่การ 
เตร่ยั่มรองร่บสถึานที่่� เพื่ื�อจ่ดการขัยั่ะที่่� เกิดจาก 
การดำเนินช้่วิตวิถึ่ให้ม่	สืบเนื�องจากการแพื่ร่ระบาด
ขัองเช้ื�อโควิด-19	 รวมถึ้งขัยั่ะที่่�จะม่ป็ริมาณสูงขั้�น
เกิดจากการฟื้้�นต่วขัองภาคการที่่องเที่่�ยั่ว	 แลิะควร
ให้้ความสำค่ญก่บการบริห้ารจ่ดการป็ริมาณขัยั่ะ 
ที่่� ม่จำนวนมากเกินความสามารถึในการจ่ดการ	 
การพื่่ฒนานว่ตกรรม	 เที่คโนโลิยั่่แลิะกลิไกเครื�องมือ 
ที่่�ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่เพื่ิ�มขั้�น	 พื่่ฒนาองค์ความรู้	 แลิะ
สื�อสารสร้างความเขั้าใจการจ่ดการขัยั่ะที่่�ต้นที่าง
สำห้ร่บใช้้เป็็นต้นแบบให้้แก่เครือขั่ายั่อาสาสม่คร
พิื่ที่่กษ์ที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติแลิะสิ�งแวดลิ้อม	องค์กร	
ห้น่วยั่งาน	ห้รือป็ระช้าช้น	ตลิอดจนการใช้้มาตรการ
ที่างเศรษฐศาสตร์แลิะส่งคมเป็็นเครื�องมือในการ 
ลิดขัยั่ะ	อาที่ิ	ค่าธรรมเน่ยั่ม	แรงจูงใจ	แลิะการลิงโที่ษ
แลิะส่งเสริมให้้ภาคเอกช้นเขั้ามาม่ส่วนร่วมในการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ลิงทีุ่น	 รวมถึ้งส่งเสริมแลิะกระจายั่โรงงานร่ไซ่เคิลิ
ห้รือโรงงานกำจ่ดขัองเส่ยั่อ่นตรายั่ให้้ครอบคลิุม
ที่่�วที่่�งป็ระเที่ศ	 แลิะที่่�สำค่ญต้องม่การเพื่ิ�มความ
เขั้มงวดการบ่งค่บใช้้กฎห้มายั่แลิะมาตรการต่าง	ๆ	 
ก่บแห้ลิ่งกำเนิดมลิพื่ิษ	 เร่งร่ดการออกกฎห้มายั่
เพื่ื�อควบคุม	 กำก่บ	 แลิะจ่ดการ	 อาที่ิ	 กฎห้มายั่ 
การจ่ดการซ่ากผลิิตภ่ณฑ์์เครื�องใช้้ไฟื้ฟื้้าแลิะอุป็กรณ์
อิเล็ิกที่รอนิกส์	 กฎห้มายั่ควบคุมการป็ลิดป็ลิ่อยั่ 
แลิะเคลิื� อนยั่้ ายั่มลิพื่ิษ 	 แลิะกฎห้มายั่เ พืื่� อ ใช้้ 
บริห้ารจ่ดการบรรจุภ่ณฑ์์	 โดยั่ใช้้แนวคิดการขัยั่ายั่ 
ความร่บผิดช้อบขัองผู้ผลิิต
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	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (18)	 การเ ติบโต 
อยั่่างยั่่�งยืั่น	 (พื่.ศ.	 2566	 –	 2580)	 (ฉบ่บแก้ไขั
เพื่ิ�มเติม)	 เป็้าห้มายั่แผนแม่บที่ยั่่อยั่	 การจ่ดการ
ขัยั่ะมูลิฝัอยั่	 มูลิฝัอยั่ติดเช้ื�อ	 ขัองเส่ยั่อ่นตรายั่
สารเคม่ในภาคการเกษตร	 แลิะการอุตสาห้กรรม
ม่ป็ระ สิที่ธิภาพื่มากข้ั�น 	 ยั่่ งคงต่ วช้่� ว่ ดแลิะค่ า 
เป็้าห้มายั่เดิม	 คือ	 ด่ช้น่ป็ระสิที่ธิภาพื่การจ่ดการ
ขัยั่ะ	ที่่�กำห้นดให้้ในป็ี	 2570	 ป็ระเที่ศไที่ยั่ม่ด่ช้น่
ป็ระสิที่ธิภาพื่การจ่ดการขัยั่ะเที่่าก่บ	 0.81	 ซ่้�ง
เ มื� อพื่ิจารณาสถึานการณ์ป็ี 	 2565	 เที่่ยั่บก่บ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

ค่าเป็้าห้มายั่ป็ี	2570	แลิ้ว	พื่บว่าด่ช้น่ป็ระสิที่ธิภาพื่
การจ่ดการขัยั่ะขัองป็ระเที่ศไที่ยั่ม่ค่า	 0.68	 ซ่้�ง 
อยัู่่ ในสถึานะต� ำกว่ าค่ า เป็้ าห้มายั่ระด่บ เส่� ยั่ ง 
(ส่ส้ม)	ป็ระกอบก่บเมื�อเป็ร่ยั่บเที่่ยั่บผลิการดำเนินงาน 
ในห้้วง	 5	 ป็ีที่่�ผ่ านมา	 ด่ช้น่ป็ระสิที่ธิภาพื่การ
จ่ดการขัยั่ะขัองไที่ยั่ม่แนวโน้มที่่�ที่รงต่วจ้งน่บเป็็น 
ความที่้าที่ายั่อยั่่างมากที่่�ห้น่วยั่งานจะต้องเร่ ง
ดำเนินการเพื่ื�อให้้บรรลิุเป็้าห้มายั่ตามที่่�กำห้นด
ไว้ในห้้วงการพื่่ฒนาต่อไป็	 แลิะมุ่งสู่การเป็็นส่งคม
ป็ลิอดขัยั่ะได้อยั่่างแที่้จริง	

180403
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การยกระดัับกระบวนที่ัศน์เพืื้�อกำาหนดัอนาค่ต้ป้ระเที่ศ

ดััชน่การต้ระหนักรู้ดั้านสิ�งแวดัลุ้อม ร้อยลุะ 20

ค่นไที่ยม่คุ่ณลุักษณะแลุะพื้ฤต้ิกรรมที่่�พ้ื้งป้ระสงค่์ด้ัานสิ�งแวดัลุ้อม
แลุะคุ่ณภาพื้ช่วิต้ที่่�ดั่

ป้ี
2565

	 ป็ ร ะ เ ด็ น ก า รยั่ก ระด่ บ ก ร ะบวนที่่ ศน ์
เพื่ื�อกำห้นดอนาคตป็ระเที่ศ	 ม่เป็้าห้มายั่เพืื่�อให้้
คนไที่ยั่ม่คุณลิ่กษณะแลิะพื่ฤติกรรมที่่�พื่้งป็ระสงค์
ด้านสิ�งแวดลิ้อมแลิะคุณภาพื่ช้่วิตที่่�ด่	 โดยั่กำห้นด
นิยั่ามการยั่กระด่บกระบวนที่่ศน์	 คือ	 การเพิื่�ม
ความสามารถึในการ เขั้ า ใจแลิะป็ร่บที่่ศนคติ 
ห้รือพื่ฤติกรรมเรื�องการอนุร่กษ์สิ�งแวดลิ้อมในวิธ่
คิดแบบให้ม่ที่่�ห่้กลิ้างแลิะที่้าที่ายั่กระบวนที่่ศน์เก่า 
จนเกิดการเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงวิถึ่ให้ม่อยั่่างถึาวร	 ผ่าน 
การสร้ า ง เครื� อ งมื อกลิไกด้ านสิ� งแวดลิ้อมท่ี่� ม่

ป็ระสิที่ธิภาพื่	การสร้างการร่บรู้	 จิตสำน้กค่านิยั่ม
แลิะการตระห้น่กรู้ ที่่� ถึู กต้ องด้ านสิ� งแวดลิ้อม 
อยั่่างม่ส่วนร่วม	 รวมถึ้งการกำห้นดบที่บาที่ห้น้าที่่�
แลิะการป็ระสานการดำ เ นินงานร่ วมก่นขัอง 
ห้น่วยั่งาน	 สถึาบ่นท่ี่�เก่�ยั่วขั้องก่บการดำเนินงาน
ด้านสิ�งแวดลิ้อม	 การสร้างมาตรฐานแลิะแนวที่าง
การป็ฏิิบ่ ติที่่� ด่ 	 ตลิอดจนการเสริมสร้างสภาพื่
แวดลิ้อมให้้เอื�อต่อการที่ำให้้คนไที่ยั่ม่คุณลิ่กษณะ
แลิะพื่ฤติกรรมท่ี่�พื่้ งป็ระสงค์ด้ านสิ� งแวดลิ้อม 
แลิะคุณภาพื่ช้่วิตที่่�ด่
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	 เป็้าห้มายั่	 เนื�องจากในห้้วงการพื่่ฒนาที่่�
ผ่านมายั่่งไม่ม่การจ่ดที่ำขั้อมูลิด่ช้น่การตระห้น่กรู้
ด้านสิ�งแวดลิ้อม	 ในการป็ระเมินตามเป็้าห้มายั่จ้งใช้้
ขั้อมูลิเที่่ยั่บเค่ยั่งท่ี่�แสดงให้้เห็้นถ้ึงการเป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิง
พื่ฤติกรรมที่่�พื่้ งป็ระสงค์ด้ านสิ� งแวดลิ้อมแลิะ
คุณภาพื่ช้่วิตที่่�ด่	 โดยั่พิื่จารณาเที่่ยั่บเค่ยั่งจาก	 (1)	
การม่จิตอาสาขัองคน	ว่ดจากขั้อมูลิเครือขั่ายั่อาสา
สม่ครพื่ิที่่กษ์ที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติแลิะสิ�งแวดลิ้อม
	 (ที่สม.)	 ซ้่�งป็ี	 2565	ม่จำนวนสะสม	277,680	คน	
โดยั่พื่บว่าม่จำนวนเพื่ิ�มมากขั้�นต่อเนื�องจากป็ี	2561	
เฉลิ่�ยั่ป็ีลิะ	16,332.75	คน	ห้รือคิดเป็็นอ่ตราการเพื่ิ�ม
เฉลิ่�ยั่ร้อยั่ลิะ	5.88	(2)	จำนวนองค์กรเอกช้น	(NGO)	
ด้านสิ�งแวดลิ้อม	 ม่แนวโน้มเพื่ิ�มขั้�นเช้่นเด่ยั่วก่น 
โดยั่ในป็ี	2565	ม่จำนวน	297	องค์กร	 เพิื่�มมากข้ั�น
ต่อเนื�องจากป็ี	2561	 เฉลิ่�ยั่ป็ีลิะ	7	องค์กร	ห้รือคิด
เป็็นอ่ตราการเพื่ิ�มเฉลิ่�ยั่ร้อยั่ลิะ	 1.85	น่บเป็็นการ
สะที่้อนที่างอ้อมว่าจำนวนผู้คนที่่�ตระห้น่กถ้ึงการ
ดูแลิสิ�งแวดลิ้อมม่จำนวนเพื่ิ�มขั้�นอยั่่างต่อเนื�อง	 (3)	
จำนวนกิจการ/องค์กรที่่� เป็็นมิตรต่อสิ�งแวดลิ้อม 
ที่่�ผ่านการป็ระเมินตามมาตรฐาน	G-Green	แบ่งตาม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ป็ระเภที่กิจกรรมที่่�ป็ระกอบการ	 ได้แก่	 การผลิิต 
ส่เขั่ยั่ว	 โรงแรมส่เขั่ยั่ว	 อุที่ยั่านแห้่งช้าติส่ เขั่ยั่ว 
ร้านอาห้ารส่เขั่ยั่ว	สนามบินส่เขั่ยั่ว	 โดยั่ใช้้พิื่จารณา
เที่่ยั่บเค่ยั่งถึ้งการเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงพื่ฤติกรรมที่่�พื่้ ง
ป็ระสงค์ด้านสิ�งแวดลิ้อมแลิะคุณภาพื่ช้่วิตในภาค
ธุรกิจ	จากขั้อมูลิป็ี	2565	ม่จำนวนที่่�ผ่านการร่บรอง
ท่ี่�งห้มด	 263	 กิจการ/องค์กร	 ลิดลิงจากป็ี	 2564	
จำนวน	56	กิจการ/องค์กร	แลิะ	(4)	จำนวนโรงเร่ยั่น	
Eco-School	พื่บว่าป็ี	2565	ม่จำนวน	517	โรงเร่ยั่น
เพิื่�มขั้�นจากป็ี	 2564	 จำนวน	 256	 โรงเร่ยั่น	ที่่�งน่� 
เม่�อพิื่จารณาภาพื่รวมในห้วง 5 ป้ีแรกตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (ป้ี 2561 - 2565)	 พื่บว่า 
องค์ป็ระกอบเที่่ยั่บเค่ยั่งในแต่ลิะด้าน	 ขัองด่ช้น่ 
การตระห้น่กรู้ด้านสิ�งแวดลิ้อม	 ม่ค่าเพื่ิ�มข้ั�นในทุี่กๆ	ป็ี 
ยั่กเว้นองค์ป็ระกอบด้านกิจการห้รือองค์กรที่่� 
เป็็นมิตรต่อสิ�งแวดลิ้อมฯ	 ที่่�ม่จำนวนองค์กรใน
ป็ีลิ่าสุดลิดลิงจากป็ีก่อนห้น้า	 ซ้่�งอาจม่สาเห้ตุจาก
การแพื่ร่ระบาดขัองเช้ื�อไวร่สโควิด-19	ที่่�ส่งผลิให้ ้
การดำเนินงานด้วยั่ความเป็็นมิตรต่อสิ�งแวดลิ้อม 
สามารป็ฏิิบ่ติได้ยั่ากยั่ิ�งขั้�น

ที่่�มา:	กรมส่งเสริมคุณภาพื่สิ�งแวดลิ้อม	(2565)
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	 ห้น่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วขั้องได้ร่วมก่นข่ับเคลิื�อน
ผ่านโครงการเพื่ื�อขั่บเคลิื�อนการบรรลิุเป็้าห้มายั่ตาม
ยัุ่ที่ธศาสตร์ช้าติ	ป็ระจำป็ีงบป็ระมาณ	พื่.ศ.	 2565	
อาที่ิ	การจ่ดต่�งโรงเร่ยั่นอ่โคสคูลิ	(Eco-School)	ซ้่�ง
เป็็นการส่งเสริมกระบวนการสิ�งแวดลิ้อมศ้กษาใน
โรงเร่ยั่น	ที่่�ต่อยั่อดมาจากโครงการศูนยั่์สิ�งแวดลิ้อม
ศ้กษาระด่บจ่งห้ว่ด	 โดยั่กรมส่งเสริมคุณภาพื่สิ�ง
แวดลิ้อมให้้การสน่บสนุนโรงเร่ยั่น	 เพื่ื�อต่อยั่อด
ไป็เป็็นโรงเร่ยั่น	 Eco-School	 แลิ้วจำนวน	 517	
โรงเร่ยั่น	 (กรมส่งเสริมคุณภาพื่สิ�งแวดลิ้อม,	 2565)	
โครงการเสริมสร้างคุณลิ่กษณะอ่นพื่้งป็ระสงค์
ด้านการบริห้ารจ่ดการที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติแลิะสิ�ง
แวดลิ้อมมุ่งสู่การเติบโตอยั่่างยั่่�งยั่ืน	โครงการจ่ดการ
สิ�งแวดลิ้อมเมืองแลิะชุ้มช้นอยั่่างเป็็นองค์รวม	แลิะ
โครงการวิจ่ยั่	พื่่ฒนา	 เที่คโนโลิยั่่แลิะนว่ตกรรมใน

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

การจ่ดการด้านสิ�งแวดลิ้อม	นอกจากน่�ยั่่งส่งเสริม
โครงการแลิะกิจกรรมอาสาสม่ครต่าง	 ๆ	 อยั่่าง
ต่อเนื�อง	 เช้่น	 โครงการเสริมสร้างการตระห้น่กรู้
เยั่าวช้นผู้นำการเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงสู่ชุ้มช้นร่กษ์ที่้องถึิ�น
ร่กษ์โลิก	 โครงการสร้างจิตสำน้กแลิะการม่ส่วนร่วม
ในการป็้องก่นการเผาในที่่�โลิ่งแลิะลิดห้มอกคว่น
	 โครงการอาสาสม่ครพื่ิที่่กษ์ที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติ
แลิะสิ�งแวดลิ้อมห้มู่บ้าน	 (ที่สม.)	ที่่�จะม่ส่วนช้่วยั่ใน
การป็ลิูกจิตสำน้กด้านสาธารณะ	แลิะตระห้น่กถึ้ง
ความสำค่ญขัองการอนุร่กษ์ที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติ
แลิะสิ�งแวดลิ้อมผ่านกิจกรรมการพิื่ที่่กษ์แลิะฟื้้�นฟูื้
ป็่าไม้	 การจ่ดการขัยั่ะมูลิฝัอยั่	 การอนุร่กษ์แลิะ
ฟื้้�นฟูื้ที่ร่พื่ยั่ากรน�ำแลิะการป็้องก่นป็ัญห้าไฟื้ป็่าแลิะ
ห้มอกคว่น	เป็็นต้น

	 ใ น ก า ร ยั่ ก ร ะ ด่ บ ก ร ะ บ ว น ที่่ ศ น์ แ ลิ ะ
พื่ฤ ติกรรมที่่� พื่้ งป็ระสงค์ ด้ านสิ� ง แ วดลิ้ อมที่่� ด่ 
จะต้องอาศ่ยั่การเพื่ิ�มความสามารถึในการเขั้าใจ
แลิะการป็ร่บที่่ศนคติเรื�องการอนุร่กษ์สิ�งแวดลิ้อม
ในระด่บที่่� เกิดจากความสำน้กแลิะการตระห้น่ก
ถ้ึ งความสำค่ญขัองตนเอง ท่ี่� ม่ ต่ อสิ� ง แวดลิ้อม 
ซ่้�งเป็็นป็ระเด็นที่้าที่ายั่อยั่่างมากในการส่งเสริม 
ให้้บุคคลิได้ร่บองค์ความรู้แลิะความเขั้าใจในระด่บ
ที่่�ก่อให้้เกิดการเป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิงพื่ฤติกรรมในทิี่ศที่าง
ท่ี่�พื่้งป็ระสงค์ด้านสิ�งแวดลิ้อม	 อ่กที่่�งกระแสการ
เป็ล่ิ�ยั่นแป็ลิงในบริบที่ขัองโลิกแลิะภายั่ในป็ระเที่ศ
เช้่น	 การแพื่ร่ระบาดขัองโรคอุบ่ติ ให้ม่อุบ่ติซ่�ำ 
การเขั้าสู่ส่งคมสูงว่ยั่	การห้ยัุ่ดช้ะง่กโดยั่การเขั้ามา
ขัองเที่คโนโลิยั่่	แลิะการเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงที่างเศรษฐกิจ

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมาย

ลิ้วนเป็็นกระแสการเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิงอ่นไม่สามารถึ
ควบคุ ม ได้ ที่่� ส่ ง ผลิกระที่บต่ อพื่ฤติ ก รรมแลิะ
กระบวนที่่ศน์ด้านที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติขัองผู้คน 
แลิะสิ�งแวดลิ้อมท่ี่�งที่างตรงแลิะที่างอ้อม	นอกจากน่� 
ในป็ระเด็นการป็ระเมินระด่บพื่ฤติกรรมขัองคนน่�น	 
ยั่่งม่ความที่้าที่ายั่ที่่�จะจ่ดที่ำออกมาในรูป็แบบ 
ต่วช้่�ว่ด	 เนื�องจากความตระห้น่กรู้ด้านสิ�งแวดลิ้อม
ยั่ากท่ี่�จะนิยั่ามความห้มายั่อยั่่าง เป็็นรูป็ธรรม	 
แลิะยั่่งต้องอาศ่ยั่การบูรณาการขั้อมูลิระห้ว่าง
ห้ลิายั่ห้น่วยั่งานในการจ่ดที่ำขั้�นเป็็นด่ช้น่	 ซ่้�งต้อง
อาศ่ยั่ความร่วมมือจากทุี่กภาคส่วนเพืื่�อให้้การ
ดำ เนิ นการสำ เ ร็ จลิุ ลิ่ ว งตามแผนที่่� ว า ง ไ ว้ ใ น 
ห้้วงการพ่ื่ฒนาต่อไป็
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	 แผนแม่บที่ป็ระเด็น	 (18)	 การเ ติบโต 
อยั่่างยั่่�งยืั่น	 (พื่.ศ.	 2566	 –	 2580)	 (ฉบ่บแก้ไขั
เพื่ิ�มเติม)	 เป็้าห้มายั่แผนแม่บที่ยั่่อยั่	 คนไที่ยั่ม่
คุณลิ่กษณะแลิะพื่ฤติกรรมท่ี่�พื่้ งป็ระสงค์ด้ าน 
สิ�งแวดลิ้อมแลิะคุณภาพื่ช้่วิตที่่�ด่	 ได้ม่การป็ร่บต่ว 
ช้่�ว่ดแลิะค่าเป็้าห้มายั่ให้ม่จาก	เดิม	ด่ช้น่การตระห้น่ก 
รู้ด้านสิ� งแวดลิ้อม	 ซ่้� งพื่ิจารณาเที่่ยั่บเค่ยั่งจาก
(1)	 อาสาสม่ครพื่ิที่่กษ์ที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติแลิะ 
สิ�งแวดลิ้อม	 (ที่สม.)	 (2)	 จำนวนองค์กรเอกช้น
(NGO)	 ด้านสิ� งแวดลิ้อม	 (3)	 จำนวนกิจการ/ 
องค์ ก รที่่� เ ป็็ น มิ ต รต่ อสิ� ง แ วดลิ้ อมที่่� ผ่ า นกา ร
ป็ระเมินตามมาตรฐาน	G-Green	แลิะ	(4)	จำนวน
โรงเร่ยั่น	 Eco-School	 แลิะกำห้นดค่าเป็้าห้มายั่
ไว้ร้อยั่ลิะ	 20	 เป็็น	 ด่ช้น่พื่ฤติกรรมท่ี่�พื่้งป็ระสงค์
ด้านสิ�งแวดลิ้อม	 ซ่้�งพิื่จารณาเที่่ยั่บเค่ยั่งจาก	 (1)	
จำนวนอาสาสม่ครพิื่ที่่กษ์ที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติ
แลิะสิ� งแวดลิ้อม	 (ที่สม.)	 (2)	 องค์การเอกช้น	
(NGO)	 ด้านสิ�งแวดลิ้อม	 แลิะ	 (3)	 จำนวนกิจการ

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

/องค์กรที่่� เป็็นมิตรต่อสิ�งแวดลิ้อม	 ซ่้�งเป็็นขั้อมูลิ
ที่่�ม่ความต่อเนื�องขัองการรายั่งานผลิการดำเนิน
การที่่�ช้่ดเจน	 โดยั่กำห้นดค่าเป็้าห้มายั่ในป็ี	 2570	
ให้้ม่จำนวนเพิื่�มขั้�นไม่น้อยั่กว่าร้อยั่ลิะ	 15	 ที่่�งน่�
เมื� อ พิื่จารณาสถึานการณ์ป็ี 	 2565	 เที่่ยั่บก่บ 
ค่าเป็้าห้มายั่ป็ี	2570	พื่บว่า	ป็ี	2565	ป็ระเที่ศไที่ยั่
ม่จำนวนอาสาสม่ครพื่ิที่่กษ์ที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติ
แลิะสิ�งแวดลิ้อม	 (ที่สม.)	 สะสม	 277,680	 คน
จำนวนองค์กรเอกช้น	 (NGO)	 ด้านสิ�งแวดลิ้อม 
297	 องค์กร	 แลิะจำนวนกิจการ/องค์กรที่่� เป็็น
มิตรต่อสิ�งแวดลิ้อม	 263	 กิจการ/องค์กร	 ซ่้�งอยัู่่
ในสถึานะต�ำกว่าค่าเป็้าห้มายั่	 (ส่เห้ลืิอง)	 น่บเป็็น
ความที่้าที่ายั่ที่่�ห้น่วยั่งานที่่� เก่�ยั่วขั้องควรดำเนิน
การมุ่งเน้นสร้างความตระห้น่กรู้	 ป็ลิูกฝัังจิตสำน้ก
ใ น ก า ร ดู แ ลิ ร่ กษ าที่ ร่ พื่ยั่ า ก ร ธ ร ร มช้ า ติ แ ลิ ะ 
สิ�งแวดลิ้อมให้้ก่บคนรุ่นให้ม่	 เพื่ื�อเป็็นกำลิ่งสำค่ญ 
ใ น ก า ร ดู แ ลิ ร่ กษ าที่ ร่ พื่ยั่ า ก ร ธ ร ร มช้ า ติ แ ลิ ะ 
สิ�งแวดลิ้อมต่อไป็ในอนาคตได้อยั่่างยั่่�งยั่ืน

	 การดำเนินการในระยั่ะต่อไป็ควรให้้ความสำค่ญก่บป็ระเด็น	 การสร้างแนวที่างการยั่กระด่บ
พื่ฤติกรรมที่่�พื่้งป็ระสงค์ด้านสิ�งแวดลิ้อมขัองคนไที่ยั่ที่่�สอดคลิ้องแลิะรองร่บกระแสการเป็ลิ่�ยั่นแป็ลิง 
ในอนาคตท่ี่�งในบริบที่ขัองโลิกแลิะบริบที่ขัองป็ระเที่ศ	 โดยั่เร่งป็ร่บป็รุงกลิไกแลิะพื่่ฒนาเครื�องมือต่างๆ	 
ขัองภาคร่ฐ	 ให้้เอื�อต่อการป็ร่บเป็ลิ่�ยั่นพื่ฤติกรรมขัองป็ระช้าช้นทีุ่กภาคส่วนให้้เป็็นมิตรก่บสิ�งแวดลิ้อม 
เพื่ื�อรองร่บการเติบโตท่ี่�ม่คุณภาพื่	สร้างความรู้ความเขั้าใจแลิะการตระห้น่กรู้ด้านที่ร่พื่ยั่ากรธรรมช้าติแลิะ 
สิ�งแวดลิ้อม	สร้างกระบวนการเร่ยั่นรู้โดยั่การถึอดบที่เร่ยั่นจากต้นแบบการดำเนินงานที่่�เก่�ยั่วขั้อง	 เน้นการ
สร้างระบบแลิะรูป็แบบการเร่ยั่นรู้ท่ี่�เป็ิดกว้าง	ป็ร่บห้ล่ิกสูตรการศ้กษาที่่�งการเร่ยั่นในระบบแลิะนอกระบบ 
เก่�ยั่วก่บสิ�งแวดลิ้อมแลิะป็ัญห้าสิ�งแวดลิ้อม	 รวมถ้ึงเร่งจ่ดที่ำระบบป็ระเมินแลิะฐานขั้อมูลิเพืื่�อติดตาม 
เป็้าห้มายั่คนไที่ยั่ม่คุณลิ่กษณะแลิะพื่ฤติกรรมท่ี่�พื่้งป็ระสงค์ด้านสิ�งแวดลิ้อมแลิะคุณภาพื่ช้่วิตที่่�ด่	

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

180501

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
739

แผนแม่บท18การเติิบโติอย่่างย่่�งย่ืน



“การพััฒนาการจััดการเชิิงลุ่่�มนำ�าเพ่ั�อเพิั�มความมั�นคงด้านนำ�า  
เพ่ั�อปรับสมด่ลุ่ด้านการจััดหา การใชิ้ แลุ่ะการอน่รักษ์์”

การบริหาร
จััดการน้ำำ�าทั้ั�งระบบ

แผนแม่่บท

19
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



แผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลการบริหาร
จัดการน้้า ในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ รวมทั้งการ
พัฒนาการจัดการลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและผลติผลดา้นน้้าในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยมี 3 เป้าหมายระดับ
ประเด็น ได้แก่ (1) ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพของน้้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้้าอย่าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้า และ (3) แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมที่สามารถส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพิ่มขึ้น 
 
 
ดัชนีความมั่นคงด้านน้้ าของประเทศ 
ระดับ 2 (60 คะแนน) 

• สรุปสถานการณ์ บรรลุ เป้ าหมาย  
พ.ศ. 2565 พิจารณาเทียบเคียงจาก
ร า ย ง าน ก า รพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น แ ห่ ง
สหประชาชาติใน พ.ศ. 2565 พบว่า ใน
การประเมินตามเป้าหมายที่ 6 การมีน้้า
สะอาดและสุขาภิบาลที่ดี ประเทศไทย
อยู่ในระดับมีความท้าทายที่ส้าคัญ (Significant challenges remain) สะท้อนว่ายังคงมีประเด็นการพัฒนาที่ส้าคัญที่ต้อง
ด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ ในการประเมินเป้าหมายการมีน้้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี พิจารณาจาก 5 มิติ 
ได้แก่ (1) ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงระบบน้้าประปาและน้้าอุปโภคบริโภค (2) ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงระบบสุขาภิบาล
ของรัฐ (3) การลดความตึงเครียดของน้้า (4) ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มีประสิทธิภาพ และ (5) การใช้น้้าในภาวะขาดแคลน 
โดยมิติ ที่ (1)  และ (2) เป็นมิติที่ประเทศไทยสามารถบรรลุการด้าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว ส่งผลให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายดัชนีความมั่นคงด้านน้้าของประเทศอยู่ในระดับใกล้บรรลุค่าเป้าหมาย 

• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 ภาพรวมของความมั่นคงด้านน้้าของประเทศดีขึ้น พิจารณาจากดัชนีความ
มั่นคงด้านน้้าของประเทศจากรายงานการพัฒนาน้้าแห่งเอเชีย และพิจารณาเทียบเคียงจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ โดยใน พ.ศ. 2563 ตามรายงานการพัฒนาน้้าแห่งเอเชีย ระดับความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ อยู่ระดับที่ 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  190001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายใน พ.ศ. 
2565 

190001  
64 สีเหลือง 

190001  
65 สีเหลือง 

190001  
63 สีส้ม 

190001  
62 สีส้ม 
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2 (58.6 คะแนน) จากสูงสุดที่ระดับที่ 5 โดยมีองค์ประกอบส้าคัญ 5 มิติ ได้แก่  (1) ความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค  
(2) ความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (3) ความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง (4) ความมั่นคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
และ (5) ความมั่นคงต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้้า ซึ่งเป็นระดับความมั่นคงที่ “มีส่วนร่วม” (Engaged) โดยที่ครัวเรือน
ส่วนมากสามารถเข้าถึงระบบประปาและสุขาภิบาลพื้นฐานได้เป็นอย่างน้อย มีการพัฒนาระบบจัดการน้้าในเขตเมืองมีการ
ใช้ประโยชน์จากน้้าในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และมีการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้้าได้ในระดับพื้นฐาน ขณะที่ รายงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน พ.ศ. 2565 เป้าหมายที่ 6 การมีน้้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี รายงานประเทศไทยอยู่ใน
ระดับมีความท้าทายที่ส้าคัญ (Significant challenges remain) โดยสามารถบรรลุการเป้าหมายการขยายโครงข่ายทาง
น้้าและสุขาภิบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้ โดยมีการรับมือภัยพิบัติทางน้้าเป็นประเด็น  
ท้าทายส้าคัญที่ต้องเร่งให้ความส้าคัญในห้วงการพัฒนาที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศมีแนวโน้มดีขึน้  

 
 
 

 
 
 
 

ที่มา : Asian Water Development Outlook 2020 

• สถานการณ์  พ.ศ. 2565 เทียบค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ  
(พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป้าหมายระดับประเด็นความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ ยังคงใช้ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่พิจารณาจากดัชนีความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ แต่มีการปรับหน่วยวัดของค่าเป้าหมายจาก เดิม ระดับ 
เป็น คะแนน เพื่อให้การประเมินผลการด้าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เกิดความชัดเจนและส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยก้าหนดค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 ระดับความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกับผลการรายงานดัชนีความมั่นคงด้านน้้าของประเทศจากรายงานการพัฒนาน้้า
แห่งเอเชียใน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีที่มีข้อมูลล่าสุด ประเทศไทยมีคะแนนระดับความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 58.6 
คะแนน มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับไม่บรรลุเป้าหมายระดับเสี่ยง 
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     ระดับความมัน่คง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้้าเพ่ิมขึ้น 3 เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบนั พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

ผลิตภาพของน้้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใชน้้้า 

 

 

 

• สรุปสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 เทียบเคียงจากผลการประเมินของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  SDG 
6.4.1 จากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติที่มีการวัดการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการใช้น้้าตาม
ช่วงเวลา พบว่า ใน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นปีที่มีข้อมูลล่าสุด ตามรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย
มีประสิทธิภาพการใช้น้้าในภาพรวมอยู่ที่ 7.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. โดยสามารถจ้าแนกตามรายสาขาได้ว่า 
ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพการใช้น้้าสูงที่สุด อยู่ที่ 31.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. รองลงมาคือภาคบริการ อยู่ที่ 
27.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. และภาคเกษตร อยู่ที่ 0.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. แต่ยังคงต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก  
ที่มีมูลค่า 19 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายดัชนีความมั่นคงด้านน้้าของประเทศอยู่ใน
ระดับต่้ากว่าค่าเป้าหมายในระดับวิกฤต 

 
• สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ผลิตภาพจากการใช้น้้าดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้

ได้ โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมในห้วง 5 ปีแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ใน พ.ศ. 2562 รายงานว่าประสิทธิภาพการใช้น้้าในภาพรวมของไทยอยู่ที่ 7.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจาก
ผลการประเมินใน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้น้้าในภาพรวมที่ 7.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม.  

 
• สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ  

(พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จาก เดิม ผลิตภาพการใช้น้้า (บาท
ต่อ ลบ.ม.) เป็น ผลิตภาพจากการใช้น้้า (ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม.) เพื่อให้การประเมินผลการด้าเนินการขับเคลื่อนแผน
แม่บทฯ เกิดความชัดเจนและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยก้าหนดค่าเป้าหมาย พ.ศ. 
2570 เป็น ผลิตภาพจากการใช้น้้าไม่น้อยกว่า 19 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลการประเมินของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 6.4.1 จากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นปีที่มี
ข้อมูลล่าสุด ประเทศไทยมีประสิทธิภาพการใช้น้้าที่ 7.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. จึงส่งผลให้มีสถานะการบรรลุต่้ากว่า
ค่าเป้าหมายระดับวิกฤติ  

                                                               

                                                           

 

 

 

 

190002  
64 สีแดง 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  190002 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายใน พ.ศ. 2565 

190002  
63 สีเหลือง 

190002  
62 สีเหลือง 

190002  
65 สีแดง 

190002  
66 - 70 สีแดง 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
743

แผนแม่่บท19การบริหารจััดการน้ำำ�าทั้ั�งระบบ



 

 

 

 

แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี 

สัดส่วนของแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย ร้อยละ 20 

 

 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2565 พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) โดยเมื่อพิจารณารายงานใน พ.ศ. 2565 พบว่า สัดส่วนล้าคลองสาย
หลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื้นฟูร้อยละ 100 (พื้นท่ีเป้าหมาย 227 คลอง จากท้ังหมด 1,161 คลอง
ท่ัวกรุงเทพฯ) พื้นท่ีชุ่มน้้า Ramsar Site แหล่งน้้า และพื้นท่ีชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับชาติได้รับการฟื้นฟูแล้ว
เสร็จเพียงร้อยละ 2 (พื้นท่ีเป้าหมาย 131 แห่งท่ัวประเทศ) ท้ังนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพัฒนา
ตัวชี้วัดให้สมบูรณ์เพื่อใช้ส้าหรับการประเมินผลการด้าเนินการในห้วงท่ีสองของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป เป็นผล
ให้การเทียบค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ใน  พ.ศ. 2565 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้า
ธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีสถานะการบรรลุเป้าหมายต่้า
กว่าค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ระดับเสี่ยง  

•  สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ของส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) เมื่อพิจารณาภาพรวมในห้วง 5 ปีแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 - 
2565) การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อความมั่นคงด้านน้้าของประเทศลดลง ตามรายงานของ 
สทนช. ใน พ.ศ. 2565 และพิจารณาเทียบเคียงจากรายงานสถานการณ์พัฒนาพื้นที่ริมคลอง กรุงเทพมหานคร ใน 
พ.ศ. 2565 พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก้าหนดการด้าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
พัฒนาแม่น้้า ล้าคลองสายหลัก และแหล่งน้้าธรรมชาติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ้านวน 227 คลอง ส้าเร็จร้อยละ
ร้อยตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ เช่น คลองบางล้าพู คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง คลองผดุงกรุงเกษม และคลอง
แสนแสบ นอกจากนั้น พื้นท่ีชุ่มน้้า Ramsar Site แหล่งน้้าธรรมชาติ และพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญระดับชาติ
ได้รับการฟื้นฟูแล้วเสร็จร้อยละ 2 (พื้นท่ีเป้าหมาย 131 แห่งท่ัวประเทศ) ผลการด้าเนินการดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้า้ธรรมชาติในมีผลการด้าเนินงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นเล็กน้อย 
อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัดที่จะใช้ประเมินผลการด้าเนินการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งยังไม่
แล้วเสร็จเป็นความท้าทายที่ส่งผลให้ภาพรวมการด้าเนินการในห้วงที่หนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติลดลง  

• สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ  
(พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคงเป้าหมายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย สัดส่วนของแม่น้้าล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย และก้าหนดค่าเป้าหมายใน พ.ศ. 2570 ที่ สัดส่วนของแม่น้้าล้าคลอง
และแหล่งน้้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ตามค่าเป้าหมายที่ก้าหนดในแต่ละปี)   
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด้าเนินการใน พ.ศ. 2565 ซึ่งพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ 
ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.)  
 
 

190003 
64 สีเหลือง 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายใน พ.ศ. 2565 

190003 
63 สีเหลือง 

190003 
62 สีส้ม 

190003 
65 สีส้ม 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  190003 
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โดยผลการด้าเนินการฟื้นฟูลา้คลองในเขตกรุงเทพมหานครสามารถส้าเร็จได้ร้อยละร้อยจากเป้าหมายที่ก้าหนดไวท้ี ่
227 แห่ง จาก 1,161 แห่ง ขณะที่พื้นที่ Ramsar Site แหล่งน้้าธรรมชาติ และพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญ
ระดับชาติได้รับการฟื้นฟูแล้วเสร็จร้อยละ 2 (พื้นท่ีเป้าหมาย 131 แห่งทั่วประเทศ)  เป็นผลใหส้ัดส่วนของแม่น้้า
ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้้าผิดกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงส่งผลให้มีสถานะการบรรลุ
ต่้ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤติ 
 

 
 
 
 
ทั้งนี้ การด้าเนินการที่ผ่านมาในห้วงที่หนึ่งของวาระยุทธศาสตร์ชาติ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นตามที่  
แผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ ก้าหนดไว้ได้ ได้แก่ เป้าหมายระดับประเด็น (190001)  
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพิ่มขึ้น เป้าหมายระดับประเด็น (190002) ผลิตภาพของน้้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้
น้้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้า และ เป้าหมายระดับประเด็น (190003) แม่น้้าล้าคลองและแหล่ง
น้้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี  แม้ว่าบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จะมี
สถานการณ์อยู่ในระดับดี อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเดน็ (Y2) โดยตรง จึงเป็นประเด็นท้าทายที่มี
ความจ้าเป็นที่ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจ้าเป็นต้องเร่งรัดให้ เกิดการแก้ ไข ในประเด็นการพัฒนาส้าคัญ  ดั งนี้  
(1) ความสามารถในการรับมือกับอุทกภัยและภัยพิบัติทางด้านน้้า ตลอดจนการรับมือกับภัยแล้งทั้งในพื้นที่เมืองและ
พื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นความท้าทายต่อเนื่องส้าคัญตลอดระยะเวลาห้วงแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ผลกระทบจาก
สภาวะโลกร้อนและภาวะก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวแปรส้าคัญที่ เร่งให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้นในระยะต่อไป หาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยกระดับความสามารถในการรับมือมือกับปัญหาดังกล่าวตลอดจนการเยียวยาแก้ไขของ
ประเทศได้แล้วจะส่งผลดีต่อระดับความมั่นคงทางน้้าในมิติอ่ืนอย่างมีนัยส้าคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมกันเร่ง
ด้าเนินการให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างยั่งยืน (2) การพัฒนาระบบโครงข่ายย้้าเพื่อการใช้น้้าในภาคเศรษฐกิจ 
ซึ่งคลอบคลุมมิติการใช้น้้าในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ตลอดจนการน้าเทคโนโลยีการประหยัดน้้า
มาใช้ควบคู่กับการด้าเนินการข้างต้น เพ่ือส่งเสริมให้มูลค่าผลิตภาพของการใช้น้้าสูงขึ้น ทั้งนี้ หากสามารถผลักดันการใช้
น้้าในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว การพัฒนาภาพรวมของประเทศย่อมเกิดผลดีตามไปด้วย สืบเนื่อง
จากลักษณะทางกายภาพของประเทศซึ่งมีทรัพยากรน้้าเป็นจ้านวนมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ้าเป็นต้องเร่งรัด
ด้าเนินการจัดการให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับระบบประปาในแต่พื้นที่ พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประหยัดน้้า
ในภาคการผลิต (3) การรวบรวมและจัดการข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ  ตลอดจน
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน อาทิ ปริมาณความต้องการการใช้น้้าใน
ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม แหล่งน้้าที่ได้รับการฟื้นฟู รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องที่
มีผลกระทบในวงกว้างต่อประชนในหลายภาคส่วน ตลอดจนการด้าเนินการจัดระเบียบที่ดินริมคลองด้วยมาตรการที่
ประสิทธิภาพแก่ประชาชนพร้อมมาตราเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม   

 
 
 
 
 
 
 

190003  
66 - 70 สีแดง 
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แผนแม่่บท19การบริหารจััดการน้ำำ�าทั้ั�งระบบ



แผ่นแม่บทฯ ประเด็น (19)  การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ ประกอบด้วย 7 เป้าหมายระดับแผนย่อย ซึ่งมีสถานการณ์ 
บรรลุเป้าหมายอย่าง ดังนี้  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของระดับความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย
เพิ่มขึ้น ซึ่งพิจารณาดชันีความมั่นคงด้านน้า้อุปโภคบรโิภค และดัชนีความมั่นคงด้านน้า้เพื่อสิ่งแวดล้อมจากรายงานการ
พัฒนาน้า้แห่งเอเชีย และพิจารณาเทียบเคียงจากรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดแผนแมบ่ทฯ ทีจ่ัดท้าโดยส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) โดยใน พ.ศ. 2563 ตามรายงานการพัฒนาน้า้แห่งเอเชีย ประเทศไทยมีดัชนีความมัน่คงดา้น
น้้าอุปโภคและบริโภคอยู่ระดบัที่ 3 และดัชนีความมัน่คงด้านน้า้เพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ระดับที่ 2 ตามล้าดบั ขณะทีผ่ลการ
ประเมินของ สทนช. ใน พ.ศ. 2565 รายงานว่า ประเทศไทยมีดชันีความมัน่คงดา้นน้้าอุปโภคและบริโภคอยู่ระดบัที่ 4 และ
ดัชนีความมั่นคงดา้นน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ระดับที่ 4 และเมื่อเปรียบเทียบสถานะการการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 
เป้าหมายระดับความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นบรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้แล้ว 

 
 
 

ระดับความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ก้าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ ระดับ
ความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับที่ 5) 

190101 

เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 190101 

2562 สเีหลือง 2563 สเีหลือง 
 

2564 สเีหลือง 
 

2565 สเีขียว 
 

190101 190102 

190002 190003 

190102 190301 190103 

190201 190201 

190202 190202 

190203* 

หมายเหตุ : สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจ้า พ.ศ. 2565 

* เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ีถูกยกเลิกในแผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ   
เพ่ือลดความซ้้าซ้อนระหว่างเป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยประเด็นผลิตภาพจากใช้น้้าเพ่ิมขึ้น ได้มีการ
ก้าหนดในเป้า 190002 ผลิตภาพของน้้าท้ังระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้น้้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้้า 

 

 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

190001 

*เป้าหมาย y1 อาจไมส่่งผลต่อ เปา้หมาย y2 โดยตรง 
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แผนแม่่บท 19 การบริหารจััดการน้ำำ�าทั้ั�งระบบ



 
 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้าของประเทศไทย
เพิ่มขึ้น ซึ่งพิจารณาดัชนีความมั่นคงต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้้าจากรายงานการพัฒนาน้้าแห่งเอเชีย และพิจารณา
เทียบเคียงจากรายงานผลการประเมินตัวชีว้ัดแผนแม่บทฯ ที่จัดท้าโดยส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) พบว่าระดับ
ความมั่นคงต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้้าดีขึ้น โดยใน พ.ศ. 2563 ตามรายงานการพัฒนาน้้าแห่งเอเชีย ประเทศไทยมี
ดัชนีความมั่นคงต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้้าอยู่ที่ระดับที่ 2 จากสูงสุดที่ระดับที่ 5 ขณะที่ผลการประเมินของ สทนช. ใน 
พ.ศ. 2565 รายงานว่า ประเทศไทยมีระดับความมั่นคงต่อการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้าอยู่ในระดับที่ 3 สะท้อนทิศทางต่อ
การรับมือภัยแล้งและการรับมือพายุซัดฝั่งที่ดีขึ้น ในขณะที่ความมั่นคงด้านการรับมือต่ออุทกภัยยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่
ส้าคัญของประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบสถานะการการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 เป้าหมายระดับการรับมือกับพิบัติ
ภัยด้านน้้าเพิ่มขึ้นบรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ได้แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าของ
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น พิจารณาจากการด้าเนินการจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ (IWRM) ตามรายงานการพัฒนาที่ยัง
ยืนแห่งสหประชาชาติ (SDG 6.5.1) และพิจารณาเทียบเคียงร่วมจากผลการด้าเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาที่เก่ียวข้อง  
โดยในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย มีคะแนน IWRM อยู่ที่ 53 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับเกณฑ์ปานกลาง 
ซึ่งมีการพัฒนาเคร่ืองมือการบริหารจัดการเป็นประเด็นท้าทายที่ส้าคัญที่สุดเนื่องจากมีคะแนน 41 คะแนน น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
โลกท่ี 46 คะแนน ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้้าในมิติด้าน
เครื่องมือบริหารจัดการน้้าซึ่งประเทศไทยมีค่าคะแนนต่้ากว่าค่าเฉลี่ยโลก ผ่านการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการน้้าภายใต้
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้าฯ เสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2565 สะท้อนทิศทางธรรมาภิบาลการจัดการน้้าที่ดีขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบ
สถานะการการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้า จึงมีสถานะใกล้บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามที่ก้าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการรับมือกับพบิัติภัยด้านน้้าเพ่ิมขึ้นก้าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 ได้แก่ ระดับการ
รับมือกับพบิัติภัยด้านน้้าเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 3 

ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้า ก้าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าให้เป็น 80 คะแนน 

190103 

190102 

2562 สแีดง 2563 สีส้ม 2564 สีส้ม 

2562 สีเหลือง 
 

2563 สีเหลือง 
 

2564 สีสม้ 

2565 สีเขยีว 

2565 สเีหลือง 
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สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมืองของประเทศไทยมีระดับ
เพิ่มขึ้น ซึ่งพิจารณาดัชนีความมั่นคงต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้้าจากรายงานการพัฒนาน้้าแห่งเอเชีย และพิจารณา
เทียบเคียงจากรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ที่จัดท้าโดยส้านั กงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.)  
เมื่อพิจารณาตามรายงานการพัฒนาน้้าแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีดัชนีระดับความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง
อยู่ที่ระดับที่ 2 สะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเมืองสามารถเข้าถึงบริการน้้าประปาได้ ขณะที่ผลการประเมินของ 
สทนช. ใน พ.ศ. 2565 รายงานว่า ระดับความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมืองของประเทศไทยอยู่ในระดับ 3 ซึ่งอธิบายถึง 
การเข้าถึงน้้าประปาที่ปลอดภัยและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยได้รับการปรับปรุง ความมั่นคงด้านน้้าทาง
เศรษฐกิจ การก้ากับดูแลสิ่งแวดล้อม การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  และเมื่อเปรียบเทียบสถานะการการบรรลุ
เป้าหมายใน พ.ศ. 2565 เป้าหมายระดับความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้นบรรลุเป้าหมายจากค่าเป้าหมายที่ระดับ 
1.5 ตามที่ก้าหนดไว้ได้แล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของระดับความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมี
ระดับลดลง พิจารณาจากดัชนีความมั่นคงต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้้าจากรายงานการพัฒนาน้้าแห่งเอเชีย และ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ที่จัดท้าโดยส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) 
โดยรายงานการพัฒนาน้้าแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2563 รายงานว่าประเทศไทยมีระดับความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจอยู่ในระดับ 3 สะท้อนว่าการใช้น้้าเพื่อเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระดับปานกลางโดยลดลงเมื่อเทียบกับผลการ
ประเมินใน พ.ศ. 2559 ที่อยู่ในระดับ 4 ขณะที่ผลการประเมินของ สทนช. ใน พ.ศ. 2565 รายงานว่าระดับความมั่นคงด้าน
น้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบสถานะการการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565  
ที่ก้าหนดความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในระดับ 4.2 จึงมีค่าสถานการณ์ต่้ากว่าค่าเป้าหมาย 
ในระดับเสี่ยง 
 
 
 
 
 

ระดับความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น ก้าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ ความ
มั่นคงด้านน้้าในเขตเมืองอยู่ในระดับ 1.5 

ระดับความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ก้าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลใุนปี พ.ศ. 2565 
ความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในระดบั 4.2 

190202 

190201 

2563 สีเหลือง 
 

2564 สเีขยีว 

2562 สีเหลือง 
 

2563 สีเหลือง 
 

2564 สสี้ม 

2562 สีเหลือง 
 

2565 สเีขยีว 

2565 สสี้ม 
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ผลิตภาพของน้้าทั้งระบบเพิ่มขึ้นก้าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ผลิตภาพจากการใช้น้้า
เพิ่มขึ้น 3 เท่า 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของผลิตภาพจากการใช้น้้าของประเทศไทยน้้าดีขึ้นแต่ยังไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ได้ พิจารณาเทียบเคียงจากผลการประเมินของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 
6.4.1 จากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติที่มีการวัดการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการใช้น้้าตามช่วงเวลา 
ทั้งนี้ ตามรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนใน พ.ศ. 2562 ประสิทธิภาพการใช้น้้าในภาพรวมของไทยอยู่ที่ 7.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 
ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากผลการประเมินใน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้น้้าในภาพรวมที่ 7.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. 
และเมื่อเปรียบเทียบสถานะการการบรรลุเป้าหมายใน  พ.ศ. 2565 ที่ก้าหนดผลิตภาพจากการใช้น้้าเพิ่มขึ้น 3 เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยใน พ.ศ. 2561 (5.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม.) จึงมีค่าสถานะการบรรลุต่้ากว่าค่าเป้าหมายในระดับวิกฤติ  

   
 
 
 
 
 
 
 
แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ก้าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ 
(1) สัดส่วนลา้คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟืน้ฟู ร้อยละ 50 ของพื้นที่เป้าหมาย  
(2) สัดส่วนลา้น้า้สายหลักใน 25 ลุ่มน้้าได้รับการฟืน้ฟู ร้อยละ 20 
(3) พื้นทีชุ่่มน้า้ Ramsar Site ความส้าเร็จร้อยละ 90 และ พืน้ที่ชุ่มน้า้ที่มีความส้าคัญระดับชาติ ความส้าเร็จร้อยละ 90 
(4) สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้้าล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ ได้รบัการฟื้นฟู

ร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย  
 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศที่มี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดีมีระดับลดลง พิจารณาเทียบเคียงจากรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ที่จัดท้า
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) ท้ังนี้ ตามรายงานของ สทนช. ใน พ.ศ. 2565 สัดส่วนล้าคลองสายหลักใน
เขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื้นฟูร้อยละ 100 (พื้นท่ีเป้าหมาย 227 คลอง จากท้ังหมด 1,161 คลองท่ัวกรุงเทพฯ) 
พื้นท่ีชุ่มน้้า Ramsar Site แหล่งน้้า และพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญระดับชาติได้รับการฟื้นฟูแล้วเสร็จเพียงร้อยละ 2 
(พื้นท่ีเป้าหมาย 131 แห่งท่ัวประเทศ) ขณะท่ีการประเมินตัวชี้วัดการฟื้นฟูล้าน้้าสายหลัก และการจัดระเบียบพื้นท่ี
ชุมชน ยังไม่มีการประเมินผลเนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวชี้วัด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่มีการรายงานผลร่วมกัน 
จึงส่งผลให้สถานะการการบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2565 มีค่าสถานกะการบรรลุเป้าหมายต่้ากว่าค่าเป้าหมาย 
ในระดับเสี่ยง  

190301 

2562 สีสม้ 

190203 

2563 สีสม้ 2564 สีเหลือง 
 

2562 สีเหลือง 
 

2563 สีแดง 2564 สีแดง 2565 สีแดง 

2565 สสีม้ 
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190101

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาการจััดัการนำ�าเชิิงลุุ่มนำ�าทั�งระบบเพ่ั�อค่วามมั�นค่งด้ัานนำ�าของป้ระเทศ 

1.ดััชิน่ค่วามมั�นค่งดั้านนำ�าอุป้โภค่บริโภค่ (ระดัับ) อย่่ ในระดัับ 3.25
2.ดััชิน่ค่วามมั�นค่งดั้านนำ�าเพ่ั� อสิ่ิ�งแวดัลุ้อมอย่่ ในระดัับ 2.5 

ระดัับค่วามมั�นค่งดั้านนำ�าอุป้โภค่บริโภค่เพิั�มข้�นจัากระดัับ 3 ให้เป้็นระดัับ 4 
(สิ่่งสุิ่ดัท่�ระดัับ 5)

	 การพััฒนาการจััดการน้ำเพั่�อความมั�นคง
ด้านน้ำอุปโภคบริโภคของประเทศ	มีเป้าหมายสำคัญ
ในการจััดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชุุมชุน	 และ
สนับสนุนกิจักรรมต่่าง	 ๆ	 ที�เกี�ยวข้อง	 โดยมีปัจัจััย 
ส่่ความสำเร็จัที�สำคัญ	อาทิ	การจััดให้้มีีน้้ำสะอาด
เพื่่�อให้้เข้้าถึึงน้้ำอุปโภคบริโภค อย่่างเพีื่ย่งพื่อ 
ได้มีาตรฐาน้ และมีความครอบคลุม	 โดยการเพื่ิ�มี
ประสิทธิิภาพื่และปรับปรุงระบบน้้ำประปาและ
ระบบบำบัดน้้ำ เสีย่ชุุมีชุน้ ให้มีอายุการใชุ้งาน
ยาวนาน	การพััฒนาน้ำด่�มให้ได้มาต่รฐาน	มีคุณภาพั

และในราคาที�เหมาะสม	รวมถึึงการจััดห้าแห้ล่งน้้ำให้้
มีีคุณภาพื่	 โดยเฉพัาะในพั่้นที�ซึ่ึ�งขาดแคลนแหล่งน้ำ 
ต่้นทุน	 ต่ลอดจันการสร้างสภาพื่แวดล้อมีที�เอ่้อ
อำน้วย่ต่อการสร้างความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำอุปโภค
บริโภค	 โดยออกมาต่รการ	 นโยบาย	 การบังคับใชุ้
กฎหมาย	พััฒนานวัต่กรรม	ผ่่านข้อม่ลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 เพั่� อ ให้ทุกภาคส่วนมีส่ วนร่วมใน 
การประเมินผ่ล	 และสร้างจัิต่สำนึกในการอนุรักษ์์ 
เพั่�อพััฒนาความมั�นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

ปี้
2565

จั.3
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190101

	 สถึานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	พัิจัารณา
จัากดัชุนีความมั�นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคและดัชุนี
ความมั�นคงด้านน้ำเพั่�อสิ�งแวดล้อม	ของรายงานการ
พััฒนาน้ำแห่งเอเชุีย	(Asian	Water	Development	
Outlook	 :	 AWDO)	 และพัิจัารณาเทียบเคียงจัาก
รายงานของสำนักงานทรัพัยากรน้ำแห่งชุาต่ิ	 เม่�อ
พัิจัารณาภาพัรวมในห้วง	 5	 ปีแรกต่ามยุทธศาสต่ร์
ชุาต่ิ	 (ปี	 2561	–	2565)	พับว่า	 ระดับความมั�นคง
ด้านน้ำอุปโภคบริโภคดีขึ้นและสามารถึบรรลุค่า
เป้าหมายต่ามที�กำหนดได้	 โดยในปี	2563	1) ดัชุนี้
ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำอุปโภคบริโภคข้องไทย่ อย่่่ใน้
ระดับ 3	อย่่ในสถึานะการพััฒนา	“มีความสามารถึ”	
ประชุากรจัำนวนหนึ�งในเขต่เม่องสามารถึเข้าถึึง
ระบบน้ำประปาที�มีคุณภาพัและระบบจััดการน้ำเสีย 
ที�มีคุณภาพัได้	 รวมถึึงสามารถึรับม่อกับภัยพิับัติ่ทาง
ทั้งทางต่รงและทางอ้อมในเชุิงเศรษ์ฐกิจัได้	 ขณะที� 
2) ดัชุนี้ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำเพ่ื่�อสิ�งแวดล้อมี อย่่่ใน้ 
ระดับ 2	 ต่ามสัดส่วนเต่็มหนึ�งร้อย	 อย่่ในสถึานะ 
การพััฒนา	 “มีส่วนร่วม”	 มีระดับธรรรมาภิบาล
ด้านการจััดการน้ำเพั่�อสิ�งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ใต่้น้ำปานกลางถึึงต่�ำ	 และเม่�อพัิจัารณาเทียบเคียง

เพิั�มเติ่มในส่วนของข้้อมี่ลผลการประเมิีน้ตัวชุี้วัด 
แผน้แมี่บทฯ จัากรายงานของสำนักงานทรัพัยากรน้ำ
แห่งชุาติ่	(สทนชุ.)	ในปี	2565	พับว่า	1) ประเทศไทย่
มีีระดับดัชุนี้ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำเพื่่�อการบริโภค
ระดับที� 4	 โดยนิยามว่าประชุากรเก่อบทุกคนในเขต่
เม่องสามารถึเข้าถึึงน้ำด่�มที�ปลอดภัย	ราคาประหยัด
และมีสิ�งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล	 และ	 
2) ประเทศไทย่มีีระดับดัชุน้ีความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำเพื่่�อ
สิ�งแวดล้อมีอย่่่ใน้ระดับที� 4	ซึ่ึ�งเป็นระดับที�แสดงว่า 
ประเทศมีการกำกับด่แลด้านน้ำเพั่�อสิ�งแวดล้อม
เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป	 (ธรรมาภิบาลสิ�งแวดล้อม)	
และให้ความสำคัญกับการฟ้ื้�นฟ่ื้ระบบนิเวศ	 ทั้งนี้	 
เม่� อ เ ทียบเ คียงกับสถึานะการบรรลุเ ป้าหมาย 
ในปี	 2565	 ที�กำหนดให้	 ดัชุนีความมั�นคงด้านน้ำ
อุปโภคบริโภค	 (ระดับ)	 อย่่ในระดับ	 3.25	 และ	 
ดัชุนีความมั�นคงด้านน้ำ เพั่� อสิ� งแวดล้อมอย่่ ใน
ระดับ	2.5	 เป้าหมายย่อยระดับความมั�นคงด้านน้ำ
อุปโภคบริโภคเพัิ�มขึ้นจัากระดับ	3	 ให้เป็นระดับ	4	
(ส่งสุดที�ระดับ	5)	สามารถึบรรลุค่าเป้าหมายต่ามที� 
กำหนดไว้แล้ว	

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

 ห้น้่วย่งาน้ที�เกี�ย่วข้้องได้ร่วมีข้ับเคล่�อน้ 
การดำเน้ิน้งาน้ผ่าน้โครงการเพ่ื่�อข้ับเคล่�อน้การ
บรรลุเป้าห้มีาย่ตามียุ่ทธิศาสตร์ชุาติ ประจัำปี 
งบประมีาณ พื่.ศ. 2566 ค่อ โครงการจััดการคุณภาพื่
ระบบประปาน้้ำบาดาลให้้ได้มีาตรฐาน้น้้ำประปา
ด่�มีได้ทั�วประเทศ ซึึ่�งเป็น้โครงการที�ให้้ความีสำคัญ 
กับกับปัญห้าคุณภาพื่น้้ำที�ไมี่ได้มีาตรฐาน้ ไมี่มี ี
การปน้เป้�อน้เป็น้ห้ลัก	 โดยดำเนินการต่รวจัสอบ
คุณภาพัน้ำบาดาลทั�วประเทศ	 แหล่งน้ำสำรอง
สำหรับใชุ้อุปโภคบริโภคที�ประชุาชุนสามารถึเข้าถึึงได้ 
ต่ลอดจันขับเคล่�อนผ่่านโครงการอ่�น	ๆ	ของหน่วยงาน 
ที� เกี�ยวข้อง	 เชุ่น โครงการปรับปรุงมีาตรการ 

ด้าน้การอนุ้รักษ์์และฟ้ื้�น้ฟ่ื้ทรัพื่ย่ากรน้้ำบาดาล  
เพั่�อขับเคล่�อนการสร้างสภาพัแวดล้อมที�เอ่้ออำนวย
ต่่อความมั�นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค	 ผ่่านการ
ปรับปรุงมาต่รการในการบริหารจััดการน้ำบาดาล
สำหรับการใชุ้น้ำบาดาลเพั่�อการเกษ์ต่รในพั่้นที�ลุ่มน้ำ
เจั้าพัระยา	 เพั่�อให้เกิดการบริหารจััดการทรัพัยากร
น้ำบาดาลที�มั�นคง	และยั�งย่น	และเป็นสามารถึเป็น
แหล่งน้ำสำรองสำหรับการอุปโภคบริโภคต่่อไป	และ
โครงการเพื่ิ�มีประสิทธิิภาพื่การจััดการคุณภาพื่น้้ำ
บริโภค	ดำเนินการต่รวจัสอบและเพัิ�มประสิทธิภาพั
การจััดการคุณภาพัน้ำบริโภค	ซึ่ึ�งต่้องมีการปรับปรุง
คุณภาพัน้ำร้อยละ	49.06	ก่อนการบริโภค	

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
751

แผนแม่่บท19การบริหารจััดการนำ�าทั�งระบบ



190101

	 แม้ระดับความมั�นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคที�อ้างอิงผ่ลการดำเนินงานต่าม	 สทนชุ.	 ในปี	 2565	 
จัะสามารถึบรรลุต่ามค่าเป้าหมายที�กำหนดแล้ว	อย่างไรก็ต่าม	เม่�อพิัจัารณาจัากการรายงานในระดับสากลในปี	
2563	ประเทศไทยยังไม่สามารถึบรรลุเป้าหมายที�วางไว้ในด้านความมั�นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค	และเป้าหมาย 
ด้านความมั�นคงด้านน้ำเพ่ั�อสิ�งแวดล้อมได้	 ทั้งนี้เพ่ั�อรักษ์าระดับการดำเนินการและเพ่ั�อให้การรายงานผ่ล
ในระดับสากลสอดคล้องกับรายงานผ่ลในประเทศ	 หน่วยงานที�เกี�ยวข้องจัึงควรเร่งดำเนินการรับม่อกับ 
การเปลี�ย่น้แปลงข้องสภาพื่ภ่มีิอากาศ และปริมีาณฝน้ราย่ปีที�ส่งผ่ลกระทบต่่อการบริหารจััดการน้ำ 
ในเชิุงปริมาณ	 รวมถึึงการข้ย่าย่ตัวข้องความีเป็น้เมี่องที�ส่งผ่ลต่่อการเปลี�ยนแปลงวิถึีชุีวิต่ของประชุาชุน	 
อันเป็นปัจัจััยที�ส่งผ่ลกระทบต่่อการจััดการทรัพัยากรน้ำทั้งในเชุิงปริมาณและเชุิงคุณภาพั	ต่ลอดจันคุณภาพัของ
น้ำประปา	ระบบสาธารณสุข	การดำเนินการกำจััดของเสีย	และการบำบัด	ซึ่ึ�งเป็นประเด็นท้าทายสำคัญที�ส่งผ่ล
ต่่อระดับความมั�นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค	

	 การดำเนินการเพั่�อบรรลุระดับความมั�นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคในห้วงถึัดไปนั้น	ควรให้ความสำคัญกับ
ประเด็นต่่าง	ๆ 	ดังนี้	1) ด้าน้การใชุ้น้โย่บาย่ มีาตรการต่าง ๆ  และการบังคับใชุ้กฎห้มีาย่เพั่�อสร้างสภาพัแวดล้อม
ที�เอ่้ออำนวยต่่อการสร้างความมั�นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค	 โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชุาชุนและ 
ส่งเสริมบทบาทท้องถึิ�น	รวมถึึงภาคอุต่สาหกรรมในการบริหารจััดการทรัพัยากรน้ำอย่างเป็นระบบ	2) ห้น่้วย่งาน้ 
ที�รับผิดชุอบโดย่ตรง ควรพื่ัฒน้าและถึ่าย่ทอดองค์ความีร่้ไปย่ังห้น้่วย่งาน้ปฏิิบัติใน้พื่่้น้ที�	 เกี�ยวกับการด่แล
บำรุงรักษ์า	ขึ้นทะเบียนแหล่งน้ำต่้นทุนและแหล่งน้ำสำรองขนาดเล็กทั้งน้ำผ่ิวดินและน้ำบาดาล	รวมถึึงดำเนิน
การปรับปรุงค่่ม่อด้านการอนุรักษ์์ฟื้้�นฟื้่พั่้นที�ชุุ่มน้ำ	 รักษ์าสุขภาพัของแม่น้ำ	 โดยแก้ไขปัญหาต่ามธรรมชุาติ่	 
3) ควรให้้ความีสำคัญกับการมีุ่งเน้้น้การสร้างความีตระห้นั้กร่้และเพื่ิ�มีการมีีส่วน้ร่วมีให้้กับประชุาชุน้และ 
ภาคอุตสาห้กรรมี	 ในการลดน้ำเสียจัากกระบวนผ่ลิต่และการใชุ้ในชุีวิต่ประจัำวันให้มากที�สุด	 เพั่�อให้เกิด 
การใชุ้ประโยชุน์จัากทรัพัยากรน้ำได้อย่างยั�งย่นต่่อไป	

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย
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	 แผ่นแม่บทประเดน็	(19)	การบรหิารจัดัการนำ้
ทั้งระบบ	(พั.ศ.	2566	–	2580)	 (ฉบับแก้ไขเพัิ�มเติ่ม)	
เป้าหมายแผ่นแม่บทย่อยระดับความมั�นคงด้านน้ำ
อุปโภคบริโภคเพัิ�มข้ึน	ยังคงใชุ้ต่ัวชุี้วัดที�พัิจัารณาจัาก
ดัชุนี้ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำอุปโภคบริโภค และ	ดัชุน้ี
ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำเพื่่�อสิ�งแวดล้อมี	 แต่่มีการปรับ
ห้น้่วย่วัดข้องค่าเป้าห้มีาย่จัาก เดิมี ระดับ เป็น้ 
คะแน้น้	 เพั่�อให้การประเมินผ่ลการดำเนินการ 
ขับเคล่�อนแผ่นแม่บทฯ	เกิดความชุัดเจันและส่งผ่ลต่่อ
การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพัยิ�งขึ้น	 โดย
ค่าเป้าห้มีาย่ใน้ปี 2570 กำห้น้ดเป็น้ ดัชุน้ีความีมีั�น้คง 
ด้าน้น้้ำอุปโภคและบริโภค มีีคะแน้น้ไมี่น้้อย่กว่า 
75 คะแน้น้ และดัชุนี้ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำเพื่่�อ 
สิ�งแวดล้อมี มีีคะแน้น้ไมี่น้้อย่กว่า 65 คะแน้น้	ทัง้นี้	
เม่�อเทียบกับผ่ลการประเมินดัชุนีความมั�นคงด้านน้ำ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ต่ามรายงานของ	สทนชุ.	 ในปี	 2565	พับว่า	ดัชุน้ี
ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำอุปโภคและบริโภคมีีคะแน้น้อย่่่
ระห้ว่าง 78-96 คะแน้น้	ขณะที�ดัชุนี้ความีมีั�น้คงด้าน้
น้้ำเพื่่�อสิ�งแวดล้อมีมีีคะแน้น้อย่่่ที� 78 – 96	คะแนน	
นอกจัากนี้หากพัิจัารณาจัากราย่งาน้การพื่ัฒน้า
น้้ำแห่้งเอเชีุย่ ปี 2563 ดัชุนี้ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำ 
อุปโภคบริโภคข้องไทย่มีีค่าคะแน้น้ที� 14 คะแน้น้ 
คิดเป็น้ 70 คะแน้น้ ต่ามสัดส่วนเต่็มหนึ�งร้อย	และ 
ดัชุน้ีความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำเพื่่�อสิ�งแวดล้อมี มีีค่า 
คะแน้น้ที� 10.1 คะแน้น้ และคิดเป็น้ 50.5 คะแน้น้ 
ต่ามสัด ส่วน เ ต็่มหนึ� ง ร้อย 	 สะ ท้อนใ ห้ เ ห็นถึึ ง 
ความีท้าทาย่ใน้การดำเนิ้น้การใน้ระย่ะต่อไปให้้
บรรลุเป้าห้มีาย่ที�กำห้น้ดไว้ใน้ระดับสากล	 ส่งผ่ล
ให้มีีสถึาน้ะการดำเนิ้น้การใกล้บรรลุเป้าห้มีาย่ 
ที�กำห้น้ดไว้ใน้ปี 2570 
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190102

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาการจััดัการนำ�าเชิิงลุุ่มนำ�าทั�งระบบเพ่ั�อค่วามมั�นค่งด้ัานนำ�าของป้ระเทศ 

ระดัับการรับม่อกับภัยพิับัต้ิดั้านนำ�าเพิั� มข้�นเป็้นระดัับ 3  

ระดัับการรับม่อกับภัยพิับัต้ิดั้านนำ�าเพิั�มข้�น

	 การจััดการภัยพัิบัต่ิด้านน้ำ	มีเป้าหมายสำคัญในการรับม่อ	และสนับสนุนกิจักรรมต่่าง	ๆ	โดยมีประเด็น
สำคัญต่่อการขับเคล่�อนต่่อการดำเนินการเพั่�อให้บรรลุเป้าหมายระดับแผ่นแม่บทย่อยภายใต้่ห่วงโซ่ึ่คุณค่า	ค่อ	
การเตรีย่มีความีพื่ร้อมีแผน้การป้องกัน้และบรรเทาภัย่ด้าน้น้้ำ (ก่อน้เกิด ข้ณะเกิด และห้ลังเกิดเห้ตุการณ์
ภัย่พิื่บัติด้าน้น้้ำ) การเผชิุญสถึาน้การณ์ภัย่ ระบบเต่อน้ภัย่ที�มีีประสิทธิิภาพื่ แผน้เผชิุญเห้ตุฉุุกเฉิุน้	ที�มี
ประสิทธิภาพัและทันท่วงที	ต่ลอดจันการบรรเทาและฟื้้�น้ฟื้่ ประสิทธิิภาพื่การประเมีิน้ความีเสีย่ห้าย่ และ
สร้างองค์ความีร่้ด้าน้การปรับตัว การจััดการภัย่และความีเสี�ย่งจัากภัย่	 	 โดยออกมาต่รการ	นโยบาย	การ
บังคับใชุ้กฎหมาย	พััฒนานวัต่กรรม	ผ่่านข้อม่ลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารจััดการ

ปี้
2565

จั.3
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	 สถึานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 พัิจัารณาจัากดัชุนีความการรับม่อภัยพัิบัติ่ด้านน้ำของรายงาน 
การพััฒนาน้ำแห่งเอเชุีย	 (Asian	Water	Development	Outlook	 :	AWDO)	และพัิจัารณาเทียบเคียงจัาก
รายงานผ่ลการประเมินต่ัวชุี้วัดแผ่นแม่บทฯ	ของสำนักงานทรัพัยากรน้ำแห่งชุาต่ิ	(สทนชุ.)	เม่�อพัิจัารณาภาพัรวม
ในห้วง	5	ปีแรกต่ามยุทธศาสต่ร์ชุาต่ิ	(ปี	2561	–	2565)	ระดับการรับมี่อภัย่พื่ิบัติด้าน้น้้ำดีข้ึ้น้และสามีารถึบรรลุ
ค่าเป้าห้มีาย่ตามีที�กำห้น้ดได้ โดย่ใน้ปี 2563 ตามีราย่งาน้การพื่ัฒน้าน้้ำแห่้งเอเชีุย่ พื่บว่า ดัชุนี้การรับมี่อ
ภัย่พื่ิบัติด้าน้น้้ำข้องประเทศไทย่ อย่่่ใน้ระดับ 2 อย่่ในสถึานะการพััฒนา	“มีส่วนร่วม”	 ซึึ่�งมีความก้าวหน้าใน 
การดำเนินการลดความเสี�ยงที�เกิดจัากภัยพัิบัติ่ด้านน้ำเล็กน้อย	และเม่�อพิัจัารณาเทียบเคียงเพัิ�มเต่ิมในส่วนของ
ข้อม่ลผ่ลการประเมินต่ัวชุี้วัดแผ่นแม่บทฯ	จัากรายงานของ	สทนชุ. ใน้ปี 2565 ซึ่ึ�งราย่งาน้ว่าประเทศไทย่ 
มีีระดับการรับมี่อภัย่พิื่บัติด้าน้น้้ำอย่่่ใน้ระดับ 3	 ซึึ่�งเป็นระดับที�แสดงว่าประเทศมีนโยบาย	มาต่รการและ 
แผ่นบ่รณาการลดความเสี�ยงจัากภับพัิบัต่ิด้านน้ำทั้งในระดับชุาต่ิและระดับท้องถึิ�น	ต่ลอดจันมีแผ่นฟื้้�นฟื้เ่ยียวยา
หลังภัยพัิบัต่ิด้านน้ำ	 ท้ังน้ี	 เม่�อเทียบเคียงกับสถึานะการบรรลุเป้าหมายในปี	2565	ที�กำหนดให้ระดับการรับม่อ
กับภัยพิับัต่ิด้านน้ำเพัิ�มขึ้นเป็นระดับ	3	 เป้าห้มีาย่ย่่อย่ระดับการรับมี่อกับภัย่พื่ิบัติด้าน้น้้ำเพื่ิ�มีข้ึ้น้สามีารถึ
บรรลุค่าเป้าห้มีาย่ตามีที�กำห้น้ดไว้แล้ว

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

	 หน่วยงานที�เกี�ยวข้องได้ร่วมข้ับเคล่�อน้การ
ดำเน้ิน้งาน้ผ่าน้โครงการเพ่ื่�อข้ับเคล่�อน้การบรรลุ
เป้าห้มีาย่ตามียุ่ทธิศาสตร์ชุาติ ประจัำปี 2565 
ค่อ โครงการเพื่ิ�มีประสิทธิิภาพื่ระบบเต่อน้ภัย่ข้อง
ประเทศ	 ซึ่ึ�งเป็นการสร้างระบบการเต่่อนภัยของ
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพั	ประชุาชุน	นักท่องเที�ยว	
และคนพัิการสามารถึเข้าถึึงข้อม่ลการแจั้งเต่่อนภัย
ได้อย่างทั�วถึึงและทันท่วงที	 โครงการพื่ัฒน้าระบบ
สารสน้เทศเพ่ื่�อสนั้บสนุ้น้การตัดสิน้ใจัใน้การ
บริห้ารและเพิื่�มีศักย่ภาพื่การจััดการสาธิารณภัย่
ด้าน้น้้ำข้องประเทศ	ที�มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจัิต่ัล 
ในการจััดการความเสี�ยงจัากสาธารณภัย	ทั้งในเร่�อง	

การวิเคราะห์ชุุดข้อม่ลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษ์ฐ์และการเชุ่�อมโยงข้อม่ลที�เกี�ยวข้อง	
เพ่ั�อแก้ไขปัญหาและต่ัดสินใจัได้อย่างถึ่กต่้อง	แม่นยำ
และมีประสิทธิภาพั	และโครงการพื่ัฒน้าแห้ล่งน้้ำ
บาดาลข้น้าดให้ญ่ริมีแมี่น้้ำ (Riverbank Filtra-
tion) ต่ลอดจันการขับเคล่�อนเพ่ั�อเพัิ�มระดับการ
รับม่อภัยพัิบัติ่ด้านน้ำให้บรรลุเป้าหมายที�ต่ั้งไว้นั้น	
ด้วยโครงการที�เกี�ยวข้องอ่�น	 ๆ	 เชุ่น	 โครงการแผ่น
งานบ่รณาการบริหารจััดการทรัพัยากรน้ำ	 ซึ่ึ�งเป็น
โครงการอนุรักษ์์ฟื้้�นฟื้่	บ่รณะ	แหล่งน้ำขนาดเล็ก	 ใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม	

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า
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แผนแม่่บท19การบริหารจััดการนำ�าทั�งระบบ



	 แม้ระดับระดับการรับม่อกับภัยพัิบัต่ิด้านน้ำที�อ้างอิงผ่ลการดำเนินงานต่าม	 สทนชุ.	 ในปี	 2565	 
จัะสามารถึบรรลุต่ามค่าเป้าหมายที�กำหนดแล้ว	อย่างไรก็ต่าม	 เม่�อพัิจัารณาจัากการรายงานในระดับสากล 
ในปี	 2563	ประเทศไทยยังไม่สามารถึบรรลุเป้าหมายที�วางไว้ได้	 ท้ังนี้เพั่�อรักษ์าระดับการดำเนินการและ 
เพั่�อให้การรายงานผ่ลในระดับสากลสอดคล้องกับรายงานผ่ลในประเทศ	หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรพิัจัารณา
ประเด็นสำคัญที�ส่งผ่ลต่่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในห้วงการพััฒนาที�ผ่่านมา	ดังนี้ 1) ภารกิจัห้น้่วย่งาน้ 
ที�ไมี่ชุัดเจัน้ และซึ่้ำซึ่้อน้กัน้ใน้บทบาทและห้น้้าที� 2) การวางแผน้บรรเทาอุทกภัย่ร่วมีกัน้ใน้ห้ลาย่ห้น้่วย่งาน้ 
3) บทบาทข้องท้องถึิ�น้ใน้งาน้ป้องกัน้ 4) ข้าดองค์กรบริห้ารจััดการเมี่�อมีีภัย่ข้อง 5) การติดตามีประเมีิน้ผล
โครงการด้าน้จััดการภัย่พื่ิบัติด้าน้น้้ำข้องทุกห้น้่วย่งาน้ 

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ระบบปฏิิบัติการแจั้งเต่อน้ภยั่สาธิารณภยั่ ระห้ว่างความีร่วมีมี่อกรมีป้องกัน้และบรรเทาสาธิารณภยั่ 
(ปภ.)และแอพื่พื่ลิเคชุั�น้แฟื้ลตฟื้อร์มี LINE

ที�มา	:	https://today.line.me/th/v2/article/WBn3gyy
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แผนแม่่บท 19 การบริหารจััดการนำ�าทั�งระบบ



	 การดำเนินการเพั่�อบรรลุเป้าหมายที�วางไว้ในด้านการรับม่อภัยพิับัติ่ด้านน้ำ	หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรให้
ความสำคญักบัประเดน็ต่า่ง	ๆ 	ดงันี	้1) ควรมีกีารกำห้น้ดภารกิจัห้น้ว่ย่งาน้ที�ชุดัเจัน้	ในการเต่่อนภยั	การคาดการณ์ 
วิเคราะห์สถึานการณ์	การประกาศและแจั้งเต่่อน	2) การบรรเทาอุทกภัย่ควรมีีการวางแผน้ร่วมีกัน้ใน้ห้ลาย่
ห้น้่วย่งาน้และงาน้ห้ลาย่รป่แบบโดย่เฉุพื่าะน้้ำท่วมีข้น้าดให้ญ่ 3) งาน้ป้องกัน้น้้ำท่วมีควรส่งเสริมีให้้ท้องถึิ�น้ 
มีีบทบาทมีากข้ึ้น้	เพั่�อกำหนดความสำคัญและความเร่งด่วนโดยใชุ้มาต่รการหร่อแนวทางในการป้องกันต่ลิ�งด้วย
วิถึีธรรมชุาต่ิ	4) พื่่้น้ที�น้้ำท่วมีฉุับพื่ลัน้ น้้ำห้ลากดิน้โคลน้ถึล่มีควรใชุ้มีาตรการปรับตัว การเผชิุญเห้ตุ เป็น้ห้ลัก 
 5) ควรมีีการฝึกซึ่้อมีห้ร่อเตรีย่มีพื่ร้อมีทั้งองค์กรการบริห้ารจััดการเมี่�อเกิดภัย่	 การจััดเต่รียมเคร่�องม่อ 
การซึ่ักซึ่้อมเพั่�อเผ่ชิุญเหตุ่ประจัำทุกปี	 6) ควรมีีการติดตามีประเมีิน้ผลโครงการด้าน้จััดการภัย่พื่ิบัติ 
ด้าน้น้้ำข้องทุกห้น้่วย่งาน้

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย
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แผนแม่่บท19การบริหารจััดการนำ�าทั�งระบบ



	 แผ่นแมบ่ทประเดน็	(19)	การบรหิารจัดัการนำ้ทัง้ระบบ	(พั.ศ.	2566	–	2580)	(ฉบบัแกไ้ขเพัิ�มเติ่ม)	เปา้หมาย 
แผ่นแม่บทย่อยระดับระดับการรับม่อกับภัยพัิบัต่ิด้านน้ำเพัิ�มขึ้น	ยังคงใชุ้ตัวช้ีุวัดที�พิื่จัารณาจัากดัชุนี้การรับมี่อ
ภัย่พื่ิบัติด้าน้น้้ำ แต่มีีการปรับห้น้่วย่วัดข้องค่าเป้าห้มีาย่จัาก เดิมี ระดับ เป็น้ คะแน้น้	เพ่ั�อให้การประเมินผ่ล 
การดำเนินการขับเคล่�อนแผ่นแม่บทฯ	 เกิดความชุัดเจันและสามารถึส่งผ่ลต่่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพัยิ�งขึ้น	 	 โดย่ค่าเป้าห้มีาย่ใน้ปี 2570 กำห้น้ดเป็น้ดัชุนี้การรับมี่อภัย่พิื่บัติด้าน้น้้ำ ไม่ีน้้อย่กว่า  
65 คะแน้น้ ทั้งนี้	เม่�อเทียบกับผ่ลการประเมินต่ัวชุี้วัดแผ่นแม่บทฯ	ของ	สทนชุ.	ซึ่ึ�งประเทศไทยมีระดับการรับม่อ
ภัยพัิบัต่ิอย่่ที�ระดับ	3	(60-78)	คะแนน	โดยพัิจัารณาค่าเริ�มต่้นที�	60	คะแนน	ส่งผลให้้มีีสถึาน้ะการดำเน้ิน้การ
ใกล้บรรลุเป้าห้มีาย่ที�กำห้น้ดไว้ใน้ปี 2570 (สีเห้ล่อง) 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บท 19 การบริหารจััดการนำ�าทั�งระบบ



190103

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ปี้
2562

ปี้
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาการจััดัการนำ�าเชิิงลุุ่มนำ�าทั�งระบบเพ่ั�อค่วามมั�นค่งด้ัานนำ�าของป้ระเทศ

ยกระดัับธรรมาภิบาลุในการบริหารจััดัการนำ�าให้ไม่น้อยกว่า 70 ค่ะแนน

ยกระดัับธรรมาภิบาลุในการบริหารจััดัการนำ�าเพิั�มข้�นจัากปั้จัจัุบัน 
64 ค่ะแนน ให้เป้็น 80 ค่ะแนน

	 การบริหารจััดการน้ำต่ามหลักธรรมาภิบาล	
มุ่งเน้นให้การบริหารจััดการน้ำเกิดประโยชุน์ส่งสุด	
สามารถึต่อบสนองความต้่องการใชุ้น้ำของผ้่่ใชุ้น้ำ 
ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม	 เพั่�อนำไปส่่ความมั�นคงของ
การใชุ้น้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพัและยั�งย่น	โดย
มีกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลด้านน้ำขององค์การเพั่�อ
ความร่วมม่อและการพััฒนาทางเศรษ์ฐกิจั	 (OECD)	
ประกอบด้วย	 3	 มิต่ิหลักที�ส่งเสริมและเก่้อก่ลกัน 
ของ	 ธรรมาภิบาลน้ำ	 ได้แก่	 1)	 หลักประสิทธิผ่ล	 
ที�เน้นการมีนโยบายและเป้าหมายในการบริหาร
จัดัการน้ำที�ชุดัเจัน	2)	หลกัประสทิธภิาพั	ในการบรหิาร 
จััดการน้ำที�มุ่งให้เกิดประโยชุน์ส่งสุดต่่อสังคมด้วย
ต่้นทุนที�ต่�ำที�สุด	 และ	 3)	 หลักความไว้วางใจัและ 
การมีส่วนร่วม	 เพั่�อสร้างความเชุ่�อมั�นของสาธารณะ
เพั่�อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่่าง	ๆ	 เข้ามามีส่วนร่วม
บนพั่้นฐานของประชุาธิปไต่ย	 และความเป็นธรรม
ของสังคมโดยรวม	 อีกทั้งยังได้กำหนดหลักการ	12	
ประการที�จัำเป็นต่้องดำเนินการเพั่�อให้มั�นใจัว่าระบบ
ธรรมาภิบาลด้านน้ำมีประสิทธิภาพั	 โดยมีปัจัจััย 
ส่่ความสำเร็จัที�สำคัญในการยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจััดการน้ำของประเทศไทย	อาทิ	 
การบริห้ารจััดการน้้ำที�มีีศักย่ภาพื่และคำน้ึงถึึง 
สมีดลุน้ำ้	ทัง้ในส่วนขององค์กรด้านนำ้ที�มปีระสทิธภิาพั	 

แผ่นบริหารจััดการน้ำที�เป็นธรรม	 งบประมาณที� 
เพัียงพัอและเหมาะสม	การติดตามีและประเมีิน้ผล
การดำเน้ิน้งาน้ที�มีีประสิทธิิภาพื่ การศึกษ์าวิจััย่เพื่่�อ
พื่ัฒน้าการบริห้ารจััดการน้้ำและส่งเสริมีบทบาท 
ห้น้้าที�  และภารกิจัข้องห้น้่วย่งาน้ที� เกี�ย่วข้้อง  
การสร้างสภาพื่แวดล้อมีที�เอ่้อต่อการย่กระดับธิร
รมีาภิบาลใน้การบริห้ารจััดการน้้ำผ่าน้การมีีระบบ
ฐาน้ข้้อมี่ลด้าน้ทรัพื่ย่ากรน้้ำที�ทัน้สมีัย่	 ถึ่กต่้อง	 
บ่รณาการเป็นมาต่รฐานเดียวกัน	 และการพัื่ฒน้า
กฎห้มีาย่กฎระเบีย่บที� ส่งเสริมีให้้เกิดการเพื่ิ�มี
ประสทิธิภิาพื่ใน้การใชุ้น้ำ้และการจัดัสรรน้ำ้ที�เป็น้ธิรรมี

ที�มา	:	OECD	Principles	on	Water	Governance	(2015)

ปี้
2565

จั.3
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	 สถึานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	พัิจัารณา
จัากดัชุนีการดำเ นินการจััดการทรัพัยากรน้ำ 
แบบบ่รณาการ	หร่อ	Integrated	Water	Resources 
Management	 (IWRM)	ต่ามรายงานการพััฒนาที�
ยั�งยน่แหง่สหประชุาชุาต่	ิ(SDG	6.5.1)	ที�มอีงคป์ระกอบ 
ที�ใชุ้ประเมิน	4	องค์ประกอบ	ค่อ	สภาวะแวดล้อม
ที�เอ้่ออำนวย	 กลไกเชิุงสถึาบันและการมีส่วนร่วม	
เคร่�องม่อในการบริหารจััดการ	 และการเงิน	 ซึ่ึ�งมี 
ความสอดคล้องกับกรอบธรรมาภิบาลด้านน้ำของ 
OECD	ทัง้นี้	 เม่�อพิื่จัารณาภาพื่รวมีใน้ห้้วง 5 ปีแรก
ตามียุ่ทธิศาสตร์ชุาติ (ปี 2561 - 2565) ระดับ 
ธิรรมีาภิบาลใน้การบริห้ารจััดการน้้ำดีข้ึ้น้	 ต่าม
รายงานการพััฒนาที�ยั�งย่นแห่งสหประชุาชุาต่ิ	 ในปี	
2563	พับว่า	ประเทศไทยมีค่าคะแนนอย่่ที�	53	จัาก
คะแนนเต่็ม	100	ซึ่ึ�งต่�ำกว่าค่าเป้าหมายที�กำหนดไว้	
ที�ไม่น้อยกว่า	70	คะแนน	และต่�ำกว่าเฉลี�ยของโลกที� 
54	คะแนนเล็กน้อย	อย่่ในระดับปานกลางค่อนทางสง่ 
และเม่�อพัจิัารณาผ่ลการประเมนิในแต่่ละองค์ประกอบ
พับว่า	 ระดับ	 สภาวะแวดล้อมที�เอ่้ออำนวยของ
ประเทศไทยอย่่ที�	 60	คะแนน	ส่งกว่าค่าเฉลี�ยโลกที�	
57	คะแนน	กลไกเชุิงสถึาบันและการมีส่วนร่วม	59	
คะแนน	ส่งกว่าค่าเฉลี�ยโลกที�	 58	คะแนนเล็กน้อย 
ขณะที�ประเทศไทยมีค่ าคะแนนองค์ประกอบ 
ด้านการเงนิ	50	คะแนน	และเคร่�องมอ่บรหิารจัดัการนำ้	
41	คะแนน	ต่�ำกว่าค่าเฉลี�ยโลกที�	 55	คะแนน	และ	
46	คะแนนต่ามลำดับ	และเมี่�อพิื่จัารณาเทีย่บเคีย่ง
เพื่ิ�มีเติมีกับผลการข้ับเคล่�อน้การบริห้ารจััดการน้้ำ
ให้้มีีประสิทธิิภาพื่ส่งสุดและสร้างความีมีั�น้คงอย่่าง
ย่ั�งย่่น้ข้องประเทศไทย่ใน้ปี 2565 ซึ่ึ�งพับว่า	 ได้มี
การดำเนินการดังนี้	1) จััดทำแผน้แมี่บทการบริห้าร

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

จััดการทรัพื่ย่ากรน้้ำ 20 ปี (พื่.ศ. 2561-2580) 
เพั่�อใชุ้เป็นเคร่�องม่อกำหนดกรอบและขอบเขต่การ
ดำเนินงานและแนวทางการขับเคล่�อน 2) จััดตั้ง
สำน้ักงาน้ทรัพื่ย่ากรน้้ำแห้่งชุาติใน้ฐาน้ะองค์กร
กลางเพื่่�อบริห้ารจััดการทรัพื่ย่ากรน้้ำ	 เพั่�อส่งเสริม
ให้เกิดการบ่รณาการความร่วมม่อของหน่วยงาน
ด้านน้ำทั้ง	 43	หน่วยงาน	3) ประกาศใชุ้พื่ระราชุ
บัญญัติทรัพื่ย่ากรน้้ำ พื่.ศ. 2561	 เป็นกฎหมาย
ที�กำหนดหน้าที�และอำนาจัขอบเขต่การบริหาร
จััดการน้ำ	 และ	 4) ออกแบบและผลักดัน้การน้ำ
น้วัตกรรมีส่งเสริมีการพัื่ฒน้าองค์ความีร่ ้น้วัตกรรมี 
เทคโน้โลย่ี  ผลงาน้วิชุาการมีาใชุ้ขั้บเคล่�อน้ 
แผน้แม่ีบททรัพื่ย่ากรน้้ำ เป็นการบริหารจััดการน้ำ
ให้ทันสมัย	 เน้นการพััฒนาและประยุกต่์ใชุ้เทคโนโลยี	
ในการจััดการระบบข้อม่ลอย่างรวดเร็วและถึ่กต้่อง	
เพ่ั�อการวิเคราะห์	 วางแผ่น	 บริหารจััดการ	 และ
ติ่ดต่ามประเมินผ่ล	 สะท้อนภาพัการดำเนินการใน
การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจััดการน้ำ 
เป็น้ผลให้้สถึาน้ะการบรรลุเป้าห้มีาย่ใน้ปี 2565  
อย่่่ใน้ระดับต�ำกว่าค่าเป้าห้มีาย่ แต่มีีแน้วโน้้มีดีข้ึ้น้ 
ส่บเน่�องจัากการดำเนินการเพ่ั�อขับเคล่�อนมิต่ ิ
ด้านการเงิน	 และด้านเคร่�องม่อบริหารจััดการน้ำ 
ซึึ่�งประเทศไทยมีค่าคะแนนต่�ำกว่าค่าเฉลี�ยโลก						

Global status of indicator 6.5.1 Degree of integrated 
water resources management implementation 

(0-100) (2017-2020)
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 ห้น่้วย่งาน้ที�เกี�ย่วข้้องได้ร่วมีข้ับเคล่�อน้
การดำเน้ิน้งาน้ผ่าน้โครงการเพ่ื่�อข้ับเคล่�อน้การ
บรรลุเป้าห้มีาย่ตามียุ่ทธิศาสตร์ชุาติ ประจัำ
ปีงบประมีาณ พื่.ศ. 2565	อาทิ	 โครงการพัื่ฒน้า
น้้ำบาดาลเพื่่�อเป็น้ต้น้แบบศ่น้ย์่การเรีย่น้ร่้ ด้าน้ 
น้้ำบาดาลประจัำตำบล	 ที�เปิดโอกาสให้ประชุาชุน
ศึกษ์าด่งานระบบน้ำบาดาลเพั่�อการเกษ์ต่รรวมทั้ง 
การทำการเกษ์ต่รเชิุงคุณภาพั	 และได้ใชุ้น้ำอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพั	 และส่ง เสริมให ้
กลุ่มเกษ์ต่รกรมีส่วนร่วมในการบริหารจััดการน้ำ
บาดาล โครงการระบบติดตามีเฝ้าระวังระดับน้้ำ
บาดาลและคุณภาพื่น้้ำบาดาลทั�วประเทศ	 เพั่�อ
ต่ิดต่ามคุณภาพัน้ำบาดาลซึ่ึ� ง เป็นปัจัจััยหลักใน
กระบวนการผ่ลิต่	และอุปโภคบริโภคของประชุาชุน	
นอกจัากนัน้แล้วหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง	ยังได้ดำเนนิการ
ต่ราและออกกฎหมายลำดับรองแล้วเสร็จัรวม	25	ฉบบั 
จััดต่ั้งกลไก/องค์กรการบริหารจััดการทรัพัยากรน้ำ
ต่ั้งแต่่ระดับนโยบายส่่ท้องถึิ�น	 ได้แก่	คณะกรรมการ
ทรัพัยากรน้ำแห่งชุาต่ิ	 คณะกรรมการลุ่มน้ำ	 และ
องค์กรผ่่้ใชุ้น้ำ	ซึ่ึ�งปัจัจุับันมีองค์กรผ่่้ใชุ้น้ำที�ได้รับการ
จัดทะเบียนแล้วทั้งสิ้น	3,413	องค์กร	การเผ่ยแพัร่	

“ศ่นย์ข้อม่ลทรัพัยากรน้ำระดับจัังหวัด	76	จัังหวัด”	
ผ่่านทางเว็บไซึ่ต์่	 www.pwrc.thaiwater.net	 
เพั่�อให้ประชุาชุนทุกจัังหวัดทั�วประเทศ	 สามารถึ
เขาถึึงข้อม่ลเกี�ยวกับทรัพัยากรน้ำในทุกมิติ่ได้ต่ลอด	
24	ชุั�วโมง	รวมถึึงผ่ลักดันให้นำระบบ	Thai	Water 
Plan	 (TWP)	 มาเป็นเคร่�องม่อในการจััดทำแผ่น
ปฏิิบัติ่การด้านทรัพัยากรน้ำ	 เพ่ั�อชุ่วยสนับสนุนและ
ขับเคล่�อนงานหร่อโครงการให้เป็นไปต่ามแผ่นแม่บท
บริหารจััดการทรัพัยากรน้ำ	และการปรับปรุงระบบ	
Thai	Water	Assessment	(TWA)	เพั่�อเป็นเคร่�องม่อ 
ในการติ่ดต่ามประเมินผ่ลโครงการด้านทรัพัยากรน้ำ 
ต่ลอดจันผ่ลักดันโครงการศึกษ์าการประเมีิน้ 
สิ�งแวดล้อมีระดับยุ่ทธิศาสตร์และแผน้ห้ลักการ
บริห้ารจััดการทรัพื่ย่ากรน้้ำพื่่้น้ที�ลุ่มีน้้ำแม่ีกลอง
และพื่่้น้ที�ลุ่มีน้้ำโข้งตะวัน้ออกเฉุีย่งเห้น้่อ	 เพั่�อศึกษ์า
และจััดทำรายงานการประเมินสิ�งแวดล้อมระดับ
ยทุธศาสต่ร์	(Strategic	Environmental	Assessment	:	
SEA)	รวมถึึงพััฒนาระบบฐานข้อม่ล	ทะเบียนแหล่งน้ำ 
ทางน้ ำ 	 และระบบสนับสนุนการต่ัด สินใจัใน 
การบริหารจัดัการทรพััยากรนำ้ของทัง้สองพั่น้ที�ลุม่นำ้

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า
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	 กลไกการบริหารจััดการน้ำภายใต่้พัระราชุบัญญัต่ิทรัพัยากรน้ำฯ	 ซึึ่�งเป็นปัจัจััยสำคัญที�ชุ่วยเพิั�มระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจััดการน้ำ	 จััดต่ั้งแล้วเสร็จัในปี	 2565	 ซึ่ึ�งจัะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่�อน 
การดำเนินการให้สามารถึบรรลุเป้าหมายของแผ่นแม่บทฯ	ต่ามที�กำหนดไว้ได้	 โดยมีประเด็นท้าทายที�สำคัญ	
ได้แก่	การตรากฎห้มีาย่ลำดับรองภาย่ใต้พื่ระราชุบัญญัติน้้ำฯ ที�	 สทนชุ.	ต่ั้งเป้าหมายให้ประกาศบังคับใชุ้
จัำนวน	35	 เร่�องภายในปี	 2565	แต่่สามารถึดำเนินการได้เพัียง	25	 เร่�อง	ส่งผ่ลให้หน่วยงานปฏิิบัต่ิต่้องรอ 
กฎ	 ระเบียบ	และแนวทางปฏิิบัต่ิที�สอดคล้องต่ามกฎหมาย	การเชุ่�อมโยงข้อม่ลที�เกี�ยวข้องด้านน้ำท้ังหมด 
ยงัไม่สามารถึบร่ณาการเข้าดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบเพ่ั�อใหเ้กดิฐานข้อมล่ด้านนำ้ที�มคีวามครอบคลุมและทันสมยัได้ 
การจััดสรรงบประมีาณให้้แก่โครงการด้าน้น้้ำยั่งมีีลักษ์ณะเป็น้การจััดสรรแบบราย่ปี	ทำให้ขาดความต่่อเน่�อง
ในการดำเนินงานของโครงการขนาดใหญ่ที�ต่้องใชุ้เวลานาน	นอกจัากนี้	ยังมีข้้อจัำกัดใน้การแลกเปลี�ย่น้ข้้อมี่ล
ด้าน้น้้ำข้องประเทศต่าง ๆ ใน้ลุ่มีน้้ำเดีย่วกัน้ระห้ว่างประเทศ	และความไม่ชุัดเจันของกลไกความร่วมม่อ
ระหว่างประเทศในการให้ความชุ่วยเหล่อเยียวยาประเทศกรณีที�ได้รับผ่ลกระทบจัากการพััฒนาโครงการด้านน้ำ
ของประเทศต่้นน้ำ	

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 การดำเนินงานในระยะต่่อไป	 ห้น้่วย่งาน้ 
ที�เกี�ย่วข้้องจัึงควรเร่งออกกฎห้มีาย่ลำดับรองห้ร่อ
กฎห้มีาย่ล่กภาย่ใต้พื่ระราชุบัญญัติทรัพื่ย่ากรน้้ำฯ 
ให้้แล้วเสร็จัโดย่เร็ว	 เพั่�อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชุน	 และประชุาชุน	 ร่ วมบ่ รณาการ 
การทำงานเพ่ั�อให้ขับเคล่�อนภารกิจัด้านน้ำไปใน
ทิศทางเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพั	 เร่งรัดการเสริมี
สร้างองค์ความีร้่และความีเข้้มีแข้็งให้้กับคณะ
กรรมีการลุ่มีน้้ำ องค์กรผ่้ใชุ้น้้ำ	 เพั่�อเป็นกลไกใน
การบริหารจััดการน้ำที�สามารถึผ่สานความร่วมม่อ
ทุกภาคส่วนส่่ความมั�นคงน้ำของประเทศ	การจััดสรร
งบประมาณควรพัิจัารณาปรับวิ ธีการจััดสรรงบ
ประมาณให้อย่่ในร่ปแบบโครงการระยะยาวต่ามแผ่น
ยุทธศาสต่ร์	เพั่�อให้การดำเนินงานมีความต่่อเน่�องและ
สัมฤทธิ�ผ่ล	รวมถึึงควรให้้ความีสำคัญกับการจััดสรร
งบประมีาณกับโครงการใน้ระดับพื่่้น้ที�	 ควรมีการ
ปรับปรุงและพื่ัฒน้าระบบการติดตามีการบริห้าร

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

จััดการน้้ำให้ทุกภาคส่วนสามารถึเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การต่ิดต่ามและต่รวจัสอบได้ เร่งรัดให้้มีีการจััดทำผัง
น้้ำให้้ครบ 22 ลุ่มี	ซึ่ึ�งจัะเป็นประโยชุน์ต่่อการกำหนด
นโยบาย	แผ่นแม่บท	และยุทธศาสต่ร์ที�เกี�ยวข้อง	เพั่�อ
บริหารจััดการทรัพัยากรน้ำของประเทศเกิดเอกภาพั
และเป็นระบบ	 ส่งเสริมนวัต่กรรมที�เกี�ยวข้องกับน้ำ
และวิธีการแก้ปัญหาที�เหมาะสมในท้องถึิ�น	 เพั่�อสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที�เกี�ยวข้องกับการพััฒนา
เคร่�องม่อการจััดการน้ำ	และบ่รณาการการจััดการน้ำ
ในภาคส่วนและข้อบังคับต่่าง	ๆ	ของการจััดการน้ำ
ชุุมชุนให้มีประสิทธิภาพั	ต่ลอดจันผ่ลักดันให้มีการจััด
ทำข้อต่กลงความร่วมม่อในการบริหารจััดการลุ่มน้ำ
ระหว่างประเทศ	ที�ชุ่วยส่งเสริมการการใชุ้ทรัพัยากร
น้ำในลุ่มน้ำโขงอย่างยั�งย่น	และเสริมสร้างกลไกการมี
ส่วนร่วมของชุุมชุนในพ้่ันที�เพั่�อแก้ไขปัญหาและผ่ลก
ระทบจัากการบริหารจััดการน้ำบนแม่น้ำโขง
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	 แผ่นแม่บทประเด็น	 (19)	การบริหารจััดการน้ำทั้งระบบ	 (พั.ศ.	2566	 -	2580)	 (ฉบับแก้ไขเพัิ�มเต่ิม)	 
เปา้หมายแผ่นแมบ่ทยอ่ย	ยกระดบัธรรมาภบิาลในการบรหิารจััดการนำ้เพิั�มขึน้	ย่งัคงใชุต้วัช้ีุวดัและคา่เปา้ห้มีาย่ 
ตามีเติมี ค่อ ดัชุน้ีธิรรมีาภิบาลใน้การบริห้ารจััดการน้้ำ โดย่กำห้น้ดค่าเป้าห้มีาย่ธิรรมีาภิบาลใน้การบริห้าร
จัดัการน้ำ้ไมีน่้อ้ย่กวา่ 75 คะแน้น้ ใน้ป ี2570 ซึ่ึ�งเมี่�อเปรีย่บเทีย่บกับคะแน้น้การดำเน้ิน้การจัดัการทรัพื่ย่ากรน้ำ้ 
แบบบ่รณาการตามีราย่งาน้การพื่ัฒน้าที�ย่ั�งย่่น้แห้่งสห้ประชุาชุาติ ใน้ปี 2563 ซึ่ึ�งเป็น้ปีที�มีีการจััดเก็บ 
ข้้อมี่ลล่าสุด ประเทศไทย่มีีค่าคะแน้น้อย่่่ที� 53 จัากคะแนนเต็่ม	100	ซึ่ึ�งต�ำกว่าค่าเป้าห้มีาย่ที�กำห้น้ดไว้  
ที�ไม่ีน้้อย่กว่า 75 คะแน้น้ มีีสถึาน้ะการบรรลุเป้าห้มีาย่ระดับเสี�ย่ง (สีส้มี)	 ถึ่อได้ว่า	 เป็นความท้าทายที� 
ต่้องเร่งรัดให้มีการดำเนินการโดยเฉพัาะในส่วนที�เกี�ยวข้องกับกฎหมายซึ่ึ�งเป็นกลไกสำคัญในการบริหาร 
จััดการน้ำทั้งระบบให้สามารถึดำเนินการได้อย่างต่่อเน่�อง	การพััฒนาศักยภาพั	ความสามารถึของประชุาชุน
และภาครัฐในทุกระดับเพั่�อชุ่วยให้การจััดการดีขึ้น	และการยกระดับความร่วมม่อข้ามภาคส่วนที�ต้่องอาศัยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มผ่่้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการบริหารจััดการน้ำ	ซึ่ึ�งจัะมีผ่ลทำให้สามารถึบรรลุเป้าหมาย 
ได้ภายในปี	2570

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การเพิั�มผลุิต้ภาพัของนำ�าทั�งระบบในการใชิ้นำ�าอย่างป้ระหยัดั ร่้คุ่ณค่่า 
แลุะสิ่ร้างม่ลุค่่าเพิั�มจัากการใชิ้นำ�าทัดัเท่ยมกับระดัับสิ่ากลุ

ดััชิน่ค่วามมั�นค่งดั้านนำ�าในเขต้เม่อง (ระดัับ) อย่่ ในระดัับ 1.5 

ระดัับค่วามมั�นค่งดั้านนำ�าในเขต้เม่องเพิั�มมากข้�น

	 การขยายพั่้นที�ในเขต่เม่องเพ่ั�อรองรับการเพัิ�มขึ้นของประชุากร	 ส่งผ่ลให้ความต้่องการใชุ้น้ำเพ่ั�อ 
การอุปโภคบริโภคเพัิ�มส่งขึ้น	 ดังนั้นจัึงมีความจัำเป็นต่้องเพัิ�มประสิทธิภาพัความมั�นคงด้านน้ำในเขต่เม่อง	 
โดยเฉพัาะการเข้าถึึงแหล่งกระจัายน้ำที�มีคุณภาพั	 สะอาดและอย่่ในมาต่รฐานที�สามารถึนำไปใชุ้อุปโภค
และบริโภคได้	 ทั้งนี้ความมั�นคงด้านน้ำในเขต่เม่อง	 พัิจัาณาครอบคลุมการเข้าถึึงระบบประปาในเม่องที�มี 
ความครอบคลุมและได้มาต่รฐาน	ความเสียหายทางเศรษ์ฐกิจั	เน่�องจัากน้ำท่วมและพัายุ	การจััดทำระบบบำบัด
น้ำเสียที�ได้มาต่รฐาน	น้ำเสียที�เข้าส่่ระบบบำบัด	ความสามารถึในการรับภาระค่าใชุ้จ่ัายด้านน้ำ	และคุณภาพัของ
น้ำอุปโภคและบริโภค	 โดยมีปัจัจััยส่่ความสำเร็จัที�สำคัญ	อาทิ	การเข้าถึึงน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพีัยงพัอ 
ได้มาต่รฐานในเขต่เม่อง	การบริหารจััดการคุณภาพัน้ำ	การเผ่ชุิญสถึานการณ์ภัย	และการจััดการสภาพัแวดล้อม
ที�เอ่้อต่่อความมั�นคงด้านน้ำในเขต่เม่อง

ปี้
2565

จั.3
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	 พัิจัารณาจัากดัชุนีความมั�นคงด้านน้ำใน 
เขต่เม่อง	 ของรายงานการพััฒนาน้ำแห่งเอเชีุย	
(Asian	Water	Development	Outlook	:	AWDO)	
และพิัจัารณาเทียบเคียงจัากรายงานการพััฒนา
ที�ยั�งย่น	 ซึ่ึ�งจััดทำโดยเคร่อข่ายแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการพััฒนาอย่างยั�งย่น	 (SDSN)	และรายงาน
ของสำนักงานทรัพัยากรน้ำแห่งชุาติ่	 (สทนชุ.)	 เมี่�อ
พื่ิจัารณาภาพื่รวมีใน้ห้้วง 5 ปีแรกตามียุ่ทธิศาสตร์
ชุาติ (ปี 2561 - 2565) พื่บว่าระดับความีมีั�น้คง 
ด้าน้น้้ำใน้เข้ตเมี่องข้องประเทศดีข้ึ้น้และสามีารถึ
บรรลุค่าเป้าห้มีาย่ที�กำห้น้ดไว้ได้	 โดยรายงาน
การพััฒนาน้ำแห่งเอเชีุย	 ในปี	 2563	 รายงานว่า
ประเทศไทยมีระดับของความมั�นคงด้านน้ำในเขต่
เม่องอย่่ในระดับ	2	ซึ่ึ�งเป็นระดับที�ครัวเร่อนในชุนบท
และในเม่องส่วนใหญ่สามารถึเข้าถึึงระบบน้ำประปา

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

ข้ันพ้่ันฐานได้	 และเม่�อพัิจัารณาเพิั�มในส่วนของผ่ล
การประเมินของรายงานการพััฒนาที�ยั�งย่น	 พับว่า	
สัดส่วนของประชุากรในเขต่เม่องของประเทศไทยที�
เข้าถึึงบริการน้ำประปา	เพัิ�มขึ้นจัากร้อยละ	83.9	ในปี	
2562	 เป็นร้อยละ	86.8	 ในปี	2563	ขณะที�รายงาน
การประเมินต่ัวชุี้วัดแผ่นแม่บทฯ	ของ	สทนชุ.	 ในปี	
2565	พับว่า	ระดับความมั�นคงด้านน้ำในเขต่เม่องของ
ประเทศไทยอย่่ในระดับ	3	 ซึึ่�งอธิบายถึึง	การเข้าถึึง 
น้ำประปาที�ปลอดภัยและสิ�งอำนวยความสะดวก
ด้านสุขอนามัยได้รับการปรับปรุง	ความมั�นคงด้านน้ำ 
ทางเศรษ์ฐกิจั	 การกำกับด่แลสิ�งแวดล้อม	 การลด
ความเสี�ยงจัากภัยพัิบัต่ิ	 โดยเม่�อเทียบสถึาน้ะการ
บรรลุเป้าห้มีาย่ที�กำห้น้ดไว้ใน้ปี 2565 พื่บว่า ระดับ
ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำใน้เข้ตเมี่องสามีารถึบรรลุค่า
เป้าห้มีาย่ (สีเขี้ย่ว) ตามีที�กำห้น้ดไว้ที�ระดับ 1.5 แล้ว 

Asia Water Development Outlook ปี 2020

	 หน่วยงานที�เกี�ยวที�เกี�ยวข้องได้ร่วมขับเคล่�อนการดำเนินการผ่่านโครงการ	 เชุ่น	 โครงการการกำห้น้ด 
ค่าใชุ้จ่ัาย่ใน้การจัดัห้าน้ำ้สะอาดสำห้รับอปุโภคบริโภค	และ โครงการการบรหิ้ารจัดัการคณุภาพื่น้ำ้เพื่่�อกำห้น้ด
ข้ดีความีสามีารถึใน้การรองรบัมีลพื่ษิ์ข้องแห้ล่งน้ำ้จัากแห้ล่งกำเน้ดิ	ต่ลอดจันการดำเนินงานต่่าง	ๆ 	เชุ่น	การจัดัทำ 
แผน้ระบบประปาเมีอ่งห้ลกั/พื่่น้้ที�เศรษ์ฐกจิัเพ่ื่�อลดน้้ำส่ญเสยี่ใน้ระบบประปา การวเิคราะห์้ค่าอตัราการใชุ้น้ำ้
เฉุลี�ย่/คน้/วัน้	 (ภาคครัวเร่อน	บริการ	 ท่องเที�ยว)	 เพั่�อใชุ้จััดทำแผ่นการประหยัดน้ำ	การจััดการด้าน้การเผชุิญ
สถึาน้การณ์ภัย่เพื่่�อลดผลกระทบจัากน้ำ้ท่วมีและอุทกภยั่ใน้ชุมุีชุน้เมีอ่ง	การเพัิ�มประสิทธภิาพัท่อจ่ัายน้ำ	เป็นต้่น

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า
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	 แม้ว่าประเทศไทยจัะบรรลุเป้าหมายด้านความมั�นคงด้านน้ำในเขต่เม่อง	ในระดับ	1.5	แล้ว	อย่างไรก็ต่าม 
เม่�อพัิจัารณาถึึงมิต่ิต่่าง	ๆ	จัากรายงานการพััฒนาน้ำแห่งเอเชุีย	 (AWDO)	ปี	2020	พับว่ามิต่ิด้านความสามารถึ 
ในการระบายน้ำและรองรับน้ำท่วม	มีสัดส่วนคะแนนต่�ำกว่าระดับค่าเป้าหมาย	ซึ่ึ�งอาจัส่งผ่ลกระทบในวงกว้างต่่อ 
สภาวะเศรษ์ฐกิจัในพั่้นที�นั้น	 โดยในปี	 2565	 มีหลายจัังหวัดทั�วประเทศได้รับผ่ลกระทบจัากพัายุโนร่	 
สร้างความเสียหายต่่อชุีวิต่และทรัพัย์สิน	ซึ่ึ�งส่งผ่ลกระทบต่่อเศรษ์ฐกิจัและสังคมของประเทศ	ดังนั้น	ควรมุ่งเน้น
การเต่รียมความพัร้อมเพั่�อรับม่อและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที�เกิดขึ้น	

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 การเพัิ�มระดับความมั�นคงด้านน้ำในเขต่เม่อง 
หน่วยงานต่่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวข้องจัากทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชุน 
และภาคประชุาชุนควรมีการบ่รณาการการดำเนิน
โครงการต่่าง	ๆ	ร่วมกัน	 โดยเฉพัาะอย่างยิ�งเกี�ยวกับ 
การจััดหาและพััฒนาโครงสร้างพั่้นฐานด้านน้ำและ
สุขาภิบาล	 การจััดการน้ำฝนและปรับปรุงระบบ 
การระบายน้ำในเม่องเพ่ั�อลดความเสี�ยงจัากภัยพัิบัต่ิ	
(น้ำท่วมและน้ำแล้ง)	 ในเม่อง	 ชุุมชุนแออัด	 และ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

พั่้นที�รอบนอก	การจััดการน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสีย 
และส่งเสริมการนำน้ำเสียกลับมาใชุ้ใหม่	 ส่งเสริม 
การประหยัดน้ำและปรังปรุงความมั�นคงในการ 
จั่ายน้ำประปา	ทั้งนี้	 ควรมีมาต่รการในการเฝ้าระวัง	
ต่รวจัสอบคุณภาพัน้ำ	ระบบบำบัดน้ำเสียชุุมชุนและ
ระดับครัวเร่อน	 ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิัษ์ทางน้ำ	
และบังคับใชุ้กฎหมายที�เกี�ยวข้องอย่างเข้มงวด
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	 แผ่นแมบ่ทประเดน็	(19)	การบรหิารจัดัการนำ้ทัง้ระบบ	(พั.ศ.	2566	-	2580)	(ฉบบัแกไ้ขเพิั�มเต่มิ)	เปา้หมาย 
แผ่นแม่บทย่อย	 ระดับความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำใน้เข้ตเมี่องเพื่ิ�มีมีากข้ึ้น้ ย่ังคงใชุ้ตัวชุี้วัดที�พื่ิจัารณาจัากดัชุน้ี 
ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำใน้เมี่อง แต่มีีการปรับห้น่้วย่วัดข้องค่าเป้าห้มีาย่จัาก เดิมี ระดับ เป็น้ คะแน้น้	 เพั่�อให้ 
การประเมินผ่ลการดำเนินการขับเคล่�อนแผ่นแม่บทฯ	เกิดความชุัดเจันและสามารถึส่งผ่ลต่่อการบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพัยิ�งขึ้น	 โดยค่าเป้าห้มีาย่ใน้ปี 2570 กำห้น้ดเป็น้ ดัชุน้ีความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำใน้เข้ตเมี่อง  
มีีคะแน้น้ไมี่น้้อย่กว่า 65 คะแน้น้ ทั้งน้ี้ เมี่�อเทีย่บกับผลการประเมีิน้ดัชุนี้ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำต่ามการรายงาน
ของ	สทนชุ.	ในปี	2565	ซึ่ึ�งประเทศไทยมีดัชุนีความมั�นคงด้านน้ำในเขต่เม่องอย่่ในระดับ	3	และมีค่าคะแนนอย่่ที�	
60	-	78	คะแนน	โดยพัิจัารณาจัากค่าคะแนนที�	60	ดังนั้นแล้วผ่ลการดำเนินงานจัึงมีีสถึาน้ะการบรรลุเป้าห้มีาย่
ต�ำกว่าค่าเป้าห้มีาย่ (สีเห้ล่อง) หากประเทศไทยต่้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวหน่วยงานที�เกี�ยวข้องควร 
เร่งดำเนินการต่รวจัสอบระบบระบายน้ำ	การบังคับใชุ้ผั่งเม่อง	ผ่ังการระบายน้ำ	เพ่ั�อรองรับภัยพัิบัต่ิด้านน้ำ	และ
การดำเนินงานที�เกี�ยวข้อง	 เพั่�อให้ประชุาชุนในเขต่เม่องสามารถึลดความรุนแรงของภัยพัิบัต่ิที�เกิดขึ้นรวมทั้ง 
ลดความเสียหายทางเศรษ์ฐกิจัและชุีวิต่และทรัพัย์สิน	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

190201
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

ผลุิต้ภาพัของนำ�าทั�งระบบเพิั�มข้�น ในการใชิ้อย่างป้ระหยัดัแลุะสิ่ร้างม่ลุค่่า
เพิั�มจัากการใชิ้นำ�าระดัับค่วามมั�นค่ง/ผลุิต้ภาพัจัากการใชิ้นำ�า

ดััชิน่ค่วามมั�นค่งดั้านนำ�าเพ่ั� อการพััฒนาเศรษฐกิจั อย่่ ในระดัับ 4.2  

ระดัับค่วามมั�นค่งดั้านนำ�าเพ่ั�อการพััฒนาเศรษฐกิจัเพิั�มข้�น

	 จัากการพััฒนาประเทศที�ผ่่านมาพับว่า	
อัต่ราการขยายตั่วทางเศรษ์ฐกิจัมีแนวโน้มเพัิ�มส่งข้ึน 
หลงัจัากสถึานการณ์การระบาดของเชุ่อ้ไวรสัโควดิ-19 
ดังนั้น	 ในการวัดระดับความมั�นคงด้านน้ำเพั่�อ 
การพััฒนาเศรษ์ฐกิจั	 ได้กำหนดมาต่รการเพั่�อเต่รียม
การรองรับความมั�นคงด้านน้ำให้มีปริมาณน้ำใชุ้ 
อย่างเพัียงพัอและทั�วถึึง	เพั่�อต่อบสนองความต่้องการ 
ใชุ้นำ้ที�เป็นปัจัจัยัการผ่ลติ่ที�สำคญั	ของภาคการเกษ์ต่ร	
ภาคอุต่สาหกรรม	 และภาคบริการ	 รวมทั้งต่้อง
คำนึงถึึงการบริหารจััดการน้ำท้ังในเชุิงปริมาณและ
เชิุงคุณภาพัด้วย	 โดยมีปัจัจััยส่่ความสำเร็จัที�สำคัญ	

อาทิ	การพื่ัฒน้าปรับปรุงแห้ล่งน้้ำต้น้ทุน้และระบบ
กระจัาย่น้้ำเพื่่�อสน้ับสนุ้น้กิจักรรมีทางการผลิต 
การพื่ัฒน้าระบบบริห้ารจััดการน้้ำ	 การคำนึงถึึง
สภาพัแวดล้อมที� เอ่้อต่่อความมั�นคงด้านน้ำเพั่�อ 
การพััฒนาเศรษ์ฐกิจัที�เพัิ�มขึ้น	 รวมถึึงการบริห้าร
จััดการด้าน้อุปสงค์ที�ส่งเสริมีให้้เกิดการใชุ้น้้ำอย่่าง 
มีีประสิทธิิภาพื่ และมีการส่งเสริมีการมีีส่วน้ร่วมี
ข้องทุกภาคส่วน้ในการบริหารจััดการน้ำ	การบังคับใชุ ้
กฎหมายที�เกี�ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เพั่�อให้มีน้ำสำรอง
ไว้ใชุ้ในกิจักรรมการผ่ลิต่ได้อย่างเพัียงพัอและต่่อเน่�อง

ปี้
2565

จั.3

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
768

แผนแม่่บท 19 การบริหารจััดการนำ�าทั�งระบบ



190202

	 พัิจัารณาจัากดัชุนีความมั�นคงด้านน้ำเพั่�อ
เศรษ์ฐกิจัของรายงานการพััฒนาน้ำแห่งเอเชุีย	(Asian	
Water	Development	Outlook	 :	AWDO)	จััดทำ
โดยธนาคารเพั่�อการพััฒนาเอเชุีย	และพัิจัารณาเทียบ
เคียงกับข้้อมี่ลผลการประเมิีน้ตัวชุี้วัดแผน้แมี่บทฯ 
จัากราย่งาน้ข้องสำน้ักงาน้ทรัพื่ย่ากรน้้ำแห้่งชุาติ 
(สทนชุ.)	 เม่�อพัิจัารณาภาพัรวมในห้วง	5	 ปีแรกต่าม
ยุทธศาสต่ร์ชุาต่ิ	 (ปี	 2561	–	2565)	พับว่า	 ระดับ
ความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำเพื่่�อการพัื่ฒน้าเศรษ์ฐกิจัคงที� 
โดยรายงานการพััฒนาน้ำในปี	 2563	 รายงานว่า
ประเทศไทยมีระดับของความมั�นคงด้านน้ำเพ่ั�อการ
พััฒนาเศรษ์ฐกิจัอย่่ในระดับ	3	ซึ่ึ�งเป็นระดับที�แสดง
ให้เห็นว่าความมั�นคงด้านน้ำเพั่�อการพััฒนาเศรษ์ฐกิจั

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

ของประเทศอย่่ในระดับปานกลาง	โดยผ่่านเกณฑ์์บาง 
ประการเท่านัน้	ขณะที�เม่�อพัจิัารณาเทยีบเคยีงเพิั�มเต่มิ 
ในส่วนของข้้อมี่ลผลการประเมีิน้ตัวชุี้วัดแผน้ 
แม่ีบทฯ จัากราย่งาน้ข้อง	สทนชุ.	ใน้ปี 2565 พื่บว่า 
ประเทศไทยมีระดับความมั�นคงด้านน้ำเพั่�อการ
พััฒนาเศรษ์ฐกิจัอย่่ที�ระดับ	 3	 มีความสามารถึใน 
การจััดการความมั�นคงด้านน้ำทางเศรษ์ฐกิจัอย่่ใน
ระดับปานกลาง	 โดยเมี่�อเทีย่บสถึาน้ะการบรรลุ 
เป้าห้มีาย่ที�กำห้น้ดไว้ใน้ปี 2565 ดัชุนี้ความีมีั�น้คง
ด้าน้น้้ำเพื่่�อการพื่ัฒน้าเศรษ์ฐกิจั อย่่่ใน้ระดับ 4.2 
พื่บว่า ระดับความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำเพื่่�อการพื่ัฒน้า
เศรษ์ฐกิจัมีีสถึาน้ะการบรรลุเป้าห้มีาย่ต�ำกว่า 
ค่าเป้าห้มีาย่ระดับเสี�ย่ง (สีส้มี)

Asia Water Development Outlook ปี 2020

 ห้น่้วย่งาน้ที�เกี�ย่วข้้องได้ร่วมีข้ับเคล่�อน้การ
ดำเนิ้น้งาน้ผ่าน้โครงการเพื่่�อขั้บเคล่�อน้การบรรลุ
เป้าห้มีาย่ตามียุ่ทธิศาสตร์ชุาติ ประจัำปีงบประมีาณ 
พื่.ศ. 2565 อาทิ โครงการบริห้ารจััดการน้้ำพื่ัฒน้า
แห้ล่งน้้ำและเพิื่�มีพ้่ื่น้ที�ชุลประทาน้ โครงการ
สำรวจัและผลิตน้้ำบาดาลสำห้รับภาคอุตสาห้กรรมี  
(Industrial Ground Water  Well-Field)	ทั้งนี้
หน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้องยังได้ดำเนินการพัื่ฒน้า
ปรับปรุงน้้ำต้น้ทุน้และระบบกระจัาย่น้้ำ	 โดยเพัิ�ม
แหล่งกักเก็บน้ำให้เพีัยงพัอและมีศักยภาพั	 พััฒนา
ระบบการกระจัายน้ำที�มีประสิทธิภาพั	 โดยการเพัิ�ม
อัต่รากำลังผ่ลิต่น้ำประปา	 จััดการคุณภาพื่ระบบ
ประปาบาดาลให้้ได้มีาตรฐาน้น้้ำประปาด่�มีได้ 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ทั�วประเทศ	มกีารจัดัหาแหล่งกกัเกบ็นำ้ที�เพีัยงพัอและ
มีศักยภาพัในโครงการสระน้ำในไร่นาและการพััฒนา
น้ำบาดาลเพ่ั�อการเกษ์ต่รในด้านความมั�นคงของน้ำ
ภาคการผ่ลิต่	 มีการพััฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ/อาคาร
บังคับน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่	 จััดหาน้ำในพั่้นที�เกษ์ต่ร
เพั่�อรองรับน้ำฝนโดยมีพ้่ันที�รับประโยชุน์	5.12	 ล้าน
ไร่	รวมทัง้มีการพัฒันาแหล่งนำ้ชุมุชุน	เพัิ�มปริมาณน้ำ
ต้่นทุน	ประชุาชุนได้รบัประโยชุน์	3,287,761	ครวัเรอ่น 
และมีการดำเนินการเก็บกักน้ำใต้่ดินเป็นแหล่งน้ำ
สำรอง	จัำนวน	2,577	โครงการ	สามารถึประหยดันำ้ภาค
อตุ่สาหกรรม	27	ล้านลก่บาศก์เมต่รต่่อปี	มกีารสำรวจั 
และผ่ลิต่น้ำบาดาลสำหรับภาคอุต่สาหกรรมในส่วน
ของระบบการบริหารจััดการน้ำมีการจััดทำระบบ
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ระบบบริหารจััดการแผ่นงานโครงการและฐานข้อมล่สำหรับบร่ณาการแผ่นเพ่ั�อการบริหารจัดัการทรัพัยากรน้ำของ
ประเทศ	(Thai	Water	Plan),	ระบบแสดงผ่ลสถึานการณ์ประเทศไทย	(National	Thai	Water),	ระบบประเมนิ 
ความมั�นคงด้านน้ำ	(Thai	Water	Assessment:	TWA)	และระบบสนบัสนนุการต่ดัสินใจั	ระบบคาดการณ์คณุภาพันำ้ 
และเต่อ่นภัยวกิฤต่คณุภาพัลุม่นำ้	และมกีารบงัคบัใชุ้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง

	 ปัจัจัุบันดัชุนีความมั�นคงด้านน้ำเพั่�อการ
พัฒันาเศรษ์ฐกิจัของประเทศไทยยังไม่สามารถึบรรล ุ
เป้าหมายที�วางไว้	ดังนั้น	หน่วยงานที�เกี�ยวข้องจัึงควร 
เร่งผลักดัน้การจััดทำแผน้สร้างความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำ 
ใน้พื่่้น้ที�เศรษ์ฐกิจั น้ิคมีอุตสาห้กรรมี และพื่่้น้ที�
เกษ์ตรกรรมี	 เพั่�อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำที�เพัียงพัอและ
มีศักยภาพัต่่อความต่้องการ	มีระบบกระจัายน้ำที�มี
ประสิทธิภาพั	และควรพื่ัฒน้าพื่่้น้ที�กักเก็บน้้ำให้้เต็มี
ศกัย่ภาพื่ และทางระบาย่น้ำ้	เพั่�อใหส้ามารถึบรรลเุปา้
หมายที�วางไว้	และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที�จัะ

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

เกิดขึ้นในอนาคต่	ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายการ
พััฒนาเศรษ์ฐกิจัเชุิงพั่้นที�	“ระเบียงเศรษ์ฐกิจั	4	ภาค	” 
เ พ่ั� อ ฟ้ื้�น ฟ่ื้ เศรษ์ฐกิจั ไทยในระยะยาว	 ซึ่ึ� งอาจั 
ส่งผ่ลกระทบต่่อการเพัิ�มขนาดการลงทุน	 การผ่ลิต่ 
การจัา้งงาน	การบรโิภคสนิคา้และบรกิาร	ในศ่นยก์ลาง 
ของระเบียงเศรษ์ฐกิจัที�เป็นจัังหวัดหลัก	และกระจัาย
ความเจัริญไปยังพั่้นที�โดยรอบ	ซึ่ึ�งทำให้ความต่้องการ
ใชุ้น้ำเพั่�ออุปโภค	บริโภค	และภาคการผ่ลิต่เพัิ�มส่งขึ้น 
อย่างต่่อเน่�อง	 และจัะนำไปส่่การเพัิ�มอัต่ราการ 
ขยายต่ัวทางเศรษ์ฐกิจัในอนาคต่ได้
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	 การเพัิ� มระดับความมั� นคงด้ านน้ ำ เพั่� อ 
การพััฒนาเศรษ์ฐกิจั	ของหน่วยงานต่่าง	ๆ	ที�เกี�ยวข้อง
จัากทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชุน	และภาคประชุาชุนควรให้้
ความีสำคัญกับการพัื่ฒน้าปรับปรุงแห้ล่งน้้ำต้น้ทุน้
และระบบกระจัาย่น้้ำ ให้้มีีระบบการกระจัาย่น้้ำ 
ที�มีีประสิทธิิภาพื่สามีารถึน้ำน้้ำเสีย่มีาปรับปรุง
คุณภาพื่และใชุ้ให้มี่ได้	 เพั่�อลดมลพัิษ์และส่งเสริม
เศรษ์ฐกิจัหมุนเวียนในพั่้นที�	ควรมีการเพื่ิ�มีมีาตรการ
ปกป้องทรัพื่ย่ากรดิน้ควบค่่กับการจััดการน้้ำใน้
พื่่้น้ที�ที�มีีปัญห้าทรัพื่ย่ากรดิน้และไม่ีมีีศักย่ภาพื่
ด้าน้การพัื่ฒน้าทรัพื่ย่ากรน้้ำต�ำ	 โดยการใชุ้วิธี 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

แก้ปัญหาต่ามธรรมชุาต่ิ	 ส่งเสริมระบบการจััดสรรน้ำ 
ที�มีประสิทธิภาพั	 ส่งเสริมการนำน้ำกลับมาใชุ้ใหม่ 
และส่งเสริมการใชุ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัต่กรรมในกิจักรรมด้านน้ำที�เพัิ�มมากขึ้น	 รวมทั้ง 
ควรมีการจััดการความเสี� ยงจัากการผ่ลิต่และ 
การการะจัายน้ำให้สามารถึจั่ายน้ำได้ในปริมาณ
และคุณภาพัที�เพีัยงพัอเพั่�อต่อบสนองความต่้องการ 
ต่่อการใชุ้น้ำที�เพัิ�มส่งขึ้น	ควรมีการจััดการอ่างเก็บน้ำ
ที�มีอย่่รวมถึึงน้ำใต่้ดินให้มีประสิทธิภาพัส่งขึ้น	และ
ควรมีการพััฒนาการจััดการระบบทรัพัยากรน้ำเพ่ั�อ
สนบัสนนุความต้่องการใชุ้นำ้ของภาคเศรษ์ฐกจิัที�เพัิ�มขึน้

	 แผ่นแม่บทประเด็น	 (19)	การบริหารจััดการน้ำทั้งระบบ	 (พั.ศ.	2566	 -	2580)	 (ฉบับแก้ไขเพัิ�มเต่ิม)	 
เป้าหมายแผ่นแม่บทย่อย	ระดับความมั�นคงด้านน้ำเพ่ั�อการพััฒนาเศรษ์ฐกิจัเพิั�มขึ้น	 ยังคงใชุ้ต่ัวชุี้วัดที�พัิจัารณา
จัากดัชุนีความมั�นคงด้านน้ำเพั่�อการพััฒนาเศรษ์ฐกิจั	แต่ม่ีการปรับหน่วยวัดของค่าเป้าหมายจัาก	เดิม	ระดับ	เป็น 
คะแนน	 เพั่�อให้การประเมินผ่ลการดำเนินการขับเคล่�อนแผ่นแม่บทฯ	 เกิดความชุัดเจันและส่งผ่ลต่่อการบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพัยิ�งขึ้น	 โดยค่าเป้าหมายในปี	2570	กำหนดเป็น	ดัชุนีความมั�นคงด้านน้ำเพั่�อ 
การพััฒนาเศรษ์ฐกิจั	ต่้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า	75	คะแนน	ทั้งนี้	 เม่�อเทียบกับผ่ลการประเมินดัชุนีความมั�นคง
ด้านน้ำเพั่�อการพััฒนาเศรษ์ฐกิจัต่ามการรายงานของ	สทนชุ.	ในปี	2565	ประเทศไทยอย่่ที�ระดับ	3	มีค่าคะแนน
ระหว่าง	60	–	78	คะแนน	 โดยพัิจัารณาที�ค่าเริ�มต่้น	60	คะแนน	 ส่งผ่ลให้สถึานะการบรรลุเป้าหมายของ
ประเทศไทยมีระดับความมั�นคงด้านน้ำเพั่�อการพััฒนาเศรษ์ฐกิจัอย่่ในระดับต่�ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี�ยง	(สีส้ม) 
ซึ่ึ�งหากต่้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรดำเนินการในด้านการเพัิ�มแหล่งกักเก็บน้ำ	 
ขุดลอกระบบระบายน้ำให้รองรับน้ำได้เพัิ�มมากขึน้	เพั่�อให้ประเทศไทยสามารถึบรรลุค่าเป้าหมายที�วางไว้ได้

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การเพิั�มผลุิต้ภาพัของนำ�าทั�งระบบในการใชิ้นำ�าอย่างป้ระหยัดั ร่้คุ่ณค่่า 
แลุะสิ่ร้างม่ลุค่่าเพิั�มจัากการใชิ้นำ�าทัดัเท่ยมกับสิ่ากลุ

ผลิุต้ภาพัจัากการใชิ้นำ� าเพิั� มข้�น 3 เท่าจัากค่่าเฉลุ่�ยในปี้ พั.ศ. 2561

ผลิุต้ภาพัจัากการใชิ้นำ�าเพิั�มข้�น

	 น้ำ	 ถึ่อได้ว่าเป็นปัจัจััยที�สำคัญที�ถึ่กใชุ้ใน 
กระบวนการผ่ลติ่สนิค้าและบรกิารให้กบัภาคเศรษ์ฐกจิั	
โดยผ่ลิต่ภาพัจัากการใชุ้น้ำ	 หมายถึึง	 ปริมาณน้ำ	 
1	ล่กบาศก์เมต่ร	ก่อให้เกิดม่ลค่าทางเศรษ์ฐกิจัเท่าใด	
ซึึ่�งมีปัจัจััยส่่ความสำเร็จัที�สำคัญ	 อาทิ	การบริห้าร
จััดการน้้ำ การจััดสรรน้้ำ ปริมีาณการใชุ้น้้ำใน้ 

การผลิต การบริห้ารจััดการน้้ำเสีย่ใน้ระดับชุุมีชุน้
และระดบัครวัเร่อน้ สภาพื่แวดล้อมีที�เอ่อ้ต่อผลติภาพื่
การใชุ้น้้ำเพื่ิ�มีข้ึ้น้ เทคโน้โลยี่การบริห้ารจััดการน้้ำ 
การบังคับใชุ้กฎห้มีาย่ที� เกี�ย่วข้้อง น้วัตกรรมี
ประห้ยั่ดน้้ำ	 รวมทั้งมาต่รฐานการบริหารจััดการน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพัต่ามมาต่รฐานสากล

ปี้
2565

จั.3
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	 สำนักงานทรัพัยากรน้ำแห่งชุาต่ิ	(สทนชุ.)	อย่่
ระหว่างการพััฒนาข้อม่ลเพั่�อประกอบการประเมิน 
ดชัุนีผ่ลิต่ภาพัจัากการใชุ้นำ้ในภาคเกษ์ต่ร	อุต่สาหกรรม	
และภาคบริการซึ่ึ�งรวมถึึงน้ำอุปโภค	–	บริโภค	 ท้ังใน 
ระดับประเทศ	 จัังหวัด	 และระดับลุ่มน้ำ	 ปัจัจัุบัน	
เป้าหมายผ่ลิต่ภาพัจัากการใชุ้น้ำเพัิ�มขึ้นจัึงพัิจัารณา
เทียบเคียงจัากผ่ลการประเ มินของเป้ าหมาย 
การพััฒนาที�ยั� งย่น	 SDG	 6.4.1	 จัากรายงาน 
การพััฒนาที�ยั�งย่นแห่งสหประชุาชุาติ่ที�มีการวัดการ
เปลี�ยนแปลงของประสิทธิภาพัการใชุ้น้ำต่ามชุ่วง
เวลา	 (Water-use	efficiency)	ซึ่ึ�งสามารถึสะท้อน
ผ่ลิต่ภาพัจัากการใชุ้น้ำที�เพัิ�มขึ้นด้วยการใชุ้น้ำที�มี
ประสิทธิภาพัมากขึ้น	 เม่�อพื่ิจัารณาภาพื่รวมีใน้ห้้วง 
5 ปีแรกตามียุ่ทธิศาสตร์ชุาติ (ปี 2561 – 2565) 
พื่บว่า ผลิตภาพื่จัากการใชุ้น้้ำดีข้ึ้น้แต่ย่ังไมี่สามีารถึ
บรรลุเป้าห้มีาย่ตามีที�กำห้น้ดไว้ได้	 โดยรายงาน 

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

การพััฒนาที�ยั�งยน่ในปี	2562	รายงานว่าประสิทธิภาพั
การใชุ้น้ำในภาพัรวมของไทยอย่่ที�	 7.49	 ดอลลาร์
สหรัฐต่่อ	 ลบ.ม.	 เพัิ�มขึ้นจัากผ่ลการประเมินในปี	
2561	 ซึ่ึ�งมีประสิทธิภาพัการใชุ้น้ำในภาพัรวมที�	
7.16	ดอลลาร์สหรัฐต่่อ	ลบ.ม.	 โดยสามารถึจัำแนก 
ต่ามรายสาขาได้ว่า	 ภาคอุต่สาหกรรมมีผ่ลิต่ภาพั 
การใชุ้น้ำส่งที�สุด	อย่่ที�	31.12	ดอลลาร์สหรัฐต่่อ	ลบ.ม. 
รองลงมาค่อภาคบริการ	อย่่ที�	 27.93	ดอลลาร์สหรัฐ
ต่่อ	ลบ.ม.	และภาคเกษ์ต่ร	อย่่ที�	0.33	ดอลลาร์สหรัฐ
ต่่อ	ลบ.ม.	แต่่ยังคงต่�ำกว่าค่าเฉลี�ยของโลก	ที�มีม่ลค่า 
19	ดอลลาร์สหรัฐต่่อ	ลบ.ม.	ทั้งนี้	เม่�อเทีย่บสถึาน้ะการ
บรรลุเป้าห้มีาย่ที�กำห้น้ดไว้ใน้ปี 2565 ซึ่ึ�งกำห้น้ด 
ให้้ผลิตภาพื่จัากการใชุ้น้้ำเพื่ิ�มีข้ึ้น้ 3 เท่าจัากค่าเฉุลี�ย่ 
ใน้ปี พื่.ศ. 2561 (5.3 ดอลลาร์สห้รัฐต่อ ลบ.มี.)  
อย่่่ใน้ระดับต�ำกว่าค่าเป้าห้มีาย่ใน้ระดับวิกฤต

	 หน่วยงานที� เกี�ยวข้องได้ร่วมข้ับเคล่�อน้ 
การดำเน้นิ้งาน้ผ่าน้โครงการเพื่่�อข้บัเคล่�อน้การบรรลุ
เป้าห้มีาย่ตามียุ่ทธิศาสตร์ชุาติ ประจัำปีงบประมีาณ 
พื่.ศ. 2565	ค่อ	 โครงการพัื่ฒน้าระบบการกระจัาย่ 
น้้ำบาดาลเพื่่�อการเกษ์ตร ต่ลอดจันโครงการและ 
การดำเนินงานที�เกี�ยวข้องอ่�น	 ๆ	 อาทิ	 การจััดทำ 
การศึกษ์าข้อม่ลผ่ลิต่ภาพัการใชุ้น้ำ	 สำหรับใชุ้ 
การประเมินผ่ลิต่ภาพัการใชุ้น้ำในระดับประเทศ	
จัังหวัด	 และลุ่มน้ำ	 เพั่�อนำไปส่่การเพัิ�มผ่ลิต่ภาพั 
การใชุ้น้ำ โครงการเสริมีสร้างองค์ความีร่้ ด้าน้
คณุภาพื่น้ำ้บาดาลสำห้รบัประชุาชุน้และ อปท.	โดย
เพัิ�มศกัยภาพัของระบบบำบัดนำ้เสยีรวมชุมุชุน	การนำ
น้ำเสียที�ผ่่านการบำบัดที�ได้คุณภาพัต่ามมาต่รฐานน้ำ 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

แล้วกลับมาใชุ้ประโยชุน์ในภาคการเกษ์ต่รกรรม
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติ่ภัยแล้งและ 
การขาดแคลนน้ำ	 รวมถึึงสร้างองค์ความร่้ให้แก่ 
หน่วยงานที�รบัผ่ดิชุอบในการเข้าใจัปัญหาและสามารถึ
วางแนวทางแก้ไขได้อย่างถึ่กต้่อง	 เพั่�อนำไปส่่การ
วางแผ่นจััดหาน้ำและปรับปรุงคุณภาพัน้ำให้อย่่ใน
เกณฑ์์ที�เหมาะสม	 และโครงการพื่ัฒน้าน้้ำบาดาล
เพื่่�อเป็น้ต้น้แบบศ่น้ย์่การเรีย่น้ร่้ ด้าน้น้้ำบาดาล 
ประจัำตำบล เพั่�อให้ประชุาชุนในพ้่ันที�สามารถึเรยีนร่้ 
และเข้าใจัในระบบปรับปรุงคุณภาพัน้ำ	 การต่รวจั
สอบและจัดัการคุณภาพันำ้	การสร้างความต่ระหนกัร่ ้
ต่่อการใชุ้น้ำอย่างประหยดัและร่ค้ณุค่า	
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	 จัากค่าสถึานะการบรรลเุป้าหมายการเพัิ�มขึน้ 
ของผ่ลิต่ภาพัจัากการใชุ้นำ้	อย่ใ่นระดับต่�ำยังไม่สามารถึ
บรรลุผ่ลสำเร็จัต่ามค่าเป้าหมายที�กำหนดไว้	ทั้งนี้ยังมี 
ความท้าทายหลายประเด็นที�เป็นอุปสรรคต่่อการพัฒันา 
ได้แก่	 การใชุ้น้้ำเพ่ื่�อการเกษ์ตรย่ังมีีปริมีาณความี
ต้องการใชุ้น้้ำที�ส่ง	 เน่�องจัากมีการปล่กพั่ชุที�ใชุ้น้ำ
ปริมาณมาก	 ความีพื่ร้อมีข้องเกษ์ตรกรใน้การใชุ้
เทคโน้โลยี่ที�ชุ่วย่ใน้การบริห้ารจััดการใชุ้น้้ำอย่่างมี ี
ประสิทธิิภาพื่ การส่ญเสีย่น้้ำใน้อุปกรณ์ห้ร่อ

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 การดำเนินงานในระยะต่่อไป	 ห้น่้วย่งาน้ 
ที�เกี�ย่วข้้องควรให้้ความีสำคัญกับการเร่งผลักดัน้
ให้้มีีการจััดทำบัญชีุน้้ำเพ่ื่�อการวางแผน้การบริห้าร 
จัดัการน้ำ้ใน้แต่ละลุม่ีน้ำ้	เพั่�อประเมนิการบรหิารจัดัการ
น้ำทั้งระบบและใชุ้เป็นเคร่�องม่อที�ชุ่วยทำความเข้าใจั 
ถึึงกิจักรรมการใชุ้น้ำในด้านต่่าง	 ๆ	 เพั่�อนำไปส่่
กระบวนการปรับปรุงการใชุ้น้ำในแต่่ละกลุ่มกิจักรรม
ต่่าง	ๆ	 ให้เกิดประสิทธิภาพัมากยิ�งขึ้น	พื่ัฒน้าระบบ
ชุลประทาน้เพื่่�อเพื่ิ�มีผลผลิต โดยปรับเปลี�ยนมาใชุ้ 
ฃการปลก่พัชุ่มล่ค่าสง่	หรอ่ส่งเสรมิการผ่ลติ่ไปส่ก่ารผ่ลติ่
เพัิ�มม่ลค่า	หร่อผ่ลิต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรม	การวางแผน้ 
การผลิตภาคเกษ์ตร โดย่ส่งเสริมีการเปลี�ย่น้แปลง
การปล่กพื่ชุ่ใน้เข้ตพื่่น้้ที�ชุลประทาน้เป็น้พื่ชุ่มีล่ค่าสง่ 
สำหรับพั่้นที�เกษ์ต่รน้ำฝนให้คงร่ปแบบการผ่ลิต่แบบ
เดมิ	ลดการใชุ้น้ำภาคอตุ่สาหกรรม	ด้วยการส่งเสรมิให้มี 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

การบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใชุ้ใหม่ในกระบวน 
การผ่ลิต่เพ่ั�อชุ่วยลดน้ำต้่นทุนที�ต้่องจััดหาเพัิ�มเติ่ม	 
ส่งเสรมิีให้้มีมีีาตรการทางภาษ์จีัง่ใจัเพื่่�อลดค่าใชุ้จ่ัาย่  
ผ่่้ประกอบการ	 ส่งเสริมเอกชุนและสถึาบันการศึกษ์า	
สร้างน้วัตกรรมีการบำบัดน้้ำเสีย่ที�เห้มีาะสมีเพื่่�อลด
การน้ำเข้้าอุปกรณ์ราคาสง่จัากต่างประเทศ รวมถึงึลด
การใชุ้นำ้ภาคบริการ	โดยส่งเสริมมาต่รการประหยัดนำ้ 
ในทุกภาคส่วนอย่างต่่อเน่�อง	 มีมาต่รการทางภาษี์	 
เพั่�อส่งเสริมการใชุ้อปุกรณ์ประหยัดน้ำ	และชุ่วยให้	เกดิ 
อุต่สาหกรรมต่่อเน่�องจัากการผ่ลิต่อุปกรณ์	 และ	
เทคโนโลยีประหยัดน้ำ	 อีกทั้งควรส่งเสริมการลงทุน 
ที�เหมาะสมของท้องถิึ�นในการใชุ้	 ประโยชุน์โครงการ
ขนาดเล็กในการสร้างรายได้	 การจััดการที�เหมาะสม	
ต่ัง้แต่่การผ่ลติ่	การกระจัายสนิค้าและการต่ลาด

กระบวน้การผลิตข้องภาคอตุสาห้กรรมี ความีร่วมีมีอ่ 
และองค์ความีร่้ใน้การบริห้ารจััดการน้้ำทั้งระบบ
และเทคนิ้ควิธิีการที�เห้มีาะสมีกับการดำเนิ้น้งาน้ 
เพั่�อสนบัสนนุการเพัิ�มประสทิธภิาพัการใชุ้นำ้รายสาขา
ซึ่ึ�งมีความแต่กต่่างกันออกไปในแต่่ละภาคการผ่ลิต่	 
รวมถึึงประสิทธิภาพัในการกำจััด/บำบัดน้ำเสียของ 
ภาคอตุ่สาหกรรมและครวัเรอ่นเพั่�อนำนำ้กลบัมาใชุ้ซึ่ำ้
ในการสร้างผ่ลผ่ลติ่
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	 เทียบค่าสถึานการณ์ปี	2565	กับค่าเป้าหมายปี	2570	แผ่นแม่บทประเด็น	 (19)	การบริหารจััดการน้ำ
ทั้งระบบ	 (พั.ศ.	2566	 -	2580)	 (ฉบับแก้ไขเพิั�มเติ่ม)	 ได้มีการผ่นวกรวมเป้าหมายผ่ลิต่ภาพัจัากการใชุ้น้ำเพัิ�ม
ขึ้น	 ไว้ในเป้าหมายระดับประเด็น	190002	ผ่ลิต่ภาพัของน้ำทั้งระบบเพัิ�มขึ้น	 ในการใชุ้น้ำอย่างประหยัดและ 
สร้างม่ลค่าเพัิ�มจัากการใชุ้น้ำ	 เพั่�อให้ในการดำเนินการเพั่�อเพิั�มระดับผ่ลิต่ภาพัด้านน้ำเกิดความชุัดเจันและ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนาการจััดัการนำ�าเชิิงลุุ่มนำ�าทั�งระบบเพ่ั�อค่วามมั�นค่งด้ัานนำ�าของป้ระเทศ

(1) สัิ่ดัสิ่่วนลุำาค่ลุองสิ่ายหลุักในเขต้กรุงเทพัมหานค่รไดั้รับการฟื้้� นฟ่ื้ 
ร้อยลุะ 50 ของพ่ั� นท่� เป้้าหมาย 

(2) สัิ่ดัสิ่่วนลุำานำ�าสิ่ายหลุักใน 25 ลุุ่มนำ�า ได้ัรับการฟื้้� นฟ่ื้ร้อยลุะ 20 
(3) สัิ่ดัสิ่่วนพ่ั� นท่�ชิุ่มนำ�า Ramsar Site แลุะแหลุ่งนำ�าไดั้รับการฟื้้� นฟ่ื้

ร้อยลุะ 90 แลุะสิ่ัดัส่ิ่วนพ่ั� นท่�ชิุ่มนำ�าท่�ม่ค่วามสิ่ำาคั่ญระดัับชิาติ้ 
ไดั้รับการฟื้้� นฟ่ื้ร้อยลุะ 90 

(4) สัิ่ดัสิ่่วนพ่ั� นท่�ชิุมชิน (นอกเขต้ กทม. ท่� เ ป็้นชิุมชินขนาดัใหญ่) 
ริมแม่นำ�าลุำาค่ลุอง แลุะแหลุ่งนำ�าธรรมชิาต้ิไดั้รับการจััดัระเบ่ยบ
ร้อยลุะ 50 

แม่นำ�าลุำาค่ลุองแลุะแหลุ่งนำ�าธรรมชิาต้ิทั�วป้ระเทศม่ระบบนิเวศแลุะทัศน่ยภาพัท่�ดั่ 
ท่�ม่คุ่ณภาพัไดั้มาต้รฐาน

	 การอนุรักษ์์และฟื้้�นฟื้่แม่น้ำ	 ลำคลองและ
แหล่งน้ำธรรมชุาติ่ทั�วประเทศ	 โดยมีปัจัจััยส่่ความ
สำเร็จัที�สำคัญ	 อาทิ	 การพื่ิส่จัน้์สิทธิิและป้องกัน้ 
การรุกล้ำแมี่น้้ำ แห้ล่งน้้ำธิรรมีชุาติทั�วประเทศ  
การจััดทำแผน้ห้ลักที�เกี�ย่วข้้องกับการอนุ้รักษ์์ฟื้้�น้ฟื้่ 
แมี่น้้ำ ลำคลองแห้ล่งน้้ำธิรรมีชุาติต่าง ๆ	บนพั่้น
ฐานของการรักษ์าสมดุลนิเวศ	 พััฒนาโครงข่าย 
การสัญจัรทางน้ำที�สะดวก	ปลอดภัย	ประหยัดและ

มีประสิทธิภาพั	บ่รณาการภาคประชุาชุน้ องค์กร
เอกชุน้ ให้้เกิดความีร่้ความีเข้้าใจั ตระห้นั้กต่อ
คุณค่าและความีสำคัญข้องแมี่น้้ำ 	 ค่ 	 คลอง	 
รวมทั้งการสร้างสภาพัแวดล้อมที�เอ่้อต่่อการพััฒนา
แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชุาติ่ทั�วประเทศ	 
ให้มีทัศนียภาพัที�ดี	มีคุณภาพัได้มาต่รฐาน	ต่ลอดจัน
บังคับใชุ้กฎหมายหร่อกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง

ปี้
2565

จั.3
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	 สถึานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	พัิจัารณา
จัากรายงานผ่ลการประเมินต่ัวชุี้วัดแผ่นแม่บทฯ	
ของสำนักงานทรัพัยากรน้ำแห่งชุาต่ิ	 (สทนชุ.)	 เม่�อ
พัิจัารณาภาพัรวมในห้วง	5	ปีแรกต่ามยุทธศาสต่ร์ชุาต่ ิ
(ปี	2561	-	2565)	การพัื่ฒน้าการจััดการน้้ำเชิุงลุ่มีน้้ำ 
ทั้งระบบเพ่ื่�อความีมีั�น้คงด้าน้น้้ำข้องประเทศ
ลดลง โดย่เมี่�อพื่ิจัารณาราย่งาน้ข้อง สทน้ชุ. 
ในปี	 2565	พับว่า	สัดส่วนลำคลองสายหลักในเขต่
กรุงเทพัมหานครได้รับการฟื้้�นฟื้่ร้อยละ	100	 (พั่้นที�
เป้าหมาย	 227	 คลอง	 จัากท้ังหมด	 1,161	 คลอง 
ทั�วกรุงเทพัฯ)	พั่น้ที�ชุุ่มน้ำ	Ramsar	Site	แหล่งน้ำ	และ
พั่้นที�ชุุ่มน้ำที�มีความสำคัญระดับชุาต่ิได้รับการฟ้ื้�นฟ่ื้
แล้วเสร็จัเพัียงร้อยละ	2	 (พั่้นที�เป้าหมาย	131	แห่ง
ทั�วประเทศ)	ทั้งนี้เน่�องจัากอย่่ระหว่างการปรับปรุง
พั่้นที�ยังไม่แล้วเสร็จั	ประกอบกับการถึ่ายโอนภารกิจั
จัากสำนักงานนโยบายและแผ่นทรัพัยากรธรรมชุาต่ิ
และสิ�งแวดล้อมไปยังกรมทรัพัยากรน้ำ	 ในส่วนของ
การประเมินการฟื้้�นฟื้่ลำน้ำสายหลัก	 22	 ลุ่มน้ำ	 
(เดิม	 25	 ลุ่มน้ำ)	 และการจััดระเบียบพั่้นที�ชุุมชุน	 
(นอกเขต่	กทม.	 ที�เป็นชุุมชุนขนาดใหญ่)	 ริมแม่น้ำ
ลำคลอง	 แหล่งน้ำธรรมชุาต่ิที�	 ยังไม่มีการประเมิน

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

ผ่ลอย่่ในระหว่างการดำเนินการซึ่ึ�งยังไม่แล้วเสร็จั	
นอกจัากนี้ยั งมีกิจักรรมการเพัิ�มประสิทธิภาพั 
การระบายน้ำ	 โดยการปรับปรุงสิ�งกีดขวางทางน้ำ 
แล้วเสร็จั	203	แหง่	จัาก	562	แหง่ทั�วประเทศ	ดำเนินการ 
ปรับปรุงลำน้ำธรรมชุาต่ิที�ต้่่นเขินให้สามารถึระบาย
น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพัแล้วเสร็จั	 115	 แห่ง	 
จัาก	 499	 แห่งทั�วประเทศ	 และมีการกำจััดวัชุพั่ชุ
และขยะม่ลฝอยในแม่น้ำสายหลัก	 แม่น้ำสาขา	
และแหล่งน้ำปิดแล้วเสร็จั	 8,700,000	 ตั่นต่่อปี	 
จัาก	 7,500,000	 ต่ันต่่อปี 	 และเม่�อพัิจัารณา
เทียบเคียงจัากผ่ลการดำเนินการในห้วงแรกต่าม
ยุทธศาสต่ร์ชุาต่ิที�ไม่สามารถึประเมินผ่ลการดำเนิน
งานที�ชุัดเจันได้	ส่บเน่�องมาจัากอย่่ระหว่างการจััดทำ
ระบบฐานข้อม่ลและการประเมินผ่ล	 เป็นผ่ลให้เม่�อ 
พัิจัาณาเทียบค่าเป้าหมายที�กำหนดไว้ในปี	 2565	 
เป้าหมายแผ่นแม่บทย่อยแม่ีน้ำ้ลำคลองและแห้ล่งน้ำ้
ธิรรมีชุาติทั�วประเทศมีีระบบนิ้เวศและทัศนี้ย่ภาพื่ 
ที�ดี ที�มีีคุณภาพื่ได้มีาตรฐาน้ มีีสถึาน้การณ์บรรลุ
เป้าห้มีาย่ต�ำกว่าค่าเป้าห้มีาย่ที�กำห้น้ดไว้ระดับ
เสี�ย่ง (สีส้มี)

	 หน่วยงานที� เกี�ยวข้องได้ร่วมีขั้บเคล่�อน้ 
การดำเนิ้น้งาน้ผ่าน้โครงการเพื่่�อขั้บเคล่�อน้การ
บรรลุเป้าห้มีาย่ตามียุ่ทธิศาสตร์ชุาติ ประจัำปี 2565 
ค่อ	 โครงการการดำเนิ้น้งาน้บริห้ารจััดการเพื่่�อ 
การอนุ้รักษ์์และพื่ัฒน้าทรัพื่ย่ากรน้้ำสาธิารณะแบบ
มีีส่วน้ร่วมี (ค่าใชุ้จ่ัาย่ใน้การรองรับการดำเน้ิน้งาน้
ตามีแผน้แม่ีบทการบริห้ารจัดัการน้ำ้ 20 ปี ด้าน้ที� 4 
การอนุ้รักษ์์และฟ้ื้�น้ฟ่ื้แม่ีน้้ำลำคลองและแห้ล่งน้้ำ
ธิรรมีชุาตทิั�วประเทศ)	และการดำเนนิงานที�เกี�ยวข้อง
อ่�น	 ๆ	 อาทิ	 การปรับปรุงภ่มิทัศน์คลองและพั่้นที� 
รมิคลองในเขต่จังัหวดักรงุเทพัมหานคร	ประกอบด้วย	

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

คลองหัวลำโพัง	 คลองแสนแสบ	 บึงมักกะสัน	 ค่น้ำ 
ริมถึนนวิภาวดีรังสิต่	 และแนวริมแม่น้ำเจ้ัาพัระยา	
อย่างต่่อเน่�อง	 เพั่�อให้มีความสะอาด	 สวยงามและ
ปลอดภัย	 โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ 
และสิ�งแวดล้อมในระยะยาว	 มีการบ่รณาการ 
ความร่วมม่อกับหน่วยงานที� เกี�ยวข้องทั้งภาครัฐ	 
ภาคเอกชุนและประชุาชุนในพั่น้ที�	เพ่ั�อให้เกดิการมส่ีวน
ร่วมในการดแ่ลรักษ์าแหล่งนำ้ให้สวยงาม	สะอาดอย่าง
ยั�งยน่	สำหรับพั่น้ที�ชุุม่นำ้ทั�วประเทศ	มพีั่น้ที�อย่ร่ะหว่าง
การดำเนินการฟ้ื้�นฟื้่เพ่ั�อให้มีความหลากหลายทาง
ชุวีภาพัเพัิ�มขึน้	เชุ่น	บงึบอระเพัด็	หนองหาร	กว๊านพัะเยา 
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บงึสีไฟื้	พั่น้ที�ชุุม่น้ำในอุทยานแห่งชุาติ่เขาสามร้อยยอด	เขต่ห้ามล่าสัต่ว์ป่าทะเลน้อย	(อทุยานนกน้ำคขุ่ด)	 พ้่ันที�ชุุม่
น้ำดอนหอยหลอด	พั่น้ที�ชุุม่นำ้ในอุทยานแห่งชุาต่หิม่เ่กาะอ่างทอง	เป็นต้่น	รวมทัง้ยงัมกีารดำเนนิงานบริหารจัดัการ
เพั่�อการอนุรกัษ์์และพัฒันาทรัพัยากรน้ำสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	(ค่าใชุ้จ่ัายในการรองรับการดำเนนิงานต่ามแผ่น
แม่บทการบริหารจัดัการนำ้	20	ปี	ด้านที�	4	การอนรัุกษ์์และฟ้ื้�นฟื้แ่ม่นำ้ลำคลองและแหล่งนำ้ธรรมชุาต่ทิั�วประเทศ)

 ปัญห้าประชุาชุน้ที�อาศยั่อย่่ร่มิีแม่ีน้ำ้ลำคลอง 
และแห้ล่งน้้ำธิรรมีชุาติบกุรุกพ้่ื่น้ที�ข้องรัฐ	ถึอ่เป็นเป็น
ปัญหาสำคญัที�จัำเป็นจัะต้่องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เน่�องจัากกระทบต่่อวิถึีชุีวิต่	 ผ่ลประโยชุน์ของรัฐและ
ประชุาชุนจัำนวนมาก	 เพั่�อให้การดำเนินแผ่นงาน
โครงการต่่างๆ	สามารถึขบัเคล่�อนได้อย่างมปีระสทิธภิาพั
และเกิดผ่ลสัมฤทธิ�ที�เป็นร่ปธรรม	 ควรมีการผลัดกัน้ 
เร่�องการพิื่ส่จัน์้และสอบเข้ตตามีเอกสารสิทธิิ�  

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

แน้วแม่ีน้้ำ ลำคลอง และแห้ล่งน้้ำธิรรมีชุาติให้้มีี 
ความีชัุดเจัน้ นอกจัากนั้นแล้วการดำเนิ้น้การเพื่่�อ 
จััดเก็บข้้อมี่ลและการประเมิีน้ผลการดำเนิ้น้การ 
ซึ่ึ�งย่ังไม่ีแล้วเสร็จัเป็น้ห้น้ึ�งใน้ความีท้าทาย่สำคัญ
ในการบรรลุเป้าหมายแผ่นแม่บทย่อยการพััฒนาการ
จััดการน้ำเชุิงลุ่มน้ำท้ังระบบเพั่�อความมั�นคงด้านน้ำ 
ของประเทศ
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	 เพ่ั�อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้	 
ห้น่้วย่งาน้ที�รบัผดิชุอบควรเร่งให้้มีกีารพิื่สจ่ัน์้และสอบ
เข้ตตามีเอกสารสิทธิิ� แน้วแม่ีน้ำ้ ลำคลอง และแห้ล่งน้ำ้ 
ธิรรมีชุาตใิห้้ชุดัเจัน้ และข้ึน้้ทะเบยี่น้อย่่างเป็น้ธิรรมี โดย
การสำรวจั	พิัสจ่ัน์แนวเขต่แม่นำ้ลำคลองและแหล่งนำ้ 
ธรรมชุาต่	ิและข้ึนทะเบยีนแนวเขต่แม่นำ้ลำคลองและ
แหล่งน้ำธรรมชุาต่ิ	 จััดการ	แก้ไขปัญหา	และป้องกัน
การบุกรุกโดยทำแผ่นร่้อถึอนสิ�งก่อสร้างและอาคาร
ที�รุกล้ำแม่น้ำ	 ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชุาต่ิ	 และ
ควรมีการรับฟัื้งความีคิดเห็้น้และการมีีส่วน้ร่วมีข้อง
ประชุาชุน้ใน้ทุกภาคส่วน้ รวมทั้งสร้างจัิต่สำนักใน 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

การอนรุกัษ์์ฟ้ื้�นฟื้แ่ละพัฒันาแม่นำ้	ลำคลอง	และแหล่งนำ้
ธรรมชุาต่	ิในทกุมติ่	ิเชุ่น	การส่งเสรมิให้ลดปรมิาณนำ้เสยี
และให้มกีารบำบดัน้ำเสยีจัากแหล่งกำเนดิ	การจัดัการ
ขยะวชัุพ่ัชุและสิ�งกดีขวางทางนำ้	เพ่ั�อเพิั�มประสทิธภิาพั
ของคุณภาพัน้ำ	 เป็นต้่น ตลอดจัน้ควรเร่งขั้บเคล่�อน้
การดำเนิ้น้งาน้ที�เกี�ย่วข้้องกับการจััดเก็บข้้อมี่ลและ
ประเมิีน้ผลการดำเนิ้น้งาน้ที�เกี�ย่วข้้องกับการอนุ้รกัษ์์
และฟ้ื้�น้ฟื้ล่ำคลองและพื่่น้้ที�โดย่รอบเพั่�อประโยชุน์ใน
การต่ดิต่ามและประเมนิผ่ลการดำเนนิการเพั่�อขบัเคล่�อน
ยุทธศาสต่ร์ชุาต่ิในประเด็น	 (19)	 การบริหารจััดการ 
นำ้ทัง้ระบบ		
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(1)	สัดส่วนลำคลองสายหลักในเขต่กรุงเทพัมหานครได้รับการฟ้ื้�นฟื้่	ร้อยละ	50	ของพั่้นที�เป้าหมาย	
(จัำนวน	227	คลอง)	ปัจัจัุบันดำเนินการแล้วเสร็จัร้อยละ	100	แต่่เม่�อเทียบกับเป้าหมายปี	2570	 
ที�ต้่องฟื้้�นฟื้่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ซึ่ึ�งยังไม่มีการกำหนดพั่้นที�เป้าหมายอย่างชัุดเจันจัาก	1,161	คลอง
ทั�วกรุงเทพัฯ	ทำให้ไม่สามารถึเทียบค่าเป้าหมายได้

(2)	สัดส่วนลำน้ำสายหลักใน	22	ลุ่มน้ำ	(เดิม	25	ลุ่มน้ำ)	ได้รับการฟื้้�นฟื้่ร้อยละ	20	และเม่�อเทียบกับ
เป้าหมายปี	2570	ที�ต่้องฟื้้�นฟื้่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของพั่น้ที�เป้าหมาย	อย่่ในระหว่างการดำเนินการ 
และยังไม่มีการรายงานผ่ล

(3)	สัดส่วนพั่้นที�ชุุ่มน้ำ	Ramsar	Site	และแหล่งน้ำได้รับการฟื้้�นฟื้่ร้อยละ	90	และสัดส่วนพั่้นที�ชุุม่น้ำที�มี 
ความสำคัญระดับชุาต่ิ	ได้รับการฟื้้�นฟื้่ร้อยละ	90	ดำเนินการไปแล้วเพัียงร้อยละ	2

(4)	สดัส่วนพั่น้ที�ชุุมชุน	(นอกเขต่	กทม.	ที�เป็นชุมุชุนขนาดใหญ)่	รมิแมน้่ำลำคลอง	และแหลง่นำ้ธรรมชุาต่ิ	 
ที�มีระบบนิเวศและทัศนียภาพัดีมีคุณภาพัได้มาต่รฐาน	 ได้รับการจััดระเบียบร้อยละ	50	และเม่�อ 
เทียบกับเป้าหมายปี	 2570	 ที�ต่้องได้รับการจััดระเบียบไม่น้อยกว่าร้อยละ	 90	 อย่่ในระหว่าง 
การดำเนินการ	และยังไม่มีการรายงานผ่ล

	 อย่างไรก็ต่ามเป้าหมายในปี	2570	มีการพิัจัารณาต่ัวชุี้วัดความสำเร็จัของพั่้นที�ชุุ่มน้ำและแหล่งน้ำที�
ได้รับการฟ้ื้�นฟื้่ต่่อพั่้นที�เป้าหมาย	 ได้แก่	 1)	ลำน้ำสาขาใน	20	ลุ่มน้ำ	 ได้รับการฟ้ื้�นฟื้่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	 
2)	แหล่งน้ำธรรมชุาต่ิที�มีพั่้นที�ผ่ิวน้ำเกิน	1,000	ไร่	ได้รับการฟื้้�นฟื้่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	3)	ลำน้ำสาขาใน	22	ลุ่มน้ำ 
ได้รับการฟื้้�นฟื้่	 ส่งผลให้้สถึาน้ะการบรรลุเป้าห้มีาย่แมี่น้้ำลำคลองและแห้ล่งน้้ำธิรรมีชุาติทั�วประเทศมีีระบบ
น้ิเวศและทัศนี้ย่ภาพื่ที�ดีอย่่่ใน้ระดับต�ำกว่าค่าเป้าห้มีาย่ระดับเสี�ย่ง	หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรเร่งดำเนินการ 
จััดทำแผ่นอนุรักษ์์และฟื้้�นฟื้่แม่น้ำ	 ลำน้ำที�ผ่่านชุุมชุน	 พั่้นที�ชุุ่มน้ำ	 สำรวจัและติ่ดต่ามข้อม่ลพั่้นที�ชุุ่มน้ำ	 
ต่ลอดจัน	ความหลากหลายทางชุีวภาพัในเขต่พั่้นที�ชุุ่มน้ำ	รวมทั้งควรผ่ลักดันการดำเนินงานในประเด็นเร่�องที�ดิน

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

	 แผ่นแม่บทประเด็น	 (19)	การบริหารจััดการน้ำทั้งระบบ	 (พั.ศ.	2566	 -	2580)	 (ฉบับแก้ไขเพัิ�มเติ่ม)	
เป้าหมายแผ่นแม่บทย่อย	แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชุาต่ิทั�วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพัที�ดี 
ยังคงใชุ้ต่ัวชุี้วัดเดิมท้ัง	4	ต่ัวช้ีุวัดซึึ่�งประกอบด้วย	 (1)	 สัดส่วนพั่้นที�ลำคลองที�ได้รับการฟื้้�นฟื้่	 ซึึ่�งมีค่าเป้าหมาย 
ต่ามเดิม	 ค่อ	 คลองสายหลักในเขต่กรุงเทพัมหานคร	 ดำเนินการความสำเร็จัร้อยละ	 75	 (2)	 สัดส่วน
พั่้นที�ลำน้ำที�ได้รับการฟื้้�นฟื้่	 ซึ่ึ�งมีการปรับค่าเป้าหมาย	จัาก	 เดิม	ลำน้ำสายหลักใน	25	ลุ่มน้ำ	ความสำเร็จั	 
ร้อยละ	 50	 เป็น	 ลำน้ำสายหลักใน	 22	 ลุ่มน้ำ	 ความสำเร็จัร้อยละ	 50	 เพั่�อให้ค่าเป้าหมายเป็นไปต่าม 
พัระราชุกฤษ์ฎีกา	กำหนดลุ่มน้ำ	พั.ศ.	 2564	 	 (3)	สัดส่วนพั่้นที�ชุุ่มน้ำและแหล่งน้ำที�ได้รับการฟื้้�นฟื้่	 ซึ่ึ�งยัง
คงใชุ้ค่าเป้าหมายต่ามเดิม	 ได้แก่	 1)	 ลำน้ำสาขาใน	 20	ลุ่มน้ำ	 ความสำเร็จัร้อยละ	 20	และ	2)	 แหล่งน้ำ 
ธรรมชุาติ่ที�มีพั่้นที�ผ่ิวน้ำเกิน	1,000	ไร่	ความสำเร็จัร้อยละ	90	 	และ	 (4)	 สัดส่วนพั่้นที�ชุุมชุน	 (นอกเขต่	กทม.	 
ที�เป็นชุุมชุนขนาดใหญ่)	 ริมแม่น้ำ	ลำคลอง	และแหล่งน้ำธรรมชุาต่ิ	 ได้รับการฟ้ื้�นฟ่ื้	 ซึึ่�งมีค่าเป้าหมายต่ามเดิม
ได้แก่	สัดส่วนพั่้นที�ชุุมชุน	ความสำเร็จัร้อยละ	90
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และกระบวนการเวนค่นที�ดิน	ซึ่ึ�งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการจััดระเบียบพั่้นที�ชุุมชุนริมน้ำ	และยังคง
เป็นปัญหาสำคัญที�จัำเป็นจัะต่้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	 เน่�องจัากกระทบต่่อวิถึีชุีวิต่และผ่ลประโยชุน์ 
ของประชุาชุนจัำนวนมาก	เพั่�อให้การดำเนินแผ่นงานโครงการต่่าง	ๆ	สามารถึขับเคล่�อนได้อย่างมีประสิทธิภาพั
และเกิดผ่ลสัมฤทธิ�ที�เป็นร่ปธรรม	
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 “ภาครััฐทัันสมััย มีัปรัะสิทัธิิภาพ บรัิการัปรัะชาชนสะดวก รัวดเรั็ว โปรั่งใส 
บุคลากรัภาครััฐมัีความัเป็นมืัออาชีพ มัุ่งพัฒนาภายใต้้หลักการั ภาครััฐ
ของปรัะชาชน เพื�อปรัะชาชนและปรัะโยชน์ส่วนรัวมั”

การบริการประชาชน
และประสิิทธิิภาพภาครัฐ

แผนแม่่บท

20
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



 
แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐและการให้บริการประชาชน ปรับสมดุลระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ และพัฒนาระบบบุคลากรอันเป็นพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ ภายใต้หลักการ  
“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและภาคส่วนอื ่น ๆ ได้อย่างตรงจุด โปร่งใส มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวดเร็ว 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 เป้าหมาย
ระดับประเด็น ได้แก่ (1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ 
(2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  ทั้งนี้แผนแม่บทฯ 
ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อีกท้ังยังมีส่วนเกี่ยวข้องต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
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การประเมินผลลัพธ์การดำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  
 

บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  

 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ ซึ่งเป็นการรวบรวมจากประชาชนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการ จังหวัด 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ทั่วประเทศ 
โดยผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ปี 2565 มาจาก กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ร้อยละ 21.67 และ จากภูมิภาค ร้อยละ 78.33 พบว่า ในปี 2565 มีร้อยละ 81.69 มีสถานะอยู่
ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมของประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของ
ภาครัฐลดลง เมื่อพิจารณาจากผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
โดยในปี 2562 – 2565 พบว่า ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐในปี 2562 2564 
และ 2565 มีร้อยละ 84.75 84.81 และ 81.69 ตามลำดับ โดยในปี 2564 จะมีการปรับตัวดีขึ้นจากปี 2562 
ร้อยละ 0.06 แต่กลับปรับตัวลดลง ในปี 2565 ลดลงร้อยละ 3.31 จากปี 2562 ชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานใน
ห้วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่สามารถทำให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หน่วยงานของภาครัฐต้องเร่งดำเนินการ
ยกระดับการให้บริการประชาชนให้พัฒนามากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายในห้วงถัดไปได้  

• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคงเป้าหมายและตัวชี้วัดเดิม แต่ได้มี
การกำหนดค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายมากขึ้น โดยกำหนด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในปี 2570 โดยสถานการณ์ ในปี 2565 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ มีร้อยละ 81.69 ซึ่งมีสถานะใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การ
ดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2565 ที่ร้อยละ 85 และเมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2570 จึงส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายยังอยู่ในระดับวิกฤต  

 

 

 

200001 
ป6ี2 เหลือง 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  200001 

 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

200001 
ป6ี6-70 แดง 

 

200001 
ป6ี3 เหลือง 

200001 
ปี64 เหลือง 

200001 
ป6ี5 เหลือง 
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ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

 

ประเทศไทยต้องอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 60 อันดับแรก 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับของ
องค์กรสหประชาชาติ ซึ่งมีการจัดทำทุก 2 ปี จากผลการจัดอันดับในปี 2565 พบว่า ประเทศไทยได้รับการ
จัดให้อยู่ในอันดับที่ 55 จาก 193 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับคะแนนการประเมิน 0.766 คะแนน แสดงถึงการ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยต้องอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 
60 อันดับแรก ภายในปี 2565 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมของภาครัฐมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาที่ดีขึ้น พิจารณาจาก ผลการจัดอันดับของประเทศไทยของดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการจัดเก็บทุก 2 ปี มีการพัฒนาที่ดีขึ้น พิจารณาจากผลการจัดอันดับฯ ที่สูงขึ้นทุก
ปี โดย ในปี 2561 2563 2565 มีผลการจัดอันดับฯ ที่ 73 57 และ 55 ตามลำดับ โดยผลของปี 2565 มี
อันดับที่ดีขึ้น 18 อันดับจากปี 2561 รวมทั้งยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 60 
อันดับแรก  

 
• สถานการณ์ในช่วงปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคงเป้าหมายและตัวชี้วัด
เดิม แต่ได้ปรับค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายมากข้ึน โดยคงตัวชี้วัดเดิมแต่ปรับค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย
มากข้ึน นั่นคือ ประเทศไทยต้องอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 50 อันดับแรก ต้อง
บรรลุภายในปี 2570 เนื่องจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งมีการ
จัดทำทุกๆ 2 ปี จึงได้เพิ่มเติมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ สัดส่วนหน่วยงานระดับกรมที่มีระดับความพร้อม
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ผลการจัดอันดับประเทศไทยของดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ปี 2561 - 2565

อันดับ

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  200002 

200002 
ป6ี2 เหลือง 

200002 
ป6ี3 เขียว 

200002 
ปี64 เขียว 

200002 
ป6ี5 เขียว 

ที่มา องค์การสหประชาชาติ 

อันดับ 
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รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป ต่อ หน่วยงานภาครัฐระดับกรมทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 20 
ขึ้นไป จากสถานการณ์ในปี 2565 ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 55 และ สัดส่วนหน่วยงาน
ระดับกรมที่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป ต่อ หน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรมทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 5.84 เมื่อพิจารณาทั้งสองตัวชี้วัดร่วมกัน ส่งผลให้สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระดับวิกฤต 

  
200002 

ป6ี6-70 แดง 
 

การดำเนินการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายประเด็น (200001) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ ประเด็น (200002) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ที่ได้มีการบรรลุเป้าหมายภายในปี 2565 แล้วนั้น การดำเนินการที่ผ่านมาในห้วง 5 ปี
แรกของยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 – 2565) มีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข อาทิ กฎหมาย/กฎระเบียบที่ล้าหลังต่อการ
พัฒนางานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น บุคลากรขาดทักษะดิจิทัลและความรู้ในการให้บริการของภาครัฐ
แก่ประชาชน การจัดทำระบบหรือฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลภาครัฐไม่
เป็นปัจจุบัน รวมไปถึงระบบสารสนเทศของภาครัฐมีความล้าหลังและไม่ปลอดภัย และ ขาดการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) จะมี
สถานการณ์อยู่ในระดับเกือบดีและดี แต่เป้าหมายย่อยของแผนแม่บท (Y1)  อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผน
แม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงมีประเด็นท้าทายที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ แก้ไขหรือทบทวนกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ เพื่อให้สามารถพัฒนาภาครัฐ
และงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลได้ราบรื่น พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการรวมทั้งปรับทัศนคติการ
ให้บริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีความพร้อมที่จะให้บริการและรับฟังความเห็นจากผู้รับบริการ 
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐทุก
ระดับให้มีกรอบความคิดในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ บุคลากรทำงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ยึดมั่นในหลักจริยธรรม พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภาครัฐผู้ให้บริการประชาชนทั้งในด้านวิชาการ
และด้านเทคนิค ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด สร้างสรรค์และเหมาะสม ในการ
ให้บริการประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าการให้บริการได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความ
ต้องการของประชาชนในประเทศ ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อลด
การใช้งบประมาณในการจัดทำฐานข้อมูลที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น ปรับปรุงฐานข้อมูลภาครัฐที่สะท้อน
สถานการณ์ปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ ภาครัฐทุกภาคส่วนที่มีการนำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบและข้อมูลที่จัดเก็บด้วย เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้กับภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปร่วมกันอย่างยั่งยืน 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย 6 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะ การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ .ศ. 2565 สัดส่วน
ความสำเร็จของกระบวนงานที ่ได้รับการปรับเปลี ่ยนให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ 100 (ทั ้งหมด 2,180 กระบวนงานแบ่งเป็น 
กระบวนงานในระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 300 กระบวนงาน และกระบวนงานอื่น ๆ 
1,880 กระบวนงาน)  

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมงานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจาราณาจากสัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ที่ได้มีการทบทวนและจัด
กลุ่มกระบวนงานใหม่ในปี 2565 จากเดิม ทั้งหมด 2180 กระบวนงาน เป็น 739 กระบวนงาน โดยในปี 2561 มีกระบวนงานท่ี
ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลทั้งสิ้น 41 กระบวนงาน ในปี 2562 - 2563 มีสะสมรวมทั้งสิ้น 78 กระบวนงาน ในปี 2564 
มีสะสมรวมทั้งสิ้น 205 กระบวนงาน และในปี 2565 มีสะสมรวมทั้งสิ้น 351 กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 5.54 10.55 27.74 
และ 47.49 ของกระบวนงานทั้งหมด ตามลำดับ แม้ว่าสัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัลจะมีการปรับตัวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า สัดส่วนของ
กระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลสะสมทั้งหมดในปี 2565 ที่คิดเป็นร้อยละ 47.49 ส่งผลให้สถานะการบรรลุ
เป้าหมายระดับวิกฤตที่กำหนดใหส้ัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลร้อยละ 100 

  

200101 200201 200301 

 

 

Y2 

Y1 

200001 เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

หมายเหต ุ: สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจำปี 2565 
*เป้าหมายแผนย่อยที่เพิ่มเติมในแผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
**เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อ เป้าหมายแผนแม่บทย่อยระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 

 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 
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 หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ กำหนดคาเปาหมายที่ตองบรรลุใน พ.ศ. 2565 

ทุกแผนงาน/โครงการภายใต 15 ประเด็นเรงดวนของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มผีลสัมฤทธ์ิตอเปาหมายยุทธศาสตร

ชาต ิ

สถานการณในชวง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมหนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

มีพิจารณาจากตัวชี้วัดเทียบเคียงจากจำนวนหนวยงานของรัฐที่มีโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร

ชาติประจำปงบประมาณที่ผานกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ พบวา โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติประจำปงบประมาณ 2565 - 2567 มีสัดสวนขอเสนอโครงการที่ผานการคัดเลือกเพิ่มขึ้น ดังนี้ รอยละ 16.74 

13.36 และ 39.18 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาสถานะการบรรลุคาเปาหมาย 140 เปาหมายแผนแมบทยอยภายใตแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ พบวาสถานะการบรรลุคาเปาหมายแผนแมบทยอย 140 เปาหมาย พบวามีเปาหมายที่บรรลุคา

เปาหมายไดตามที่กำหนดไวมากขึ้นอยางตอเนื่อง ใน พ.ศ.  2562 - 2565 มีรอยละเปาหมายระดับแผนแมบทยอยที่บรรลุคา

เปาหมายไดตามที่กำหนด (สีเขียว) ดังนี้  15.71 22.14 27.14 และ 40.71 ตามลำดับ และเมื ่อเทียบสถานะการบรรลุ

เปาหมายใน พ.ศ. 2565 พบวา จำนวนโครงการเพื ่อขับเคลื ่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติประจำป

งบประมาณ 2567 ที่ผานกระบวนการจัดลำดับความสำคัญคิดเปนรอยละ 39.18 และ เปาหมายระดับแผนแมบทยอยที่บรรลุ

คาเปาหมายไดตามที่กำหนด (สีเขียว) แลว คิดเปนรอยละ 40.71 สงผลใหสถานะการบรรลุเปาหมายระดับวิกฤตที่กำหนดให

ทุกแผนงาน/โครงการภายใต 15 ประเด็นเรงดวนของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายยุทธศาสตร

ชาติ 

  

 200201 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 2565 สแีดง 
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 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กำหนดค่า
เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระดับความสำเร็จในการเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามาดำเนินการบริการสาธารณะ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 20  

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ ลดลง เมื่อ
พิจารณาจากตัวช้ีวัดเทียบเคียง ข้อมูลการลงทุนของโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนท่ีคณะกรรมการนโยบายการรว่ม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบหลักการของโครงการ เนื่องจากข้อมูลมูลค่าการลงทุนรวมของภาครัฐในการจัดบริการ
สาธารณะทั้งหมดอยู่ระหว่างการประมวลผล ในช่วงปี 2561 –2565 พบว่ามีการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2561-2562 และ 
2564-2565 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อการลงทุนในการพัฒนาและการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ทำให้มีจำนวนและมูลค่าของโครงการลงทุนที่ลดลง ในช่วงปี 2563-2564  ทั้งนี้ การคลี่คลายของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ทำให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และสามารถกลับมาดำเนินโครงการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศได้ ส่งผลให้มีจำนวนและมูลค่าของโครงการลงทุนเพิ่มขึ้นในปี  2565 และเมื่อเทียบ
สถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการสาธารณะ 
ส่งผลใหส้ถานการณ์บรรลุเป้าหมายระดับวิกฤต ที่กำหนดใหร้ะดับความสำเร็จในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดำเนินการ
บริการสาธารณะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 

 

 

 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน พิจารณาจากตัวชี้วัดเทียบเคียง ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น โดยมีผลคะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ของปี พ.ศ. 2561 – 2564 อยู่ที่ 80.7 77.95 82.32 และ 84.62 คะแนน ตามลำดับ 
และเมื่อเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม ที่ 84.62 คะแนน ส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 
2565 ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 และสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่าง
สูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมของภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว พิจารณาจากตัวช้ีวัดเทียบเคียง ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น โดยผลการจัด
อันดับของไทยตามผลสำรวจในปี 2562/2563 – 2565 ไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 25 และ 22 ได้รับคะแนนอยู่ที่ 
73.17 79.65 และ 78.01 ตามลำดับ (ผลการสำรวจของปี 2562 และ 2563 ถูกสรุปรวมเป็นรอบเดียวกัน) และพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดเทียบเคียงภาพรวมระดับความพร้อมการพัฒนาด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ สะท้อนได้จากสัดส่วนหน่วยงานที่อยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป ในปี 2563 2564 และ 2565 คิดเป็นร้อยละ 89.04 92.28 และ 89.35 ตามลำดับ และเมื่อเทียบสถานะการ
บรรลุเป้าหมายในปี 2565 พบว่า ผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที ่78.01 คะแนน และ ภาพรวมระดับความ
พร้อมการพัฒนาด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ สะท้อนได้จากสัดส่วนหน่วยงานที่อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป ที่ร้อยละ 89.35 ซึ่ง
ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
ระดับ 2 และสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
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บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ

สูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ กำหนดคาเปาหมายที่ตองบรรลุใน พ.ศ. 2565 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวา

รอยละ 80 และสัดสวนเจาหนาที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลงรอยละ 20   

สถานการณในชวง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมของบุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด

หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ พิจารณาจากดัชนีความผูกพันของบุคลากร

ภาครัฐ โดยผล พ.ศ. 2565 เทากับรอยละ 78.70 และ พ.ศ. 2563 เทากับรอยละ 80.25 และสัดสวนเจาหนาที่ที ่กระทำผิด

กฎหมายลดลง สามารถพิจารณาไดจากตัวชี้วัดเทียบเคียง จำนวนคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง ที่ลดลงรอยละ 20 

เมื่อเทียบจากจำนวนคดีความใน พ.ศ. 2560 พบวาในภาพรวมการดำเนินงานที่ผานมานั ้น มีจำนวนคดีความในความ

รับผิดชอบของศาลปกครองสูงสดุลดลงอยางตอเนื่อง ตั้งแต พ.ศ. 2561 – 2564 แตใน พ.ศ. 2565 จำนวนคดีความนั้นเพ่ิมข้ึน 

เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2560 คิดเปนลดลงรอยละ 15.62 28.94 27.46 24.30 และ 20.31 ตามลำดับ ในขณะที่ศาลปกครอง

ช้ันตนนั้นมีจำนวนคดีความเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2561 จนถึง พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2560 คิดเปนเพิ่มข้ึน

รอยละ 5.85 14.48 17.09 4.44 และ 12.10 ตามลำดับ และเมื่อเทียบสถานะการบรรลุเปาหมายใน พ.ศ. 2565 พบวา ดัชนี

ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ อยูที่รอยละ 78.70 และ จำนวนคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครองลดลงเมื่อเทียบกับ 

พ.ศ. 2560 ที่รอยละ 4.10 สงผลใหสถานะการบรรลุเปาหมายยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายที่กำหนดใหดัชนี

ความผกูพันของบุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 80 และสัดสวนเจาหนาที่รัฐที่กระทำผดิกฎหมายลดลงรอยละ 20 
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	 งานบริิการิภาครัิฐที่่�ปรัิบเปลี่่�ยนเป็นดิิจิิทัี่ลี่
เพิ่ิ�มขึ้้�น	 เป็นเป้าหมายท่ี่�ม่� ง เน้นการิพิ่ัฒนางาน
บริิการิขึ้องภาคริัฐให้เป็นดิิจิิที่ัลี่	 โดิยย้ดิปริะชาชน
เป็นศููนย์กลี่าง	 เพิ่่�อจิะช�วยให้งานบริิการิภาคริัฐ
นั�นม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่แลี่ะสิามาริถตอบสินองความ
ต้องการิขึ้องปริะชาชนไดิ้อย�างริวดิเริ็ว	 แลี่ะที่ัน
สิมัยโดิยม่ปัจิจิัยที่่�สิำคัญในการิบริริลี่่ เป้าหมาย
อาที่ิการิพิ่ัฒนาสิภาพิ่แวดิลี่้อมท่ี่�เอ่�อต�อการิเป็น
ดิิจิิทัี่ลี่	 พิ่ัฒนาการิเช่�อมริะบบกับแพิ่ลี่ตฟอริ์มการิ
ให้บริิการิภาครัิฐ	 เช่�อมริะบบกับแพิ่ลี่ตฟอริ์มกลี่าง 
การิบริิการิกลี่าง	 การิเปิดิเผยแลี่ะเช่�อมโยงขึ้้อมูลี่

200101

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การพััฒนาบริการป้ระชาชน

สััดัสั่วนค่วามสัำาเร็จของกระบวนงานที่่�ไดั้รับการป้รับเป้ลุ่�ยนให้เป้็นดัิจิที่ัลุ
ร้อยลุะ 100 (ที่ั�งหมดั 2,180 กระบวนงานแบ่งเป้็น กระบวนงานในระบบ
อำานวยค่วามสัะดัวกในการป้ระกอบธุุรกิจแบบค่รบวงจร 300 กระบวนงาน
แลุะกระบวนงานอ่�น ๆ 1,880 กระบวนงาน)

งานบริการภาค่รัฐที่่�ป้รับเป้ลุ่�ยนเป้็นดิัจิที่ัลุเพิั�มข้�น

ป้ี
2565

ภาครัิฐ	 โดิยม่�งเน้นให้ภาครัิฐนั�นเช่�อมโยงขึ้้อมูลี่
ริะหว�างหน�วยงานขึ้องริัฐแบบเบ็ดิเสิริ็จิ	การิเปิดิเผย 
ขึ้้อมูลี่ภาคริัฐให้กับภาคสิ�วนต�างๆ	ปรัิบปริ่งกฎหมาย 
กฎริะเบ่ยบที่่� เ ก่� ยวขึ้้องให้ม่ความทัี่นสิมัยแลี่ะ 
ไม�เป็นอ่ปสิริริคต�อการิพัิ่ฒนางานบริิการิขึ้องภาครัิฐ 
ริวมที่ั�งการิต�อยอดิงานบริิการิให้เป็นริูปแบบการิ
บริิการิออนไลี่น์	 โดิยม่นโยบายที่่�เอ่�อต�อการิผลัี่กดัิน
งานบริิการิภาคริัฐที่่�เป็นดิิจิิที่ัลี่	 แลี่ะ	 สิริ้างการิริับ
ริู้หริ่อการิเขึ้้าใจิในการิริับบริิการิจิากริะบบดิิจิิที่ัลี่ 
แก�ปริะชาชน

จ.3
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	 พิ่ิจิาริณาจิากสัิดิสิ�วนความสิำเ ร็ิจิขึ้อง
กริะบวนงานท่ี่�ไดิ้ริับการิปรัิบเปลี่่�ยนให้เป็นดิิจิิทัี่ลี่
ซึ่้�งจิากเดิิมม่ทัี่�งหมดิ	2,180	กริะบวนงาน	แบ�งเป็น 
กริะบวนงานในริะบบอำนวยความสิะดิวกในการิ
ปริะกอบธิ่ริกิจิแบบคริบวงจิริ	300	กริะบวนงาน	แลี่ะ 
กริะบวนงานอ่�น	ๆ 	1,880	กริะบวนงาน	อย�างไริก็ตาม 
ปี2565	สิำนักงานคณะกริริมการิพิ่ัฒนาริะบบริาชการิ 
ไดิ้ม่การิที่บที่วนแลี่ะจิัดิกลี่่�มกริะบวนงานใหม�
เป็นที่ั�งหมดิ	739	กริะบวนงาน	แบ�งเป็นดิ้านการิ
ปริะกอบธิ่ริกิจิ	286	กริะบวนงาน	ดิ้านการิม่งานที่ำ 
148	กริะบวนงาน	แลี่ะดิ้านค่ณภาพิ่ช่วิตปริะชาชน 
305	กริะบวนงาน	 เพิ่่�อให้การิวัดิม่ความเหมาะสิม
แลี่ะสิอดิคลี่้องกับสิถานการิณ์ปัจิจิ่บัน	 โดยการ
ดำเนิินิงานิในิห้้วง 5 ปีีแรกตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ปีี 2561 – 2565) นิ้�นิ ร้อยละความสำเร็จของ
กระบวนิงานิท่�ได้ร้บการปีร้บเปีล่�ยนิให้้เปี็นิดิจิท้ล
โดยภาพรวมม่การปีร้บต้วเพิ�มสูงข้�นิ แต่ย้งคงม่

200101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

สถานิะการบรรลุเปี้าห้มายท่�ต�ำกว่าค่าเปี้าห้มาย
ระด้บวิกฤต	 โดิยในปี	 2561	ม่กริะบวนงานที่่�ไดิ้ริับ
การิปริับเปลี่่�ยนให้เป็นดิิจิิที่ัลี่ที่ั�งสิิ�น	41	กริะบวนงาน
ในปี	2562	-	2563	ม่สิะสิมริวมที่ั�งสิิ�น	78	กริะบวนงาน 
ในปี	 2564	ม่สิะสิมริวมที่ั�งสิิ�น	 205	 กริะบวนงาน 
แลี่ะในปี	2565	ม่สิะสิมริวมที่ั�งสิิ�น	351	กริะบวนงาน 
คิดิเป็นริ้อยลี่ะ	 5.54	 10.55	 27.74	 แลี่ะ	 47.49 
ขึ้องกริะบวนงานที่ั�งหมดิ	 ตามลี่ำดัิบ	 แม้ว�าสัิดิสิ�วน
ความสิำเริ็จิขึ้องกริะบวนงานท่ี่�ไดิ้ริับการิปริับเปล่ี่�ยน 
ใ ห้ เ ป็ น ดิิ จิิ ทัี่ ลี่ จิ ะ ม่ ก า ริ ป ริั บ ตั ว ท่ี่� เ พิ่ิ� ม สิู ง ขึ้้� น 
อย�างต�อเน่�อง	 แต�เม่�อนำสิัดิสิ�วนขึ้องกริะบวนงาน 
ที่่�ไดิ้ริับการิปริับเปลี่่�ยนเป็นดิิจิิที่ัลี่สิะสิมที่ั�งหมดิ 
ในปี	 2565	 ท่ี่�คิดิเป็นริ้อยลี่ะ	 47.49	 มาเที่่ยบกับ 
เป้าหมายขึ้องการิดิำเนินการิตามย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ 
ในห้วง	 5	ปีแริก	 (ปี	 2561	–	 2565)	ที่่�กำหนดิไว้
ริ้อยลี่ะ	 100	 ที่ำให้สถานิะการบรรลุเปี้าห้มาย 
ระด้บวิกฤต
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	 ในการิขึ้ับเคลี่่�อนเป้าหมายแผนแม�บที่ย�อย 
ที่่�ผ�านมาในห้วง	 5	 ปีแริกขึ้องการิดิำเนินตาม
ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	(ปี	2561	–	2565)	หน�วยงานขึ้องริัฐ
ที่่�เก่�ยวขึ้้องไดิ้ม่การิจัิดิที่ำโครงการเพ่�อข้บเคล่�อนิ
การบรรลุเปี้าห้มายตามยุทธศาสตร์ชาติปีระจำ
ปีีงบปีระมาณ พ.ศ. 2565	 อาที่ิ	 โคริงการิพิ่ัฒนา
ศููนย์บริิการิคริบวงจิริแบบเบ็ดิเสิร็ิจิ	 (ภาคธิ่ริกิจิ
แลี่ะภาคปริะชาชน)	 ที่่�ม่การิพิ่ัฒนาริะบบกลี่าง 
ในการิให้บริิการิปริะชาชนแลี่ะภาคธิ่ริกิจิ	 โดิยม่
เป้าหมายให้ม่จิำนวนงานบริิการิภาคริัฐสิำหริับ
การิปริะกอบธิ่ริกิจิที่่�ให้บริิการิไดิ้แบบเบ็ดิเสิริ็จิที่าง
อิเล็ี่กที่ริอนิกสิ์ผ�านริะบบการิให้บริิการิภาครัิฐแบบ 
เบ็ดิเสิริ็จิที่างอิเลี่็กที่ริอนิกสิ์	จิำนวน	40	ใบอน่ญาต 
แลี่ะจิำนวนงานบริิการิภาครัิฐสิำหรัิบงานบริิการิ
ปริะชาชนที่่� เปิดิ ให้บริิการิแบบเ บ็ดิ เสิริ็ จิที่าง
อิเลี่็กที่ริอนิกสิ์ผ�านริะบบศููนย์กลี่างการิบริิการิ
ปริะชาชนในการิติดิต�อริาชการิแบบเบ็ดิเสิร็ิจิ 
คริบวงจิริ	จิำนวน	60	งานบริิการิ	โดิยการิดิำเนินงาน 
ในสิ�วนขึ้องริะบบการิให้บริิการิภาครัิฐแบบเบ็ดิเสิร็ิจิ 
ที่างอิเลี่็กที่ริอนิกสิ์	 สิามาริถพิ่ัฒนาริะบบต้นแบบ	
ใบอน่ญาตแลี่ะงานบริิการิที่่�ผ�านการิที่ดิสิอบริ�วมกับ
หน�วยงานเจิ้าขึ้องใบอน่ญาตแลี่้วเสิริ็จิจิำนวน	 40	
ใบอน่ญาต	 ริวมที่ั�งม่ผลี่การิศู้กษาแลี่ะพิ่ัฒนาเพิ่่�อ
ขึ้ยายผลี่การิให้บริิการิไปต�างจิังหวัดิจิำนวน	6	 ใบ
อน่ญาต	แลี่ะในสิ�วนขึ้องริะบบศููนย์กลี่างการิบริิการิ
ปริะชาชนในการิติดิต�อริาชการิแบบเบ็ดิเสิร็ิจิ 
คริบวงจิริ	 ไดิ้ริายงานผลี่การิวิเคริาะห์กริะบวนการิ
ที่ำงานขึ้องงานบริิ การินำริ� อ ง เพิ่่� อ ให้บริิ การิ 
ในริะบบศููนย์กลี่างการิบริิการิปริะชาชนในการิ
ติดิต�อริาชการิแบบเบ็ดิเสิริ็จิคริบวงจิริ	 สิำหริับใช้

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

เป็นแนวที่างในการิพิ่ัฒนางานบริิการิในเชิงเที่คนิค
เพิ่ิ�มเติม	จิำนวน	60	 งานบริิการิ	แลี่ะม่งานบริิการิ 
ท่ี่�ไดิ้รัิบการิพัิ่ฒนาในเชิงเที่คนิคแลี่ะเปิดิให้บริิการิ
บนริะบบศููนย์กลี่างการิบริิการิปริะชาชนในการิ 
ติดิต�อริาชการิแบบเบ็ดิเสิร็ิจิคริบวงจิริ	ผ�านแอปพิ่ลิี่เคชัน 
“ที่างรัิฐ”	แลี่้ว	จิำนวน	68	งานบริิการิ	นอกจิากน่� 
ยังม่การิดิำเนินการิสิ�งเสิริิมการิพิ่ัฒนาริะบบการิ 
ให้บริิการิขึ้องหน�วยงานขึ้องรัิฐ	 เพิ่่�อเพิิ่�มปริะสิิที่ธิิภาพิ่ 
การิอำนวยความสิะดิวกในการิปริะกอบธิ่ริกิจิ 
ม่วัตถ่ปริะสิงค์เพิ่่�อสิ�งเสิริิมให้หน�วยงานขึ้องริัฐ
พิ่ัฒนาริะบบการิให้บริิการิเพิ่่�ออำนวยความสิะดิวก
ในการิปริะกอบธิ่ริกิจิแลี่ะเพิ่ิ�มศูักยภาพิ่การิแขึ้�งขึ้ัน
ในการิปริะกอบธิ่ริกิจิขึ้องปริะเที่ศูไที่ย	 โดิยการิ
ดิำเนินการิท่ี่�ผ� านมาไดิ้ม่ริายงานผลี่การิศู้กษา 
การิคาดิการิณ์สิภาพิ่แวดิลี่้อมการิให้บริิการิภาคริัฐ
โดิยคริอบคลี่่มแนวที่างการิปฏิิรูิป	แลี่ะริายงานผลี่
การิศู้กษาธิ่ริกริริมภาครัิฐท่ี่�เก่�ยวขึ้้องกับเศูริษฐกิจิ 
สิ่เขึ้่ยวขึ้องปริะเที่ศูไที่ย	เพ่ิ่�อเป็นแนวที่างการิพัิ่ฒนา
ริะบบการิให้บริิการิเพิ่่�อเพิ่ิ�มปริะสิิที่ธิิภาพิ่การิ
อำนวยความสิะดิวกในการิปริะกอบธิ่ริกิจิ	 เป็นต้น
นอกจิากนั�นยังม่การิปริะกาศูใช้	 พิ่ริะริาชบัญญัติ
การิปฏิิบัติริาชการิที่างอิเล็ี่กที่ริอนิกสิ์	 พิ่.ศู.	 2565 
ที่่�ม่ เพิ่่�อสิ�งเสิริิมแลี่ะอำนวยความสิะดิวกในการิ
ดิำเนินงานการิบริิการิขึ้องภาครัิฐให้สิามาริถ 
ปริับเปลี่่�ยนไปสิู�ริะบบดิิจิิที่ัลี่	 เพิ่่�ออำนวยความสิะดิวก 
แก�ปริะชาชนในการิเขึ้้ารัิบบริิการิขึ้องภาครัิฐใน 
ช�องที่างดิิจิิที่ัลี่	แลี่ะลี่ดิภาริะค�าใช้จิ�ายขึ้องปริะชาชน
ในการิติดิต�อริาชการิเพ่ิ่�อริับบริิการิต�างๆ	 อาที่ ิ
การิขึ้ออน่ญาต	 การิขึ้ออน่มัติ	 การิจิดิที่ะเบ่ยน 
การิขึ้้�นที่ะเบ่ยน
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	 จิากการิดิำเนินการิที่่�ผ�านมาในห้วงแริก 
การิปริับเปลี่่�ยนกริะบวนงานบริิการิภาคริัฐให้เป็น
ดิิจิิที่ัลี่	ม่การิเพิ่ิ�มข้ึ้�นอย�างต�อเน่�องในที่่กปี	แต�เพิ่ิ�มข้ึ้�น 
ในอัตริาที่่�ไม�มากเม่�อเที่่ยบกับริ้อยลี่ะ	 100	 ขึ้อง
กริะบวนงานที่ั�งหมดิที่่�กำหนดิไว้ในแผ�นแม�บที่ย�อย
โดิยปีที่่�ม่อัตริาการิเพิ่ิ�มข้ึ้�นขึ้องสิัดิสิ�วนกริะบวนงาน 
ที่่� ไดิ้ ริับการิปรัิบเปลี่่� ยนให้ เป็นดิิจิิ ทัี่ลี่มากที่่� สิ่ ดิ 
ค่อในปี	 2565	ที่่�เพิ่ิ�มข้ึ้�นริ้อยลี่ะ	19.75	 ซ้ึ่�งเห็นไดิ้ว�า 
สิถานการิณ์การิแพิ่ริ� ริะบาดิขึ้องเ ช่� อ โควิดิ -19 
ช�วยเริ� งให้ เกิดิการิปรัิบกริะบวนงานเป็นดิิจิิ ทัี่ลี่
อย� างไริ ก็ตามการิปริับกริะบวนงานหลัี่งจิากน่� 
จิำ เป็นจิะต้องม่ การิป รัิบปริ่ งการิที่ำงานเ พ่ิ่� อ ให้ 
กริะบวนงานที่่�ปริับเปลี่่�ยนแลี่้วแลี่ะกำลี่ังจิะปริับเปล่ี่�ยน 

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

สิามาริถดิำเนินการิไดิ้บริริลี่่เป้าหมายในห้วงถัดิไป
โดิยม่ปริะเดิ็นที่้าที่ายท่ี่�สิำคัญ	ไดิ้แก�	ความหลี่ากหลี่าย 
ขึ้องกริะบวนการิที่ำงานต�าง	ๆ	ขึ้องริาชการิ	ริวมถ้ง 
สิ�วนภูมิภาค	 ซึ่้�งยังม่ความจิำเป็นท่ี่�จิำต้องศู้กษา 
เพิ่ิ�มเติมในริะยะถัดิไป	 ที่ัศูนคติขึ้องบ่คลี่ากริที่่�ม่ 
ความริู้ความเขึ้้าใจิดิ้านเที่คนิคแลี่ะการิให้บริิการิ 
ซ้ึ่�งในแต�ลี่ะหน�วยงานแลี่ะพิ่่�นที่่�ม่ไม�เที่�ากัน	สิ�งผลี่ต�อ
การิขึ้ับเคล่ี่�อนเป้าหมาย	ความพิ่ริ้อมดิ้านเที่คโนโลี่ย่
ขึ้องงานบริิการิขึ้องแต�ลี่ะหน�วยงานม่ความแตกต�างกัน
สิ�งต�อการิปรัิบกริะบวนงาน	 โดิยเฉพิ่าะการิเช่�อมโยง
แลี่ะเปิดิเผยขึ้้อมูลี่ขึ้้อมูลี่ริะหว�างหน�วยงาน	ซึ่้�งถ่อเป็น
หัวใจิสิำคัญขึ้องปริับกริะบวนงานเป็นดิิจิิที่ัลี่
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 เพิ่่�อปิดิช�องว�างการิพัิ่ฒนาขึ้องเป้าหมาย
งานบริิการิภาครัิฐที่่�ปรัิบเปลี่่�ยนเป็นดิิจิิทัี่ลี่เพิิ่�มขึ้้�น 
ภาคริัฐควริเริ�งดิำเนินการิโดิยอิงจิากปัจิจิัยท่ี่�สิำคัญ 
ในการิบริริลี่่ เ ป้ าหมาย ท่ี่� ต้ อ ง เ ริ� ง ดิำ เนิ นการิ
ปริะกอบดิ้วย	 การิพิ่ัฒนาสิภาพิ่แวดิลี่้อมขึ้องงาน
บริิการิภาคริัฐให้เอ่�อต�อการิเป็นดิิจิิที่ัลี่	 ผ�านการิ
พัิ่ฒนาโคริงสิริ้างพิ่่�นฐานดิิจิิที่ัลี่	 พิ่ัฒนาการิเช่�อม
โยงขึ้้อมูลี่ริะหว�างหน�วยงานขึ้องรัิฐแบบเบ็ดิเสิร็ิจิ
ผลี่ักดิันนโยบายท่ี่�เอ่�อต�อการิผลี่ักดิันงานบริิการิ
ภาคริัฐที่่�เป็นดิิจิิที่ัลี่	ต�อยอดิงานบริิการิให้เป็นริูปแบบ 
การิบริิการิออนไลี่น์ 	 แต�ที่ั� งหมดิที่่�กลี่�าวมานั�น 
จิะไม�สิามาริถสิำเร็ิจิไดิ้ โดิยปริาศูจิากอ่ปสิริริค
หากไม� ม่การิปรัิบปริ่ง	 ที่บที่วน	 กฎหมายหริ่อ 
กฎริะเบ่ยบที่่� เก่� ยวขึ้้องให้ม่ความที่ันสิมัยแลี่ะ 

ไม� เ ป็ นอ่ ปสิริริคต� อการิพิ่ัฒนาริั ฐบาลี่ ดิิ จิิที่ั ลี่ 
แลี่ะต้องสิ�งเสิริิมให้ม่การิดิำเนินการิในลัี่กษณะ 
เชิ ง ร่ิกขึ้องหน�วยงานผู้ออกกฎหมายแลี่ะผู้ ใช้
กฎหมาย	 ในโคริงการิแลี่ะการิดิำเนินการิต�อที่่�จิะ 
เกิดิขึ้้�นในอนาคต	 ริวมที่ั� งพิ่ัฒนาบ่คลี่ากริให้ม่ 
ความพิ่ริ้อมในการิที่ำงานงานบริิการิขึ้องภาครัิฐ 
ที่่�เป็นดิิจิิที่ัลี่	 โดิยพิ่ัฒนาบ่คลี่ากริกลี่่�มดิูแลี่ริะบบ 
บริิการิแลี่ะให้บริิการิให้ม่ที่ักษะเฉพิ่าะดิ้านดิิจิิทัี่ลี่ 
แลี่ะม่� ง เน้นการิสิริ้างการิรัิบริู้แลี่ะความเขึ้้าใจิ 
ในการิรัิบบริิการิจิากริะบบดิิจิิทัี่ลี่ขึ้องปริะชาชน 
เ พิ่่� อ อ ำ น ว ย ค ว า ม สิ ะ ดิ ว ก ใ ห้ แ ก� ป ริ ะ ช า ช น 
ผู้รัิบบริิการิ	แลี่ะเพิ่่�อให้บ่คลี่าการิสิามาริถให้บริิการิ 
แก�ปริะชาชนไดิ้อย�างม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย
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	 แผนแม�บที่ปริะเดิ็น	 (20)	 การิบริิการิ
ปริะชาชนแลี่ะปริะสิิที่ธิิภาพิ่ภาคริัฐ	 (พิ่.ศู.2566	 -	
2580)	 (ฉบับแก้ไขึ้เพิ่ิ�มเติม)	 เป้าหมายแผนแม�บที่
ย�อย	 งานบริิการิภาคริัฐที่่�ปริับเปลี่่�ยนเป็นดิิจิิที่ัลี่
เพิ่ิ�มขึ้้�น	 ม่การิปรัิบตัวช่�วัดิแลี่ะค�าเป้าหมายในช�วง
ปี	 2566-2570	จิาก	 เดิิม	 สัิดิสิ�วนความสิำเร็ิจิขึ้อง
กริะบวนงานที่่�ไดิ้ริับการิปรัิบเปลี่่�ยนให้เป็นดิิจิิทัี่ลี่
	 ริ้อยลี่ะ	 100	 เป็น	 สิัดิสิ�วนขึ้องกริะบวนงานที่่�
ปริับเปล่ี่�ยนให้เป็นดิิจิิทัี่ลี่ต�อกริะบวนงานที่ั�งหมดิ

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ที่่� สิามาริถปรัิบเปล่ี่� ยนให้อยู� ใน รูิปแบบดิิจิิ ทัี่ลี่
	 ไม�น้อยกว�าริ้อยลี่ะ	 60	 เม่�อเปริ่ยบเที่่ยบกับปี
	 2565	 สิัดิสิ�วนขึ้องกริะบวนงานที่่�ปริับเปลี่่�ยนให้
เป็นดิิจิิทัี่ลี่ต�อกริะบวนงานทัี่�งหมดิที่่�สิามาริถปรัิบ
เปลี่่�ยนให้อยู�ในรูิปแบบดิิจิิทัี่ลี่อยู�ที่่�ริ้อยลี่ะ	 47.49	
ที่ำให้ม่สิถานะการิบริริล่ี่เป้าหมายในริะดัิบใกลี่้
เค่ยงค�าเป้าหมาย
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	 การิดิำเนินการิเพิ่่�อให้บริริลี่่ผลี่สิัมฤที่ธิิ� 
ตามเป้าหมายขึ้องย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	 นับเป็นภาริกิจิ
สิำคัญที่่�ที่่กหน�วยงานขึ้องรัิฐจิะต้องริ�วมม่อกัน 
ซึ่้�งการิที่่�จิะบริริลี่่ตามเป้าหมายที่่�กำหนดิไดิ้นั�น
หน�วยงานขึ้องรัิฐจิำเป็นต้องมองเป้าหมายขึ้อง
ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติริ�วมกัน	 เพิ่่�อกำหนดิแผน	แนวที่าง
การิดิำเนินงาน	แลี่ะโคริงการิท่ี่�เหมาะสิมให้สิามาริถ
แปลี่งไปสิู�การิปฏิิบัติให้เกิดิผลี่เป็นริูปธิริริม	ริวมที่ั�ง 
ต้องอาศัูยการิบริิหาริ จัิดิการิการิเ งินการิคลัี่ง 
แลี่ะการิจิัดิสิริริงบปริะมาณที่่� ม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่ 

โดิยม่ปัจิจิัยท่ี่�สิำคัญในการิบริริล่ี่เป้าหมาย	 ไดิ้แก�
การิม่ฐานขึ้้อมูลี่ที่่�สิะที่้อนสิถานการิณ์ปัจิจิ่ บัน 
แลี่ะสิามาริถนำไปใช้ปริะโยชน์ในการิวางแผนไดิ ้
การิม่กลี่ไกแลี่ะช�องที่างที่่� เอ่� อ ให้การิบูริณาการิ 
ริะหว� า งหน� วยงานในการินำแผนหริ่อนโยบาย 
ไปปฏิิบัติ 	 การิปริับปริ่งกฎหมายที่่� เอ่�อต�อการิ 
ขึ้ับเคล่ี่�อนการิดิำเนินงานตามย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ
ปรัิงปร่ิงการิดิำเนินงานให้ม่ความย่ดิหย่�นตาม 
สิถานการิณ์	พิ่ริ้อมที่ั�งบริิหาริงบปริะมาณให้เป้นไป 
ตามเป้าหมายที่่�กำหนดิไว้

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การบริหารจัดัการการเงินการค่ลุัง

ทีุ่กแผนงาน/โค่รงการภายใต้้ 15 ป้ระเดั็นเร่งดั่วนของแผนแม่บที่
ภายใต้้ยุที่ธุศาสัต้ร์ชาต้ิ ม่ผลุสััมฤที่ธุิ�ต้่อเป้้าหมายยุที่ธุศาสัต้ร์ชาต้ิ

หน่วยงานภาค่รัฐบรรลุุผลุสััมฤที่ธุิ�ต้ามเป้้าหมายยุที่ธุศาสัต้ร์ชาต้ิ

ป้ี
2565
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 พิิ่จิาริณาจิากตัวช่�วัดิเที่่ยบเค่ยงจิากจิำนวน 
หน�วยงานขึ้องรัิฐที่่�ม่โครงการเพ่�อข้บเคล่�อนิการ
บรรลุ เปี้าห้มายตามยุทธศาสตร์ชาติปีระจำปีี 
งบปีระมาณที่่�ผ�านกริะบวนการิจัิดิลี่ำดัิบความสิำคัญ 
ตามมติคณะรัิฐมนตริ่	 วันที่่�	 18	พิ่ฤษภาคม	2564	
โดยเม่�อพิจารณาภาพรวมในิห้้วง 5 ปีีแรกตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (ปีี 2561 – 2565) พบว่าม่การ
พ้ฒนิาท่�ด่ข้�นิ แต่ย้งคงม่สถานิการณ์บรรลุเปี้าห้มาย
ท่�ต�ำกว่าห้มายในิระด้บวิกฤต	 โดิยพิ่บว�า	 โคริงการิ
เพ่ิ่�อขัึ้บเคล่ี่�อนการิบริริลี่่เป้าหมายตามย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ 
ปริะจิำปีงบปริะมาณ	 2567	 ซึ่้�งม่การิจิัดิที่ำในป ี
2565	ม่หน�วยงานริะดิับกริะที่ริวงที่่�จัิดิสิ�งขึ้้อเสินอ
โคริงการิฯ	 แลี่ะผ�านกริะบวนการิจิัดิลี่ำดิับความ
สิำคัญคริบถ้วนที่่กกริะที่ริวง	 ซึ่้�งเม่�อเปริ่ยบเที่่ยบ
กับปีที่่�ผ�านมา	 ในปีงบปริะมาณ	 2566	 ที่่�ม่หน�วย
งานริะดัิบกริะที่ริวงท่ี่� จัิดิสิ�งขึ้้อเสินอโคริงการิฯ	 
ไดิ้คริบถ้วนที่่กกริะที่ริวง	 แต�ม่	 1	 กริะที่ริวงที่่�ไม�ม่ 
โคริงการิฯที่่�ผ�านกริะบวนการิจัิดิลี่ำดัิบความสิำคัญ
	แลี่ะหากพิิ่จิาริณาจิากสัิดิสิ�วนริะหว�างจิำนวนโคริงการิ 
ที่่�ผ�านการิคัดิเลี่่อกต�อจิำนวนขึ้้อเสินอโคริงการิฯ
พิ่บว�า	 โคริงการิฯ	 ที่่�ผ�านการิคัดิเลี่่อกปริะจิำปี 
งบปริะมาณ	2567	ม่จิำนวนเพิ่ิ�มขึ้้�นจิากปีที่่�ผ�านมา
โดิยม่จิำนวนที่ั�งสิิ�น	 1,026	 โคริงการิ	 จิากทัี่�งหมดิ 
2,619	โคริงการิ	(คิดิเป็นริ้อยลี่ะ	39.18)	เม่�อเที่่ยบกับ 
จิำนวนโคริงการิที่่� ผ� านการิคัดิ เลี่่ อกปริะจิำป ี
งบปริะมาณ	2566	จิำนวน	406	โคริงการิ	จิากทัี่�งหมดิ 
3,039	 โคริงการิ	 (คิดิเป็นริ้อยลี่ะ	 13.36)	 แลี่ะป ี
งบปริะมาณ	 2565	 จิำนวน	 571	 โคริงการิ	 จิาก
ที่ั�งหมดิ	3,428	 โคริงการิ	 (คิดิเป็นริ้อยลี่ะ	16.74)
นอกจิากน่�	 เม่�อพิิ่จิาริณาภาพิ่ริวมขึ้องสถานิะการ
บรรลุค่าเปี้าห้มายแผนิแม่บทย่อย 140 เปี้าห้มาย
พบว่าม่ เปี้าห้มายท่�บรรลุค่าเปี้าห้มายได้ตาม 
ท่�กำห้นิดไว้มากข้�นิอย่างต่อเนิ่�อง โดยในิปีี 2565 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

ม่ เปี้ าห้มายระด้บแผนิแม่บทย่อยท่�บรร ลุค่ า 
เปี้ าห้มายได้ ตาม ท่� ก ำห้นิด (ส่ เ ข่ ยว )  แล้ ว  
57 เปี้าห้มาย จากท้�งห้มด 140 เปี้าห้มายคิดเปี็นิ
ร้อยละ 40.71 ของเปี้าห้มายแผนิแม่บทย่อย 
ท้�งห้มด เท่ยบก้บร้อยละ27.14 ของปีี 2564  
ร้อยละ 22.14 ของปีี 2563 และร้อยละ 15.71ของปี ี
2562	ขึ้ณะที่่�เป้าหมายแผนแม�บที่ย�อยที่่�ยังไม�บริริลี่ ่
เป้าหมายตามท่ี่�กำหนดิ	 (ค�าสิถานะส่ิเหล่ี่องสิ่สิ้ม 
แลี่ะสิ่แดิง)	ปี	2565	ริวม	83	เป้าหมาย	จิากที่ั�งหมดิ 
140	เป้าหมาย	(ริ้อยลี่ะ59.29)	ลี่ดิลี่งจิาก	102	เป้าหมาย 
(ริ้อยลี่ะ	72.86)	ในปี	2564	109	เป้าหมาย	(ริ้อยลี่ะ 
77.86)	ในปี	2563	แลี่ะ	118	เป้าหมาย	(ริ้อยลี่ะ	84.29)	 
ในปี	 2562	 ซึ่้�งสิะที่้อนให้เห็นว�าหน�วยงานขึ้องริัฐ 
ม่การิดิำเนินงานเพิ่่�อขึ้ับเคลี่่�อนการิบริริลี่่ผลี่สิัมฤที่ธิิ�
ตามเป้าหมายขึ้องย่ที่ธิศูาสิตริ์ที่่�ด่ิขึ้้�น	แต�สิถานะการิ
บริริลี่่เป้าหมายยังคงอยู�ในระด้บวิกฤต
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	 ช�วงปี	 2563	–	2564	การิดิำเนินงานขึ้อง
หน�วยงานขึ้องรัิฐอาจิยังไม�ตอบโจิที่ย์แลี่ะสิ�งผลี่ต�อ
การิบริริลี่่ผลี่ลี่ัพิ่ธิ์ตามเป้าหมายขึ้องแผนแม�บที่ฯ 
ไดิ้อย�างเป็นรูิปธิริริม	สิะที่้อนไดิ้จิากสิถานะเป้าหมาย 
แผนแม�บที่ย�อยท่ี่�ยังไม�บริริลี่่เป้าหมายมากถ้ง	 109	
เป้าหมาย	จิาก	140	 เป้าหมาย	 เที่่ยบเป็นสิัดิสิ�วน 
ริ้อยลี่ะ	77.86	อย�างไริก็ตาม	สิศูช.	ริ�วมกับหน�วยงาน 
เจิ้าภาพิ่ในการิขึ้ับเคลี่่�อนปริะเดิ็นแผนแม�บที่ฯ	(จิ.1) 
หน�วยงานเจิ้าภาพิ่ในการิขึ้ับเคลี่่�อนเป้าหมายริะดิับ
ปริะเดิ็นขึ้องแผนแม�บที่ฯ	(จิ.2)	หน�วยงานเจิ้าภาพิ่ใน
การิขัึ้บเคล่ี่�อนเป้าหมายริะดัิบแผนแม�บที่ย�อยขึ้อง
แผนแม�บที่ภายใต้ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	 (จิ.3)	แลี่ะหน�วย
งานที่่�เก่�ยวขึ้้อง	 ไดิ้ม่การิปริับปริ่งห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้อง
ปริะเที่ศูไที่ย	(FVCT)	ขึ้อง	140	เป้าหมายแผนแม�บที่
ย�อย	 เพิ่่�อให้เป็นเคริ่�องม่อที่่�สิำคัญในการิวิเคริาะห์ 
แลี่ะจิัดิที่ำโคริงการิ/การิดิำเนินงานขึ้องหน�วยงาน 
ขึ้อง รัิฐที่่� พ่ิ่� ง เป้ าการิพิ่ัฒนาปริะเที่ศูไดิ้อย� างม ่
ปริะสิิที่ธิิภาพิ่	เน่�องจิากห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องปริะเที่ศูไที่ย 
ปริะกอบดิ้วยองค์ปริะกอบแลี่ะปัจิจิัย ทัี่� งหมดิ 
ท่ี่� เก่�ยวขึ้้องแลี่ะม่ความสิัมพิ่ันธิ์กันที่่�ปริะมวลี่ผลี่ 
จิากที่่กหน�วยงานที่่� เก่�ยวขึ้้องกับแต�ลี่ะเป้าหมาย
แผนแม�บที่ย�อย	 ที่่�จิะสิ�งผลี่ต�อการิขึ้ับเคลี่่�อนการิ
บริริลี่่เป้าหมายไดิ้	ซึ่้�งในิปีี 2565 สศช. ได้จ้ดการ
ปีระชุมเชิงปีฏิิบ้ติการในิการจ้ดทำโครงการเพ่�อ
ข้บเคล่�อนิการบรรลุเปี้าห้มายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ปีระจำปีีงบปีระมาณ 2567 ร่วมก้บห้นิ่วยงานิ 
เจ้าภาพข้บเคล่�อนิแผนิแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ท้�ง 3 ระด้บ และห้นิ่วยงานิท่�เก่�ยวข้อง	เพิ่่�อสิริ้าง	คริู	 
ก.	 ให้ม่ความริู้ความเขึ้้าใจิในหลัี่กการิถ�ายริะดัิบขึ้อง
แผนบนหลัี่กความสัิมพิ่ันธิ์เชิงเหต่แลี่ะผลี่แลี่ะหลัี่ก
เกณฑ์์การิจัิดิที่ำขึ้้อเสินอโคริงการิฯ	 เพิ่่�อขัึ้บเคล่ี่�อน

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

การิบริริลี่่เป้าหมายตามย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติที่่�สิอดิคลี่้อง
กับห�วงโซึ่�ค่ณค�าฯ	 โดิยคริู	 ก.	 สิามาริถถ�ายที่อดิ
องค์ความรูิ้ที่่�ไดิ้จิากการิปริะช่มเชิงปฏิิบัติการิฯ	 ให้
กับเจิ้าหน้าท่ี่�ภายในหน�วยงาน	 ไปสูิ�การิยกริะดัิบ 
โคริงการิฯ	ที่่�ผ�าน	ๆ	มา	 ให้สิามาริถเป็นโคริงการิ
เพิ่่�อขึ้ับเคล่ี่�อนการิบริริลี่่เป้าหมายตามย่ที่ธิศูาสิตริ์
ชาติไดิ้อย�างแที่้จิริิง	 โดิยการิปริะช่มดัิงกลี่�าว	 ม ่
ผู้เขึ้้าริ�วมกว�า	2,500	คน	จิากที่่กหน�วยงานริะดิับกริม
หริ่อเที่่ยบเที่�า	 โดิยริ�วมกับหน�วยงานเจิ้าภาพิ่ฯแลี่ะ
ที่่กหน�วยงานขึ้องริัฐ	 เพิ่่�อริ�วมกันจิัดิที่ำขึ้้อมูลี่ความ
เก่�ยวขึ้้องขึ้องหน�วยงานริะดิับกริมหริ่อเที่่ยบเที่�า 
(who)	 ที่่�ม่สิ�วนในการิดิำเนินงานในแต�ลี่ะปัจิจิัย 
ภายใต้	 ห�วงโซึ่�ค่ณค�าฯ	 ขึ้อง	 140	 เป้าหมายแผน
แม�บที่ย�อย	 ริวมถ้งม่การิริ�วมกันกำหนดิปริะเดิ็น
(what)	ที่่�จิำเป็นต้องดิำเนินการิขึ้ับเคลี่่�อนให้บริริลี่่
ผลี่ตามเป้าหมายขึ้องแผนแม�บที่ฯ	ในห้วงปี	2566	–	 
2570	นอกจิากน่�	ไดิ้ม่การิจิัดิที่ำคู�ม่อการิจิัดิที่ำโคริงการิฯ 
พิ่ริ้อมที่ั�งไดิ้ปรัิบปริ่งหลัี่กเกณฑ์์การิปริะเมินโคริงการิฯ
ให้ม่ความลี่ะเอ่ยดิแลี่ะม่ความสิมบูริณ์มากยิ�งขึ้้�น 
แลี่ะไดิ้จัิดิที่ำแบบที่ดิลี่องปริะเมินให้คะแนนริ�าง
ขึ้้อเสินอโคริงการิฯ	ดิ้วยตนเอง	 ในริูปแบบ	Spider 
Chart	 ก�อนที่่�หน�วยงานจิะนำขึ้้อเสินอโคริงการิฯ	
เขึ้้าในริะบบ	eMENSCR	บนเว็บไซึ่ต์	http://pj-spi 
derchart.nesdc.go.th/	จิากการิดิำเนินการิดิังกลี่�าว 
สิ�งผลี่ให้หน�วยงานขึ้องริัฐม่ความตริะหนักริู้	 ความเขึ้้าใจิ 
ในหลี่ักการิการิจิัดิที่ำโคริงการิเพ่ิ่�อบริริลี่่เป้าหมาย
ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	ที่่�ต้องตอบที่ั�งภาริกิจิขึ้องหน�วยงาน 
แลี่ะเป็นไปในทิี่ศูที่างเดิ่ยวกันกับเป้าหมายการิพัิ่ฒนา
ปริะเที่ศู	 แลี่ะม่การิบูริณาการิการิที่ำงานริ�วมกัน 
ริะหว�างหน�วยงานที่่� เก่�ยวขึ้้องกับเป้าหมายแผน
แม�บที่ย�อยมากขึ้้�นนอกจิากน่�	 เพิ่่�อสินับสิน่นการิ
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	 จิากการิวิเคริาะห์ผลี่การิ	จัิดิที่ำ	โคริงการิเพ่ิ่�อ
ขึ้ับเคลี่่�อนการิบริริลี่่เป้าหมายตามย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ
ปริะจิำปีงบปริะมาณ	 ท่ี่�หน�วยงานต�าง	 ๆ	 ไดิ้เสินอ 
โคริงการิฯ	ในปีท่ี่�ผ�าน	ๆ 	มา	พิ่บว�า	หน�วยงานภาคริัฐ 
ม่ความเขึ้้าใจิที่่�เพิ่ิ�มมากขึ้้�นในหลี่ักการิจิัดิที่ำโคริงการิ
ที่่� ด่ิ ที่่� สิ า ม า ริถขึ้ั บ เ ค ล่ี่� อ นก า ริบริ ริลี่่ ผ ลี่ สัิ มฤที่ธิิ� 
ตามเป้าหมายขึ้องย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	 สิะที่้อนจิากผลี่
การิปริะเมินคะแนนในการิจิัดิลี่ำดิับความสิำคัญ
ขึ้องขึ้้อเสินอโคริงการิทัี่�ง	 2,619	 โคริงการิ	 ใน
แต�ลี่ะหลัี่กเกณฑ์์	พิ่บว�า	ในภาพิ่ริวมท่ี่กหลี่ักเกณฑ์์
การิปริะเมินขึ้้อเสินอโคริงการิฯ	 ม่คะแนนเฉล่ี่�ย 
ที่่�สูิงขึ้้�น	อย�างไริก็ตาม	โคริงการิสิ�วนใหญ�ยังคงต้อง
เริ�งพิ่ัฒนาแลี่ะปริับปริ่งริายลี่ะเอ่ยดิริ�างขึ้้อเสินอ

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

โคริงการิฯ	 ในเกณฑ์์ความจิำเป็นในการิจัิดิที่ำ 
จิากขึ้้อมูลี่เชิงปริะจิักษ์	เช�น	ม่ขึ้้อมูลี่สิถิติ/งานวิจิัย
ริองรัิบ	 (ไม�ใช�การิกลี่�าวอ้าง)	 เกณฑ์์วัตถ่ปริะสิงค์
ผลี่ผลิี่ต	ผลี่ลี่ัพิ่ธิ์	แลี่ะกล่ี่�มเป้าหมาย	เกณฑ์์ตัวช่�วัดิที่่�
สิามาริถสิะที่้อนการิบริริลี่่ผลี่สิัมฤที่ธิิ�ตามเป้าหมาย
ขึ้องโคริงการิไดิ้อย�างเป็นรูิปธิริริม	 นอกจิากน่� 
เม่�อพิ่ิจิาริณาจิากปัจิจิัยท่ี่�จิำเป็นต้องม่โคริงการิฯ
ริองรัิบในปีงบปริะมาณ	2567	ขึ้องที่ั�ง	140	เป้าหมาย 
ในแผนแม�บที่ฯ	พิ่บว�า	 ยังม่หลี่ายปัจิจัิยสิำคัญที่่�ยัง
ไม�ม่โคริงการิสิำคัญมาริองริับ	 ที่ำให้ยังม่ช�องว�าง 
เชิ งการิพิ่ัฒนา	 ดิั งนั�น 	 หน�วยงานควริต้องให้ 
ความสิำคัญแลี่ะเริ�งดิำเนินโคริงการิสิำคัญเพิ่่�อเติม
เต็มปริะเดิ็นท่ี่�ยังม่ช�องว�างในการิพิ่ัฒนา	

บริริลี่่เป้าหมายหน�วยงานภาคริัฐบริริลี่่ผลี่สิัมฤที่ธิิ�
ตามเป้าหมายย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	 ในปีงบปริะมาณ 
2565	ม่โคริงการิสิำคัญเพิ่่�อขัึ้บเคล่ี่�อนการิบริริลี่่เป้าหมาย 
ในปริะเดิ็นดิังกลี่�าว	 อาที่ิ	 โคริงการิพิ่ัฒนาริะบบ
สิาริสินเที่ศูติดิตามสิถานะริ�าง	พิ่.ริ.บ.	กริะทีู่้ถาม	แลี่ะ
ขึ้้อปริ้กษาหาริ่อ	สิ.สิ./สิ.ว.	ซึ่้�งจิะสิามาริถสินับสิน่น
การิเริ�งริัดิการิดิำเนินการิตามขึ้้อสิั�งการิขึ้องนายก
ริัฐมนตริ่เพิ่่�อให้หน�วยงานที่่�เก่�ยวขึ้้องดิำเนินการิ
ตามนโยบายรัิฐบาลี่แลี่ะย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	 โดิยความ
ก้าวหน้าในขึ้ณะน่�อยู�ริะหว�างการิขึ้ออน่มัติหลัี่กการิ 
เพิ่่�อดิำเนินการิจิัดิซึ่่�อจัิดิจิ้าง	อ่กที่ั�ง	เพิ่่�อให้การิขึ้ับเคล่ี่�อน
ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติไปสิู�การินำไปปฏิิบัติ	 คณะรัิฐมนตริ่
เม่�อวันที่่�	 22	พิ่ฤศูจิิกายน	 2565	 ไดิ้ม่มติเห็นชอบ
ย่ที่ธิศูาสิตริ์จิัดิสิริริงบปริะมาณริายจิ�ายปริะจิำปี 
งบปริะมาณ	2567	เพ่ิ่�อเป็นกริอบแนวที่างให้หน�วยงาน 

ขึ้องริัฐใช้ในการิจัิดิที่ำโคริงการิที่่�ม่ความสิอดิคลี่้อง
กับเป้าหมายขึ้องย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	 แลี่ะขึ้ับเคลี่่�อน
การิบริริลี่่เป้าหมายขึ้องแผนริะดัิบที่่� 	 2	 โดิยให้ 
ความสิำคัญลี่ำดัิบแริกกับปริะเด็ินการิพัิ่ฒนาที่่�ต้อง
เริ�งดิำเนินการิ	เพิ่่�อให้บริริลี่่	13	หม่ดิหมายการิพิ่ัฒนา 
ตามแผนพิ่ัฒนาเศูริษฐกิจิแลี่ะสัิงคมแห�งชาติ	ฉบับท่ี่�	13 
แลี่ะปริะเดิ็นสิำคัญขึ้อง	 17	 นโยบายแลี่ะแผน 
ความมั�นคง	ตามนโยบายแลี่ะแผนริะดัิบชาติว�าดิ้วย
ความมั�นคงแห�งชาติ	ควบคู�ไปกับการิให้ความสิำคัญ
กับปริะเดิ็นการิพิ่ัฒนาตามแผนย�อย	ขึ้องแผนแม�บที่
ภายใต้ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	ซึ่้�งจิะที่ำให้หน�วยงานขึ้องริัฐ
จิัดิที่ำโคริงการิที่่�	 “พิ่่�งเป้า”	 ในการิบริริลี่่เป้าหมาย
ขึ้องแผนริะดิับชาติแลี่ะม่การิขัึ้บเคลี่่�อนการิดิำเนินการิ
ให้เกิดิผลี่ไดิ้อย�างเป็นริูปธิริริม
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	 ในการิบริริลี่่เป้าหมาย	 ห้นิ่วยงานิภาค
ร้ฐบรรลุผลส้มฤทธิ�ตามเปี้าห้มายยุทธศาสตร์
ชาติ หน�วยงานเจิ้าภาพิ่ที่ั�ง	 3	 ริะดิับควริปริะสิาน
ริ�วมกับหน�วยงานริ�วมขึ้ับเคลี่่�อน	 ในการิที่ำความ
เขึ้้าใจิคู�ม่อในการิจัิดิที่ำโคริงการิแลี่ะเกณฑ์์ใน
การิปริะเมินขึ้้อเสินอโคริงการิเพิ่่�อขึ้ับเคลี่่�อนการิ
บริริลี่่ เป้ าหมายตามย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติปริะจิำปี 
งบปริะมาณ	 การิที่ำงานตามภาริกิจิท่ี่�ริับผิดิชอบ	
ริวมที่ั�งโคริงการิสิำคัญที่่�จิะต้องไดิ้ริับการิจิัดิสิริริงบ
ปริะมาณ	 เน่�องจิาก	 สิถานการิณ์การิแพิ่ริ�ริะบาดิ
ขึ้องเช่�อโควิดิ-19	 สิ�งผลี่ให้แต�ลี่ะหน�วยงานไดิ้
รัิบการิจิัดิสิริริงบปริะมาณน้อยลี่ง	 ดิังนั�น	 แต�ลี่ะ
หน�วยงานควริพิิ่จิาริณาจัิดิลี่ำดัิบความสิำคัญ 
ในการิดิำเนินงานขึ้องหน�วยงาน	 โดิยย้ดิเป้าหมาย
ขึ้องย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติเป็นหลัี่กในการิพิิ่จิาริณา	ริวมที่ั�ง 
เริ�งจัิดิที่ำ	ปริับปร่ิงขึ้้อมูลี่	สิถิติ	สิถานการิณ์ให้เป็น 
ปัจิจิ่บันบนฐานขึ้้อมูลี่เปิดิภาคริัฐที่่� เช่�อมโยงช่ดิ
ขึ้้อมูลี่สิาริสินเที่ศูริะหว�างหน�วยงานขึ้องริัฐเพิ่่�อ
ใช้ปริะโยชน์ริ�วมกัน	 แลี่ะหน�วยงานขึ้องภาครัิฐ
ควริริ� วมกันสิริ้ า งกลี่ไกแลี่ะช�องที่างที่่� เ อ่� อ ให ้
การิบูริณาการิริะหว�างหน�วยงานในการินำแผน
หร่ิอนโยบายไปปฏิิ บัติ 	 เพิ่่�อให้ เกิดิการิติดิตาม
ปริะเมินผลี่การิดิำเนินงานท่ี่�ม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่	 ควริ
เริ�งดิำเนินงานแบบเช่�อมโยงผลี่ผลี่ิต	ผลี่ลี่ัพิ่ธิ์	 ผลี่ก
ริะที่บ	ต�อเป้าหมายที่่�สิามาริถใช้พิ่ัฒนาตัวช่�วัดิไดิ้

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 แลี่ะเพิ่ิ�มช�องที่างการิสิ่�อสิาริแลี่ะการิเผยแพิ่ริ�การิ
ปริะเมิน	 เพิ่่�อให้หน�วยงานแลี่ะปริะชาชนสิามาริถ
ริับริู้สิถานการิณ์การิดิำเนินงานในปัจิจิ่บัน	 ริวมที่ั�ง
จิัดิที่ำงานวิจิัยท่ี่�สิอดิคลี่้องกับช�องว�างการิพิ่ัฒนา
ตามห�วงโซึ่�ค่ณค�า	 เพิ่่�อให้ม่ขึ้้อมูลี่ปริะกอบการิ
ดิำเนินงานที่่�ด่ิต�อไป
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	 แผนแม�บที่ภายใต้ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติปริะเดิ็น
(20)	การิบริิการิปริะชาชนแลี่ะปริะสิิที่ธิิภาพิ่ภาคริัฐ 
(พิ่.ศู.2566	-	2580)	(ฉบับแก้ไขึ้เพิ่ิ�มเติม)	เป้าหมาย
แผนแม�บที่ย�อย	หน�วยงานภาครัิฐบริริลี่่ผลี่สิัมฤที่ธิิ�
ตามเป้าหมายย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	ม่การิปริับเปล่ี่�ยนตัว
ช่�วัดิแลี่ะค�าเป้าหมายท่ี่�ต้องบริริลี่่ในปี	2566-2570	
จิาก	เดิิม	ท่ี่กแผนงาน/โคริงการิภายใต้	15	ปริะเด็ิน 
เริ�งดิ�วนขึ้องแผนแม�บที่ภายใต้ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ
ม่ผลี่สิัมฤที่ธิิ�ต�อเป้าหมายย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	 เป็น 
สัิดิสิ�วนเป้าหมายแผนแม�บที่ย�อยภายใต้ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ 
ที่่�บริริลี่่ เป้าหมายต�อเป้าหมายแผนแม�บที่ย�อย
ที่ั�งหมดิ	 ไม�น้อยกว�าริ้อยลี่ะ	100	ซึ่้�งหากพิ่ิจิาริณา

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

จิากสิถานะผลี่การิดิำเนินงานในปี	 2565	ม่ริ้อยลี่ะ 
40.71	 	 ซ้ึ่�งยังห�างไกลี่จิากค�าเป้าหมายที่่�กำหนดิ
ไว้ 	 จิ้ งม่สิถานการิณ์บริริลี่่ เป้ าหมายท่ี่�ต� ำกว� า 
ค�าเป้าหมายริะดัิบวิกฤต	ซึ่้�งจิำเป็นท่ี่�ต้องเริ�งผลัี่กดัิน 
โดิยเฉพิ่าะการิม่โคริงการิสิำคัญขึ้องปัจิจิัยภายใต้ 
ห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องปริะเที่ศูไที่ยให้คริอบคลี่่มท่ี่กปัจิจิัย 
โดิยหน�วยงานต้องบูริณาการิการิที่ำงานเพิ่่�อปริะกอบ 
ให้เห็นภาพิ่ริ�วมกัน	 นอกจิากน่�	 อาจิพัิ่ฒนากลี่ไก
การิกำหนดิโคริงการิสิำคัญในรูิปแบบใหม�	 โดิย
พิ่ิจิาริณาจิากโคริงการิสิำคัญฯ	 จิากโคริงการิภาย
ใต้แผนริะดัิบ	 3	 (แผนปฏิิบัติการิดิ้าน...)	 ซึ่้�งเป็น
แผนที่่�ม่การิบูริณาการิที่ำงานจิากหลี่ายหน�วยงาน
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	 การิปรัิบสิมดิ่ลี่ภาครัิฐท่ี่�ม่�งลี่ดิบที่บาที่แลี่ะ
ขึ้นาดิขึ้องภาคริัฐดิ้วยการิเสิริิมสิริ้างบที่บาที่ขึ้อง
ภาคสิ�วนอ่�นขึ้องสิังคมในการิจิัดิบริิการิแลี่ะกิจิกริริม
สิาธิาริณะ	 โดิยดิำเนินการิที่บที่วนภาริกิจิหลี่ัก 
ขึ้องภาครัิฐให้ม่�งเน้นภาริกิจิกำหนดินโยบาย	กำกับ
ดิูแลี่สิ�งเสิริิม	 สินับสิน่น	 แลี่ะเสิริิมสิริ้างบที่บาที่ 
ขึ้องภาคสิ�วนอ่�นขึ้องสิังคมในการิจิัดิบริิการิแลี่ะ
กิจิกริริมสิาธิาริณะ	 เพิ่่�อเปิดิโอกาสิให้ภาคสิ�วนต�างๆ
เขึ้้าม่สิ�วนริ�วมมากขึ้้�น	ควริให้ความสิำคัญกับการิลี่ดิ 
ขึ้้อจิำกัดิขึ้องกฎหมายแลี่ะกริะบวนการิดิำเนินงาน
ขึ้องหน�วยงานภาครัิฐ	 กำหนดิมาตริการิเพิิ่�มเติม
เพิ่่�อจิูงใจิการิลี่งที่่นที่่�ดิ้งดิูดิกลี่่�มผู้ลี่งที่่นกลี่่�มใหม� 
ในกิจิการิสิาธิาริณะขึ้องริัฐ	 ควบคู�กับการิสิ�งเสิริิม 
ให้ภาค่เคริ่อขึ้�ายการิพิ่ัฒนาต�าง	 ๆ	 อาที่ิ	 ช่มชน
เอกชน	 ปริะชาชนเขึ้้ามาม่สิ�วนริ�วมในการิดิำเนิน
กิจิการิสิาธิาริณะริ�วมกับหน�วยงานภาครัิฐ	การิเปิดิ

การิส่ิ�อสิาริรัิบฟังความคิดิเห็นจิากภาคสิ�วนอ่�น	 ๆ	
แลี่ะการิเปิดิเผยขึ้้อมูลี่ขึ้�าวสิาริภาคริัฐที่่�เขึ้้าถ้งไดิ้โดิย
สิะดิวกดิ้วยขึ้้อมูลี่ขึ้�าวสิาริที่่�เขึ้้าใจิไดิ้โดิยง�าย	ริวมที่ั�ง 
นำผลี่การิศู้กษาดิ้านการิเปิดิโอกาสิให้ภาคสิ�วนอ่�น	ๆ 
เขึ้้ามาม่สิ�วนริ�วมในการิจัิดิบริิการิแลี่ะกิจิกริริม
สิาธิาริณะอย�างเหมาะสิม	ที่่�ไดิ้ดิำเนินการิอยู�มาดิลี่อง 
นำริ�องแลี่ะปฏิิบัติจิริิงเพิ่่�อหาปัจิจิัยแห�งความสิำเริ็จิ
แลี่ะสิามาริถปริับปริ่งแนวที่างการิที่ำงานให้ม ่
ความเหมาะสิมเพิ่่�อขึ้ยายผลี่ไดิ้ต�อไป	 โดิยการิ 
เปิดิโอกาสิให้ท่ี่กภาคสิ�วนเขึ้้ามาม่สิ�วนริ�วมในการิ
ดิำเนินงานขึ้องภาครัิฐตั�งแต�การิจัิดิที่ำขึ้้อเสินอ 
การิอน่มัติแผนงาน/โคริงการิ	 การิติดิตามตริวจิ
สิอบผลี่การิดิำเนินงานผ�านริะบบดิิจิิที่ัลี่	 ซึ่้�งเป็น 
การิเปิดิโอกาสิให้ที่่กคนเขึ้้ามาม่สิ�วนริ�วมในการิบริิหาริ 
จิัดิการิการิให้บริิการิสิาธิาริณะที่่�สิอดิคลี่้องกับความ
ต้องการิขึ้องกลี่่�มคนในแต�ลี่ะพิ่่�นที่่�ไดิ้อย�างแที่้จิริิง

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การป้รับสัมดัุลุภาค่รัฐ

ระดัับค่วามสัำาเร็จในการเป้ิดัให้ภาค่สั่วนอ่�นเข้ามาดัำาเนินการบริการสัาธุารณะ
ไม่ต้ำ�ากว่าร้อยลุะ 20

เปิ้ดัโอกาสัให้ภาค่สั่วนต้่าง ๆ ม่สั่วนร่วมในการจัดับริการแลุะกิจกรรมสัาธุารณะ
อย่างเหมาะสัม

ป้ี
2565

200301

จ.3
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เป้ิดัโอกาสัให้ภาค่สั่วนต่้าง ๆ ม่สั่วนร่วมในการจัดับริการแลุะกิจกรรมสัาธุารณะ
อย่างเหมาะสัม

200301

	 ริะดิับความสิำเริ็จิในการิเปิดิให้ภาคสิ�วน
อ่�นเขึ้้ามาดิำเนินการิบริิการิสิาธิาริณะ	 สิะที่้อนไดิ้ 
จิากตัวช่�วัดิเท่ี่ยบเค่ยง	ขึ้้อมูลี่การิลี่งท่ี่นขึ้องโคริงการิ 
ริ�วมลี่งที่่นริะหว�างริัฐแลี่ะเอกชนท่ี่�คณะกริริมการิ
นโยบายการิริ�วมลี่งท่ี่นริะหว�างรัิฐแลี่ะเอกชนเห็น
ชอบหลี่ักการิขึ้องโคริงการิ	ในช�วงปี	2561	–	2565 
เน่�องจิากขึ้้อมูลี่มูลี่ค�าการิลี่งท่ี่นริวมขึ้องภาครัิฐ 
ในการิจิัดิบริิการิสิาธิาริณะที่ั� งหมดิอยู� ริะหว�าง 
การิปริะมวลี่ผลี่	 เม่�อพิิ่จิาริณาแลี่้ว	 ภาพรวม 
การดำเนิินิการ ในิช่วงปีี 2561 –2565 พบว่า 
ม่การลงทุนิท่� เ พิ�มข้�นิ ในิช่วงปีี 2561-2562 
และ 2564-2565 อย่างไรก็ตามผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของเช่�อโควิด-19 ส่งผลต่อการ
ลงทุนิในิการพ้ฒนิาและการก่อสร้างโครงสร้าง
พ่�นิฐานิ ทำให้้ม่จำนิวนิและมูลค่าของโครงการ
ลงทุนิท่�ลดลง ในิช่วงปีี  2563-2564 	 ที่ั� งน่� 
การิคลี่่�คลี่ายขึ้องสิถานการิณ์การิแพิ่ริ�ริะบาดิขึ้อง 
เช่�อโควิดิ-19	ที่ำให้เศูริษฐกิจิเริิ�มฟ้�นตัวแลี่ะสิามาริถ 
กลี่ับมาดิำเนินโคริงการิการิพิ่ัฒนาโคริงสิริ้างพิ่่�นฐาน
ต�าง	ๆ	ขึ้องปริะเที่ศูไดิ้	สิ�งผลี่ให้ม่จิำนวนแลี่ะมูลี่ค�า
ขึ้องโคริงการิลี่งที่่นเพิ่ิ�มขึ้้�นในปี	 2565	ซึ่้�งโคริงการิ
ริ�วมที่่นรัิฐ-เอกชนในปี	 2565	 ที่่�คณะกริริมการิ
นโยบายการิริ�วมลี่งท่ี่นริะหว�างรัิฐแลี่ะเอกชนเห็น
ชอบแลี่้ว	ม่จิำนวนที่ั�งสิิ�น	7	โคริงการิ	ไดิ้แก�	1.โคริงการิ 
บริิหาริจิัดิการิที่�าเที่่ยบเริ่อสิาธิาริณะเพิ่่�อขึ้นถ�าย 
สิินค้ าที่ั� ว ไป 	 ขึ้องการิ นิคมอ่ตสิาหกริริมแห� ง
ปริะเที่ศูไที่ย	 (เป็นโคริงการิที่่�ริัฐมอบสิิที่ธิิให้เอกชน
เขึ้้าใช้ที่รัิพิ่ย์สิินเดิิมขึ้องโคริงการิ	 โดิยภาครัิฐ 
ไม�ม่ภาริะการิลี่งท่ี่นในโคริงการิแลี่ะเอกชนลี่งที่่น
เคริ่�องจิักริแลี่ะอ่ปกริณ์)	 2.โคริงการิพิ่ัฒนาแลี่ะ
บริิหาริจิัดิการิศููนย์บริิ การิที่างหลี่วงศูริ่ ริาชา 
บนที่างหลี่วงพิ่ิเศูษริะหว�างเม่องหมายเลี่ขึ้	 7	 สิาย
กริ่งเที่พิ่มหานคริ	 -	บ้านฉาง	ช�วงชลี่บ่ริ่	 -	พิ่ัที่ยา3. 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

โคริงการิพัิ่ฒนาแลี่ะบริิหาริจิัดิการิสิถานที่่�บริิการิ
ที่างหลี่วงบางลี่ะม่ง	 บนที่างหลี่วงพิิ่เศูษริะหว�าง
เม่องหมายเลี่ขึ้	7	สิายกร่ิงเที่พิ่มหานคริ	 -	บ้านฉาง
ช�วงพัิ่ที่ยา	 -	 มาบตาพิ่่ดิ	 4.โคริงการิการิให้เอกชน 
ริ�วมลี่งที่่นในการิพิ่ัฒนาแลี่ะบริิหาริจิัดิการิโคริงการิ
ที่่�พิ่ักริิมที่าง	(Rest	Area)	บนที่างหลี่วงพิ่ิเศูษริะหว�าง
เม่องหมายเลี่ขึ้	6	 สิายบางปะอิน	 –	นคริริาชสิ่มา	 
5.โคริงการิการิให้เอกชนริ�วมลี่งที่่นในการิพัิ่ฒนา
แลี่ะบริิหาริจิัดิการิโคริงการิที่่�พิ่ักริิมที่าง	(Rest	Area) 
บนที่างหลี่วงพิ่ิเศูษริะหว�างเม่อง	 หมายเลี่ขึ้	 81 
สิายบางใหญ�	 –	 กาญจินบ่ริ่	 6.โคริงการิที่างหลี่วง 
พิ่ิเศูษหมายเลี่ขึ้	82	สิายที่างยกริะดัิบบางขึ้่นเที่่ยน	-	 
บ้านแพิ่้ว	 สิำหรัิบการิให้เอกชน	 ริ�วมลี่งที่่นในการิ
ดิำเนินงานแลี่ะบำริ่งริักษา	(O&M)	แต�ม่	1	โคริงการิ
ท่ี่�อยู�ริะหว�างเสินอคณะรัิฐมนตร่ิพิิ่จิาริณา	 นั�นค่อ 
7.โคริงการิที่างหลี่วงพิ่ิเศูษริะหว�างเม่องหมายเลี่ขึ้	9 
สิายถนนวงแหวนริอบนอกกร่ิง เที่พิ่มหานคริ 
ตอนที่างยกริะดิับบางข่ึ้นเท่ี่ยน	 -	 บางบัวที่อง 
ขึ้องกริมที่างหลี่วง	 ซ้ึ่�งมูลี่ค�าการิลี่งที่่นริวมที่ั�งหมดิ
ในปี	 2565	ม่มูลี่ค�า	 102,485	ลี่้านบาที่	 จ้ิงที่ำให้
สถานิะการบรรลุเปี้าห้มายอยู่ในิระด้บวิกฤต
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	 ในปีงบปริะมาณ	 2565	 ม่โคริงการิเพ่ิ่�อ
ขัึ้บเคล่ี่�อนการิบริริลี่่เป้าหมายตามย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ
ปริะจิำ	ปีงบปริะมาณ	พิ่.ศู.	2565	อาทิี่	โคริงการิศู้กษา 
การิเปิดิให้ปริะชาชนเขึ้้ามาม่สิ�วนริ�วมในการิพัิ่ฒนา
ริะบบริาชการิ	 ที่่�ดิำเนินการิศู้กษาแนวที่างการิ
เปิดิโอกาสิให้ที่่กภาคสิ�วนเขึ้้ามาม่สิ�วนริ�วมในการิ
ดิำเนินการิบริิการิสิาธิาริณะแลี่ะกิจิกริริมสิาธิาริณะ 
อย�างเหมาะสิม	โดิยเฉพิ่าะช่มชน	เอกชน	ในริูปแบบ 
โมเดิลี่ปริะชาริัฐ	มาริ�วมดิำเนินการิในบริิการิสิาธิาริณะ 
แลี่ะกิจิกริริมสิาธิาริณะต�าง	ๆ	 เพิ่่�อนำผลี่การิศู้กษา
ดัิงกลี่�าวมาที่ดิลี่องนำริ�องการิเปิดิโอกาสิให้ภาคสิ�วน
ต�าง	ๆ 	เขึ้้ามาม่สิ�วนริ�วมต�อไป	ริวมทัี่�ง	โคริงการิศู้กษา 
การิยกริะดิับการิม่สิ�วนริ�วมในการิจิัดิบริิการิสิาธิาริณะ
เพ่ิ่�อศู้กษาสิถานการิณ์การิจัิดิบริิการิสิาธิาริณะขึ้อง
หน�วยงาน	 แลี่ะภาคสิ�วนต�าง	 ๆ	 ในต�างปริะเที่ศู 
ตลี่อดิจินการิริับฟังความเห็นจิากที่่กภาคสิ�วน 
ที่่�เก่�ยวขึ้้อง	ซึ่้�งหากผลี่การิศู้กษาแลี่้วเสิริ็จิ	จิะนำไปสิู� 
การิไดิ้ขึ้้อเสินอในการิสิริ้างให้เกิดิวัฒนธิริริมการิที่ำงาน 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ท่ี่�ม่� งผลี่สัิมฤที่ธิิ�แลี่ะผลี่ปริะโยชน์สิ�วนริวมต�อไป
นอกจิากน่�	 ม่การิผลัี่กดัินการิลี่งที่่นริ�วมภาครัิฐแลี่ะ
เอกชน	เพิ่่�อการิพิ่ัฒนาปริะเที่ศูแลี่ะกริะต่้นเศูริษฐกิจิ
โดิยปริับปริ่งแผนการิจิัดิที่ำโคริงการิริ�วมลี่งที่่น 
พิ่.ศู.	2563	-2570	ที่ั�งหมดิริวม	110	โคริงการิ	มูลี่ค�า
ลี่งที่่นริวมปริะมาณ	1.12	ลี่้านบาที่	เพิ่ิ�มขึ้้�นจิากเดิิม 
ที่่�ม่	61	โคริงการิ	มูลี่ค�าลี่งที่่นริวม	9.97	แสินลี่้านบาที่ 
ซ้ึ่�งโคริงการิที่่�ปริับเพิ่ิ�มสิ�วนใหญ�เป็นโคริงการิในกิจิการิ 
จิัดิการิน�ำเสิ่ย	 กิจิการิที่�าอากาศูยาน	 แลี่ะกิจิการิ
ดิ้านการิศู้กษา	ที่ั�งน่�	 ในปีงบปริะมาณ	พิ่.ศู.	 2565	
คณะกริริมการินโยบายการิริ�วมที่่นริะหว�างริัฐ 
แลี่ะเอกชน	 ไดิ้เห็นชอบหลัี่กการิขึ้องโคริงการิริ�วม
ลี่งท่ี่นริะหว�างริัฐแลี่ะเอกชน	 จิำนวน	 7	 โคริงการิ	
อาที่ิ	 โคริงการิพิ่ัฒนาแลี่ะบริิหาริจิัดิการิศููนย์บริิการิ
ที่างหลี่วงศูริ่ริาชา	 บนที่างหลี่วงพิ่ิเศูษริะหว�าง 
เม่องหมายเลี่ขึ้	7	สิายกร่ิงเที่พิ่มหานคริ	 -	บ้านฉาง
ช�วงชลี่บ่ริ่	-	พิ่ัที่ยา

200301

	 ความที่้ าที่ายต� อการิบริริลี่่ เป้ าหมาย 
การิเปิดิโอกาสิให้ภาคสิ�วนต�าง	ๆ	ม่สิ�วนริ�วมในการิ 
จัิดิบริิการิแลี่ะกิจิกริริมสิาธิาริณะอย�างเหมาะสิม
ขึ้้�นอยู�กับหลี่ายปัจิจิัย	 ที่ั� งในสิ�วนขึ้องขึ้้อจิำกัดิ 
ขึ้องกฎหมายแลี่ะกฎริะเบ่ยบที่่� ยังเป็นอ่ปสิริริค
ต�อการิม่สิ�วนริ�วมในการิจิัดิบริิการิสิาธิาริณะแลี่ะ
กิจิกริริมสิาธิาริณะไดิ้อย�างเหมาะสิมขึ้องภาคสิ�วนอ่�น
ความพิ่ริ้อมแลี่ะความเต็มใจิขึ้องภาคสิ�วนต�าง	 ๆ 
ที่่�จิะเขึ้้ามาม่สิ�วนริ�วมในการิจัิดิบริิการิแลี่ะกิจิกริริม 
สิาธิาริณะ	ริวมที่ั�งสิถานการิณ์การิแพิ่ริ�ริะบาดิขึ้อง 
เช่�อโควิดิ	 -	 19	 ที่่�สิ�งผลี่ให้การิดิำเนินโคริงการิ
ริ�วมลี่งที่่นลี่�าช้าออกไปกว�าแผนการิดิำเนินงานที่่�

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

กำหนดิไว้	 นอกจิากน่�	 เม่�อพิิ่จิาริณาจิากปัจิจัิยขึ้อง
เป้าหมายในห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องปริะเที่ศูไที่ยจิะพิ่บว�า
ปัจิจิัยท่ี่�ควริเริ�งให้ความสิำคัญที่่�กำหนดิไว้ยังไม�ม่
โคริงการิสิำคัญฯ	 มาริองริับคริอบคลี่่มที่่กปัจิจัิย
ริวมที่ั�งหน�วยงานที่่�ม่สิ�วนริ�วมกับปัจิจิัยต�าง	ๆ	 ยังม่ 
ค�อนขึ้้างน้อย	 นอกเหน่อจิากนั�น	 ในการิวัดิผลี่
การิดิำเนินงานในแต�ลี่ะปี 	 ยังขึ้าดิขึ้้อมูลี่มูลี่ค�า 
การิลี่งที่่นริวมขึ้องภาคริัฐในการิจิัดิบริิการิสิาธิาริณะ 
ที่ั�งหมดิในแต�ลี่ะปี	 เน่�องจิากไม�ม่เปิดิเผยขึ้้อมูลี่ 
ต�อสิาธิาริณะชน	ที่ำให้ไม�สิามาริถวัดิผลี่การิดิำเนินงาน 
ในแต�ลี่ะปีไดิ้อย�างแที่้จิริิง
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200301

	 เพิ่่�อให้สิามาริถบริริลี่่เป้าหมายเปิดิโอกาสิ
ให้ภาคสิ�วนต�าง	ๆ	ม่สิ�วนริ�วมในการิจัิดิบริิการิแลี่ะ
กิจิกริริมสิาธิาริณะอย�างเหมาะสิม	เพ่ิ่�อเพิิ่�มที่างเลี่่อก 
ที่่�หลี่ากหลี่ายแลี่ะความสิะดิวกในการิเขึ้้าถ้งบริิการิ
สิาธิาริณะที่่�สิอดิคลี่้องกับความต้องการิเฉพิ่าะขึ้อง 
ปริะชาชน	ซึ่้�งไดิ้กำหนดิปัจิจิัยภายใต้ห�วงโซึ่�ค่ณค�า
ขึ้องปริะเที่ศูไที่ย	 (FVCT)	 ที่่�ควริให้ความสิำคัญ 
ในการิบริริลี่่เป้าหมายดิังกลี่�าว	ไดิ้แก�	การิม่สิ�วนริ�วม 
ขึ้องภาคปริะชาชนต�อการิที่ำงานรัิฐบาลี่อิเล็ี่กที่ริอนิกสิ ์
ที่ั�ง	3	ริะดิับ	ปริะกอบดิ้วย		1)	การิให้ขึ้้อมูลี่	2)	การิให้คำ 
ปริ้กษา	แลี่ะ	3)	การิเปิดิโอกาสิให้ม่สิ�วนริ�วมในการิ 
ตัดิสิินใจิผ�านริะบบอิเล็ี่กที่ริอนิกสิ์	 การเช่�อมโยง 
ฐานิข้ อ มู ล ในิ เ ร่� อ งการร้ บฟัั งความ คิด เ ห็้นิ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ความต้องการ และปีัญห้าของปีระชาชนิ บทบาท
ท่�เปีิดให้้ภาคส่วนิอ่�นิ ๆ	 เขึ้้ามาม่สิ�วนริ�วมในงาน 
ขึ้องภาครัิฐ	 ริวมที่ั�งดิ้านกฎหมายแลี่ะกฎริะเบ่ยบ
ที่่�ต้องไม� เป็นอ่ปสิริริค	 แลี่ะสิ� ง เสิ ริิมการิสิริ้าง 
การิม่สิ�วนริ�วมจิากภาคสิ�วนต�าง	ๆ 	นอกจิากน่�หน�วยงาน 
เจิ้าภาพิ่แลี่ะหน�วยงานริ�วมขึ้ับเคลี่่�อนเพิ่่�อบริริลี่่ 
เป้าหมายในปัจิจิ่บันควริริ�วมกันพิ่ิจิาริณาความ 
คริอบคลี่่มขึ้องหน�วยงานริ�วมขึ้ับเคลี่่�อนในแต�ลี่ะ 
ปัจิจิัยให้คริอบคลี่่ม	ซึ่้�งจิะที่ำให้ม่หน�วยงานท่ี่�ม่ภาริกิจิ 
ท่ี่�เก่�ยวขึ้้องกับเป้าหมายดัิงกลี่�าวเขึ้้ามาม่สิ�วนริ�วม 
ขึ้ับเคลี่่� อนการิดิำเนินงานเพิ่ิ�มมากขึ้้�น เพิ่่� อช� วย 
ปิดิช�องว�างการิพิ่ัฒนาให้ม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่มากขึ้้�นแลี่ะ 
สิามาริถบริริลี่่ผลี่ไดิ้ตามเป้าหมายที่่�กำหนดิ

	 แผนแม�บที่ภายใต้ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติปริะเด็ิน 
(20)	 การิบริิการิปริะชาชนแลี่ะปริะสิิที่ธิิภาพิ่ภาคริัฐ 
(พิ่.ศู.2566	-	2580)	(ฉบับแก้ไขึ้เพิ่ิ�มเติม)	เป้าหมายแผน 
แม�บที่ย�อยเปิดิโอกาสิให้ภาคสิ�วนต�าง	ๆ	ม่สิ�วนริ�วม 
ในการิจิัดิบริิการิแลี่ะกิจิกริริมสิาธิาริณะอย�างเหมาะสิม 
ไดิ้ม่การิปีร้บต้วช่�ว้ดและค่าเปี้าห้มายในิช่วงปี ี
2566-2570 จาก เดิม (1) ระด้บความสำเร็จ
การเปีิดให้้ภาคส่วนิอ่�นิเข้ามาดำเนิินิการบริการ 
สาธารณะ ไม่นิ้อยกว่าร้อยละ 20 เปี็นิความสำเร็จ 
ของการเปีิดให้้ภาคส่วนิอ่�นิเข้ามาดำเนิินิการ
บริการสาธารณะ ไม่นิ้อยกว่าร้อยละ 35	แลี่ะไดิ้ม่ 
การิเพิ�มเติมต้วช่�ว้ดและค่าเปี้าห้มาย (2) ส้ดส่วนิ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

การลงทุนิของภาคเอกชนิต่อการลงทุนิรวมในิการ 
จ้ดบริการสาธารณะ อยู่ท่�ไม่นิ้อยกว่าร้อยละ 20 
เ ม่� อพิ่ิ จิ า ริณาจิากสิถานะผลี่การิดิำ เนิ น ง าน 
ในปี	 2565	 ขึ้อง	 (1)	 ริะดิับความสิำเริ็จิการิเปิดิ
ให้ภาคสิ�วนอ่�นเขึ้้ามาดิำเนินการิบริิการิสิาธิาริณะ
อยู�ริะหว�างดิำเนินการิจิัดิเก็บขึ้้อมูลี่	 โดิยจิะเริิ�ม
ปริะกาศูใช้ใน	ปี	2567	ตามปีปฏิิที่ิน	แลี่ะ	(2)	สัิดิสิ�วน 
การิลี่งที่่นขึ้องภาคเอกชนต�อการิลี่งที่่นริวมในการิ
จิัดิบริิการิสิาธิาริณะ	ม่สิถานะการิบริริลี่่เป้าหมาย
ในปี	 พิ่.ศู.	 2565	 อยู�ในริะดิับวิกฤต	 จิ้งสิะที่้อน
ถ้งความที่้าที่ายขึ้องการิบริริลี่่เป้าหมายปี	 2570 
ในริะดัิบวิกฤต
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การป้รับสัมดัุลุภาค่รัฐ

ค่่าค่ะแนนการป้ระเมินร้อยลุะของเที่ศบาลุแลุะองค์่การบริหารส่ัวนต้ำาบลุที่่�นำาแผน
ชุมชนสั่่การพััฒนาท้ี่องถิ่ิ�นไดั้ต้ามเกณฑ์์ที่่�กำาหนดั ไม่น้อยกว่าร้อยลุะ 70

องค์่กรป้กค่รองสั่วนที่้องถิิ่�นต้้องม่สัมรรถิ่นะแลุะสัร้างค่วามทัี่นสัมัยในการ
จัดับริการสัาธุารณะแลุะกิจกรรมสัาธุารณะให้กับป้ระชาชน

ป้ี
2565

200302

	 การิบริิหาริจิัดิการิที่่� ม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่ขึ้อง
องค ์กริปกคริองสิ �วนที่้องถิ�น	 ถ่อเป ็นการิสิริ ้าง
สิมริริถนะแลี่ะความทัี่นสิมัยในการิจัิดิบริิการิ
สิาธิาริณะแลี่ะกิจิกริริมสิาธิาริณะให้กับปริะชาชน
	ซึ่้�งปัจิจัิยที่่�จิะน�าไปสูิ�การิบริริลี่่เป้าหมายไดิ้อย�างม่
ปริะสิิที่ธิิภาพิ่นั�น	ค่อการิม่แผนพิ่ัฒนาที่้องถิ�นท่ี่�ตอบ
สินองความต้องการิขึ้องปริะชาชน	 ม่ช�องที่างการิ
ให้บริิการิปริะชาชนที่่�ทัี่นสิมัยคริอบคลี่่มที่่กกลี่่ �ม

เป้าหมาย	 ม่ช �องที่างการิแสิดิงความคิดิเห็นขึ้อง
ปริะชาชนที่่�เขึ้้าถ้งง�าย	ตลี่อดิจินกฎหมายจิะต้องเอ่�อ
ต�อการิปฏิิบัติงานเพิ่่�อการิจัิดิการิบริิการิสิาธิาริณะ
แลี่ะกิจิกริริมให้กับปริะชาชนตามอ�านาจิหน้าที่่�	
บ่คลี่ากริ	อปที่.	ม่ความรูิ้	 ความสิามาริถแลี่ะทัี่กษะ
ในการิปฏิิบัติหน้าที่่�ไดิ้อย�างม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่	 แลี่ะ
ริะบบฐานขึ้้อมูลี่ที่่�ที่ันสิมัย	ถูกต้อง	เป็นปัจิจิ่บัน

จ.3
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200302

	 ในห้วง	 5	 ปีแริกตามย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	 
(ปีพิ่.ศู.2561-2565)	 ผลี่การิปริะเมินปริะสิิที่ธิิภาพิ่
ขึ้ององค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�นม่การิพัิ่ฒนาท่ี่�ด่ิขึ้้�น
เที่่ยบเค่ยงไดิ้จิากผลี่การิปริะเมินปริะสิิที่ธิิภาพิ่ขึ้อง
องค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�น	ในภาพิ่ริวม	ขึ้องปี	พิ่.ศู. 
2561	–	2564	ซึ่้�งม่ค�าคะแนนอยู�ที่่�	80.7	77.95	82.32 
แลี่ะ	84.62	คะแนน	ตามลี่ำดิับ	แลี่ะเม่�อพิ่ิจิาริณาเป็น
ริายดิ้าน	ที่ั�ง	5	ดิ้าน	ซึ่้�งปริะกอบดิ้วย	ดิ้านการิบริิหาริ 
จิัดิการิ	ดิ้านการิบริิหาริงานบ่คคลี่แลี่ะกิจิการิสิภา
ดิ้านการิบริิหาริงานการิเงินแลี่ะการิคลัี่ง	 ดิ้านการิ
บริิการิสิาธิาริณะ	 แลี่ะ	 ดิ้านธิริริมาภิบาลี่	 พิ่บว�า 
ดิ้านที่่�ม่ค�าเฉลี่่�ยผลี่การิปริะเมินสิูงสิ่ดิ	 ค่อ	 ดิ้านที่่� 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

การิบริิหาริงานบ่คคลี่แลี่ะกิจิการิสิภา	ซึ่้�งม่ผลี่คะแนน 
เฉลี่่�ย	89.87	ริองลี่งมา	ค่อ	ดิ้านการิบริิหาริจิัดิการิ 
ม่ผลี่คะแนนเฉลี่่�ย	86.13	ดิ้านการิบริิการิสิาธิาริณะ
ม่ผลี่คะแนนเฉลี่่�ย	 85.55	แลี่ะดิ้านการิบริิหาริงาน 
การิเงินแลี่ะการิคลัี่ง	ม่ผลี่คะแนนเฉลี่่�ย	80.73	สิำหริับ 
ดิ้านที่่�ม่ผลี่คะแนนเฉลี่่�ยต�ำสิ่ดิ	ค่อ	ดิ้านธิริริมาภิบาลี่
ม่ผลี่คะแนนเฉล่ี่�ย	 80.02	แลี่ะเม่�อพิ่ิจิาริณาผลี่การิ
ปริะเมินปริะสิิที่ธิิภาพิ่ขึ้ององค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�น 
ปี	2564	 เที่่ยบกับเป้าหมายขึ้องการิดิำเนินการิตาม
ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติในห้วง	5	ปีแริก	(ปี	พิ่.ศู.2561-2565)	 
ที่ำให้สิถานะการิบริริลี่่เป้าหมายอยู�ในริะดิับบรรลุ
เปี้าห้มาย

	 องค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�นไดิ้การิจิัดิที่ำแผน 
พิ่ัฒนาที่้องถิ�นในการิกำหนดิแนวที่างการิพัิ่ฒนา
ขึ้องในแต�ลี่ะพิ่่�นที่่�	 เพิ่่�อตอบสินองความต้องการิขึ้อง
ปริะชาชน	โดิยในปี	พิ่.ศู.	2565	องค์กริปกคริองสิ�วน 
ที่้องถิ�น	ม่การิเพิ่ิ�มการิบริิหาริจิัดิการิที่่�ม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่ 
ดิ้วยการิดิำเนินโคริงการิติดิตามแลี่ะปริะเมินผลี่
การิจิัดิที่ำแผนพิ่ัฒนาที่้องถิ�นขึ้ององค์กริปกคริอง 
สิ�วนที่้องถิ�น	 โดิยม่วัตถ่ปริะสิงค์เพิ่่�อให้องค์กริปกคริอง 
สิ�วนที่้องถิ�น	ม่ความริู้	ความเขึ้้าใจิในการิจัิดิที่ำแผน
พิ่ัฒนาที่้องถิ�น	แลี่ะสิามาริถนำไปปฏิิบัติไดิ้อย�างถูกต้อง
โคริงการิเพิิ่�มปริะสิิที่ธิิภาพิ่การิจัิดิเก็บริายไดิ้	 แลี่ะ 
สิริ้างแริงจิูงใจิในการิชำริะภาษ่	การิยกริะดิับการิปริะเมิน 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ปริะสิิที่ธิิภาพิ่ขึ้ององค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�นการิ
จิัดิที่ำฐานขึ้้อมูลี่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่การิดิำเนินงานขึ้อง 
องค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�นที่่�ทัี่นสิมัย	 เพิ่่�อให้สิามาริถ 
ที่ริาบจิ่ดิแข็ึ้ง	 จิ่ดิอ�อนขึ้ององค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�น
เพิ่่�อนำไปใช้ในการิเสิริิมสิริ้างความเขึ้้มแขึ้็งขึ้ององค์กริ
ปกคริองสิ�วนที่้องถิ�นในการิปฏิิบัติริาชการิแลี่ะการิ
จิัดิบริิการิสิาธิาริณะแก�ปริะชาชน	ริวมที่ั�งการิบูริณา
การิแลี่ะการิสิริ้างความริ�วมม่อกับภาค่เคริ่อขึ้�ายการิ
พิ่ัฒนาโดิยการิเสิริิมสิริ้างความรูิ้การิกริะจิายอำนา
จิแลี่ะสิริ้างเคร่ิอขึ้�ายภาคปริะชาชน	แลี่ะสิริ้างความ
พิ่ริ้อมขึ้องปริะชาชน	ดิ้วยโคริงการิปริะชาสิัมพิ่ันธิ์
เผยแพิ่ริ�ความริู้ดิ้านภาษ่แก�ปริะชาชน
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	 เป้าหมาย	แม้ว�าผลี่การิปริะเมินปริะสิิที่ธิิภาพิ่ 
ขึ้ององค์ กริปกคริองสิ� วนที่้อง ถิ� น ในภาพิ่ริวม 
อยู�ในริะดัิบดิ่มาก	แต�ยังม่ขึ้้อจิำกัดิในดิ้านการิบริิหาริ 
จิัดิการิการิเงินแลี่ะการิคลัี่งแลี่ะดิ้านธิริริมาภิบาลี่	ที่่�
ยังม่ค�าคะแนนปริะเมินอยู�ในริะดัิบต�ำ	 เม่�อเที่่ยบกับ 
ตัวช่�วัดิในดิ้านอ่�น	ๆ	ซึ่้�งจิะเป็นอ่ปสิริริคแลี่ะขึ้้อจิำกัดิ 
ที่่�สิำคัญที่่�สิ�งผลี่ต�อการิพัิ่ฒนาแลี่ะสิริ้างความเขึ้้มแข็ึ้ง 
เ พ่ิ่� อยกริะดิับ ให้ องค์ กริปกคริองสิ� วนที่้องถิ� น
ใ ห้ สิ าม า ริถบริิ ห า ริ จัิ ดิก า ริตน เ อ ง ไ ดิ้ อ ย� า ง ม่
ปริะสิิที่ธิิภาพิ่	จิ้งต้องเริ�งพิ่ัฒนาการิบริิหาริจิัดิการิ

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

การิเงินแลี่ะการิคลี่ังให้ม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่	 แลี่ะปริับ
กริะบวนการิที่ำงานให้ม่ธิริริมภิบาลี่มากยิ� ง ข้ึ้�น
นอกจิากน่�	 เม่�อพิิ่จิาริณาจิากปัจิจัิยขึ้องเป้าหมาย
ในห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องปริะเที่ศูไที่ย	 พิ่บว�า	 แม้จิะ
บริริลี่่ เป้ าหมายองค์ กริปกคริองสิ� วนที่้ องถิ� น 
ต้องม่สิมริริถนะแลี่ะสิริ้างความที่ันสิมัยในการิ
จิั ดิบ ริิการิสิาธิาริณะแลี่ะกิ จิกริริมสิาธิาริณะ 
ให้กับปริะชาชนแลี่้วใน	ปี	พิ่.ศู.2565	แต�ยังพิ่บว�าม่ 
หน�วยงานที่่�ม่สิ�วนริ�วมกับปัจิจัิยต�าง	ๆ	ค�อนขึ้้างน้อย 

	 หน�วยงานเจิ้าภาพิ่แลี่ะหน�วยงานริ�วมขัึ้บ
เคล่ี่�อนการิดิำเนินงานเพิ่่�อบริริลี่่เป้าหมายในปัจิจิ่บัน 
ควริริ�วมกันพิ่ิจิาริณาความคริอบคลี่่มขึ้องหน�วยงาน
ริ�วมขึ้ับเคลี่่�อนในแต�ลี่ะปัจิจิัยเพิ่ิ�มเติม	 ซึ่้�งจิะที่ำให้
ม่หน�วยงานที่่�ม่ภาริกิจิท่ี่�เก่�ยวขึ้้องกับเป้าหมายดิัง
กลี่�าวเขึ้้ามาม่สิ�วนริ�วมขึ้ับเคลี่่�อนการิดิำเนินงาน
เพิ่ิ�มมากขึ้้�น	 ช�วยปิดิช�องว�างการิพิ่ัฒนาไดิ้อย�างม่
ปริะสิิที่ธิิภาพิ่มากขึ้้�น	 ที่ำให้เป้าหมายสิามาริถคง
สิถานการิณ์บริริลี่่เป้าหมายไดิ้อย�างต�อเน่�องแลี่ะ
ยั�งย่น	 ริวมที่ั�งควริเพิ่ิ�มศูักยภาพิ่ขึ้ององค์กริปกคริอง
สิ�วนที่้องถิ�นในการิจิัดิบริิการิสิาธิาริณะแลี่ะกิจิกริริม
สิาธิาริณะให้กับปริะชาชน	 ในริะดัิบพิ่่�นที่่�	 ดิ้วยการิ
บริิหาริจัิดิการิที่่�ม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่	แลี่ะให้ความสิำคัญ
กับการิใช้ปริะโยชน์จิากฐานขึ้้อมูลี่ในมิติต�าง	 ๆ 
ทัี่�งในดิ้านเศูริษฐกิจิ	 สิังคม	แลี่ะสิิ�งแวดิลี่้อมที่่�ม่อยู�
ในปัจิจ่ิบัน	 ให้เหมาะสิม	 แลี่ะสิอดิคลี่้องกับบริิบที่

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ขึ้องพิ่่�นที่่�	 ริวมที่ั�งควรินำขึ้้อมูลี่ที่่�ไดิ้จิากการิปริะเมิน
ปริะสิิที่ธิิภาพิ่ขึ้ององค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�น 
ในแต�ลี่ะปีงบปริะมาณมาวิเคริาะห์แลี่ะพิิ่จิาริณาหา
ช�องว�างการิพัิ่ฒนาต�าง	ๆ	 เพิ่่�อเป็นขึ้้อมูลี่ปริะกอบ
ในการิจัิดิที่ำโคริงการิ/การิดิำเนินงานที่่�สิอดิคลี่้อง
กับสิถานการิณ์แลี่ะเป็นปัจิจ่ิบัน	อ่กทัี่�งควริริณริงค์
ให้ปริะชาชนตริะหนักถ้ งความสิำคัญขึ้องการิ 
ม่สิ�วนริ�วมกับองค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�น	 เพิ่่�อเป็น
ช�องที่างในการิแสิดิงความต้องการิแลี่ะเป็นการิเขึ้้า
ถ้งขึ้้อมูลี่ขึ้องหน�วยงานภาครัิฐขึ้องปริะชาชนไดิ้ 
อย�างถูกต้องแลี่ะคริบถ้วน	เน้นการิที่ำงานในลัี่กษณะ
ขึ้องเคริ่อขึ้�ายที่่� เป็นการิปริะสิานความริ�วมม่อ
ริะหว�างหน�วยงานต�าง	ๆ	ขึ้องภาคริัฐ	ภาคเอกชน
แลี่ะภาคปริะชาชน	 เพ่ิ่�อให้ที่้องถิ�นสิามาริถพิ่้�งพิ่า
ตนเองไดิ้อย�างม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่	
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	 แผนแม�บที่ปริะเดิ็น	(20)	การิบริิการิปริะชาชน 
แลี่ะปริะสิิที่ธิิภาพิ่ภาคริัฐ	 (พิ่.ศู.2566	 -	 2580) 
(ฉบับแก้ ไขึ้เพิ่ิ�ม เติม) 	 เป้าหมายแผนแม�บที่ย�อย 
องค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�นต้องม่สิมริริถนะแลี่ะ
สิริ้างความที่ันสิมัยชในการิจัิดิบริิการิสิาธิาริณะ
แลี่ะกิจิกริริมสิาธิาริณะให้กับปริะชาชน	 ไดิ้ม่การิ
ปริับตัวช่�วัดิแลี่ะค�าเป้าหมายในช�วงปี 	 2566-
2570	 จิากเดิิม	 ค�าคะแนนการิปริะเมินริ้อยลี่ะ
ขึ้องเที่ศูบาลี่แลี่ะองค์การิบริิหาริสิ�วนตำบลี่ที่่�นำ

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

แผนช่มชนสิู�การิพิ่ัฒนาที่้องถิ�นไดิ้ตามเกณฑ์์ ท่ี่�
กำหนดิ	 ไม�น้อยกว�าริ้อยลี่ะ	70	 เป็น	การิปริะเมิน
ปริะสิิที่ธิิภาพิ่ขึ้ององค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�น
ในภาพิ่ริวม	 ไม�น้อยกว�า	 90	 คะแนน	 โดิยในปี 
พิ่.ศู.	 2564	 ม่ผลี่คะแนนค�าเฉล่ี่�ยผลี่การิปริะเมิน
ปริะสิิที่ธิิภาพิ่ขึ้ององค์กริปกคริองสิ�วนที่้องถิ�น 
ในภาพิ่ริวม	อยู�ที่่�	 84.62	คะแนน	สิ�งผลี่ให้สิถานะ
การิบริริลี่่เป้าหมายอยู� ในริะดัิบใกลี่้เค่ยงในการิ
บริริลี่่เป้าหมาย
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนแม่่บทย่่อย่
การพััฒนาระบบบริหารงานภาค่รัฐ

ระดัับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดัับ 2 แลุะ
สัดััสัว่นของหน่วยงานที่่�บรรลุผุลุสัมัฤที่ธุิ�อยา่งสัง่ต้ามเป้า้หมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยลุะ 90

ภาค่รัฐม่ข่ดัสัมรรถิ่นะสั่งเที่่ยบเที่่ามาต้รฐานสัากลุแลุะม่ค่วามค่ลุ่องต้ัว

ป้ี
2565

200401

	 ก าริที่่� จิ ะบริริลี่่ เ ป้ าหมายภาค รัิฐ ม่ขึ้่ ดิ
สิมริริถนะสิู ง เที่่ยบเที่� ามาตริฐานสิากลี่แลี่ะม่ 
ความคลี่�องตัวนั�น	 หน�วยงานขึ้องริัฐที่่� เก่�ยวขึ้้อง 
ต้องดิำเนินการิเพิ่่�อตอบสินองต�อปัจิจิัยภายใต ้
ห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องเป้าหมายแผนแม�บที่ย�อย	 โดิยม่
ปัจิจิัยภายใต้ห�วงโซึ่�ค่ณท่ี่�สิำคัญ	 อาทิี่	 1)	 ที่ักษะ 
ที่่�จิำเป็นในย่คดิิจิิที่ัลี่แลี่ะที่ัศูนคติในการิที่ำงาน 
ขึ้องบ่คลี่ากริที่่กริะดิับ	ซึ่้�งจิำเป็นต้องม่โคริงการิแลี่ะ
การิดิำเนินการิ	 เพิ่่�อให้บ่คลี่ากริภาครัิฐไดิ้ริับการิ

พิ่ัฒนาองค์ความริู้ที่่�สิอดิคลี่้องกับมาตริฐานสิากลี่ใน
ห้วงเวลี่าถัดิไป	 2)	 ฐานขึ้้อมูลี่กลี่างภายในองค์กริ 
3)	ริะบบการิให้บริิการิขึ้องภาครัิฐม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่สิะดิวก
แลี่ะเขึ้้าถ้งง�ายในการิขึ้อริับบริิการิ	ท่ี่�หน�วยงานภาคริัฐ 
ต้องเริ�งดิำเนินการิเพิ่่�อการิตอบสินองต�อความ
ต้องการิขึ้องปริะชาชน	 แลี่ะ	 4)	 ความที่ันสิมัย 
แลี่ะไม�เป็นอ่ปสิริริคขึ้องกฎหมายแลี่ะกฎริะเบ่ยบ 
ที่่�เก่�ยวขึ้้อง	

	 พิิ่จิาริณาดิ้วยตัวช่�วัดิเที่่ยบเค่ยงจิากผลี่การิ
จิัดิอันดิับการิพัิ่ฒนารัิฐบาลี่อิเลี่็กที่ริอนิกสิ์	 สิะที่้อน
ให้เห็นถ้งแนวโน้มการิพัิ่ฒนาท่ี่�ดิ่ข้ึ้�น	 โดิยผลี่การิจัิดิ
อันดิับขึ้องไที่ยตามผลี่สิำริวจิในปี	 2563	 –	 2565	
อยู�ในอันดัิบที่่�	 26	25	แลี่ะ	22	ตามลี่ำดิับ	 (ผลี่การิ
สิำริวจิขึ้องปี	 2562	 แลี่ะ	 2563	 ถูกสิริ่ปริวมเป็น
ริอบเดิ่ยวกัน)	อันดิับขึ้องปริะเที่ศูไที่ยก็ปริับตัวดิ่ขึ้้�น 
ในปี	 2565	ปริับตัวดิ่ขึ้้�น	4	อันดิับ	 เม่�อเที่่ยบกับผลี่
การิจิัดิอันดิับขึ้องปริะเที่ศูไที่ยในปี	 2562/2563	
แลี่ะเม่�อพิ่ิจิาริณาผลี่การิจิัดิอันดิับการิพิ่ัฒนาริัฐบาลี่
อิเลี่็กที่ริอนิกสิ์ขึ้องปี	 2565	พิ่บว�าปริะเที่ศูที่่�ม่ผลี่

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย
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200401

อันดัิบริวมสิูงสิ่ดิ	 5	 อันดิับแริกจิากการิสิำริวจิคริั�ง
น่�ค่อ	 1.เดินมาริ์ก	 93.8	 คะแนน	 2.นิวซึ่่แลี่นดิ์ 
92.6	คะแนน	3.แคนาดิา	91.7	คะแนน	4.สิิงคโปริ์ 
91.6	 คะแนน	 5.สิหริัฐอเมริิกา	 91.0	 คะแนน	 
สิ�วนกลี่่�มปริะเที่ศูอาเซึ่่ยน	6	ปริะเที่ศู	ที่่�ไดิ้ริับการิ
จิัดิอันดิับในปี	 พิ่.ศู.	 2565	 ปริะกอบดิ้วยสิิงคโปริ์
ไที่ย	อินโดิน่เซึ่่ย	มาเลี่เซึ่่ย	ฟิลี่ิปปินสิ์	แลี่ะเว่ยดินาม
โดิยไที่ยยังคงอยู�ในอันดิับที่่�	 2	 ริองจิากสิิงคโปริ์		 
เม่�อพิ่ิจิาริณาจิากตัวช่�วัดิเที่่ยบเค่ยงจิากภาพิ่ริวม
ริะดิับความพิ่ริ้อมการิพิ่ัฒนาดิ้านดิิจิิที่ัลี่ขึ้องหน�วย
งานภาคริัฐ	 พิ่บว�าม่แนวโน้มการิพิ่ัฒนาที่่�ดิ่ขึ้้�น

สิะที่้อนไดิ้จิากสิัดิสิ�วนหน�วยงานท่ี่�อยู�ในริะดัิบ	2	ขึ้้�นไป 
ในปี	2563	2564	แลี่ะ	2565	คิดิเป็นริ้อยลี่ะ	89.04	
92.28	แลี่ะ	89.35	ตามลี่ำดิับ	แม้สัิดิสิ�วนหน�วยงาน 
ที่่�อยู�ในริะดัิบ	2	ขึ้้�นไปนั�นจิะลี่ดิลี่งในปี	 2565	แต�
หน�วยงานที่่�อยู�ในริะดัิบ	 4	 นั�นม่แนวโน้มเพิ่ิ�มขึ้้�น
อย�างต�อเน่�อง	 ในปี	 2565	 เพิ่ิ�มจิากปี	 2563	แลี่ะ	
2564	ริ้อยลี่ะ	6.71	แลี่ะ	1.03	ซ้ึ่�งถ่อว�าเป็นสิัญญาณ
ที่่� ด่ิ	 โดิยภาพิ่ริวมขึ้องคะแนนการิพัิ่ฒนาริัฐบาลี่
ดิิจิิทัี่ลี่แลี่ะความพิ่ริ้อมการิพัิ่ฒนาดิ้านดิิจิิทัี่ลี่ขึ้อง
หน�วยงานภาคริัฐขึ้้างต้น	แสิดิงให้เห็นว�าแผนแม�บที่
ย�อยฯ	อยู�ใกลี่้เค่ยงในการิบริริลี่่เป้าหมาย	

	 การิดิำเนินการิเพิ่่�อสิ�ง เสิริิมการิพิ่ัฒนา
ริัฐบาลี่ดิิจิิที่ัลี่ขึ้องปริะเที่ศูม่ความต�อเน่�อง	 ผ�าน 
โครงการ เพ่� อข้ บ เคล่� อนิการบรรลุ เปี้ าตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ปีระจำปีีงบปีระมาณ พ.ศ. 2565 
อาทิ โครงการจ้ดทำบ้ญช่ข้อมูลภาคร้ฐ	 ซ้ึ่�งถ่อเป็น 
โคริงการิต�อเน่�องที่่�สิำคัญ	 โดิยม่เป้าหมายในริะยะ
ถัดิไปให้หน�วยงานภาคริัฐที่ั�งในสิ�วนกลี่างริะดิับ 
กริมแลี่ะสิ�วนภูมิภาคในริะดิับจิังหวัดิ	นำบัญช่ขึ้้อมูลี่
ภาคริัฐ	 ช่ดิขึ้้อมูลี่	 แลี่ะริายการิขึ้้อมูลี่ที่่�เก่�ยวขึ้้อง 
ไปใช้ปริะโยชน์ในการิบริิหาริจัิดิการิหน�วยงาน 
ดิ้วยขึ้้อมูลี่	 แลี่ะใช้ขึ้้อมูลี่จิากบัญช่ขึ้้อมูลี่ภาคริัฐ 
ในการิกำหนดิ	นโยบาย	แลี่ะจิัดิที่ำแผนงานโคริงการิ 
พิ่ัฒนาปริะเที่ศูท่ี่กริะดิับ โครงการพ้ฒนิาระบบ
คลาวด์กลางภาคร้ฐ	 ซึ่้� งเป็นโคริงการิที่่� พัิ่ฒนา

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

โคริงสิริ้างพ่ิ่�นฐานดิ้านดิิจิิที่ัลี่ขึ้องไที่ยในริะยะยาว
เพิ่่�อให้ม่ริะบบคลี่าวดิ์กลี่างภาครัิฐ	 พิ่ริ้อมริะบบ
บริิหาริจิัดิการิ	 โดิยม่เป้าหมายให้หน�วยงานภาค
ริัฐสิามาริถติดิตั�งริะบบดิิจิิทัี่ลี่ขึ้องตนไว้บนริะบบ 
คลี่าวดิ์ท่ี่�ริัฐให้บริิการิหริ่อให้การิริับริองสิามาริถ 
บู ริณ า ก า ริ ก า ริ ใ ช้ ที่ รัิ พิ่ ย า ก ริ ริ� ว ม กั น ไ ดิ้ อ ย� า ง ม่ 
ปริะสิิที่ธิิภาพิ่ริวมที่ั�งหน�วยงานภาคริัฐสิามาริถใช้งาน 
ริะบบคลี่าวดิ์ กลี่า งภาคริั ฐที่่� ม่ ม าตริฐานแลี่ะ 
ปลี่อดิภัยแลี่ะสิามาริถเขึ้้าถ้งที่รัิพิ่ยากริคอมพิิ่วเตอริ์
ไดิ้อย�างริวดิเริ็วที่ันต�อความต้องการิในการิเปลี่่�ยนแปลี่ง
สิู�รัิฐบาลี่ดิิจิิที่ัลี่	 โครงการพ้ฒนิาบริการดิจิท้ลเพ่�อ
ปีระเมินิศ้กยภาพด้านิการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในิการปีระกอบธุรกิจ	 เพิ่่�อให้ฐานขึ้้อมูลี่ผู้ปริะกอบการิ 
ไดิ้รัิบการินำไปใช้ปริะโยชน์ในการิวิเคริาะห์แลี่ะ 
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	 การิพิ่ัฒนาริะบบบริิหาริงานภาคริัฐที่่�ผ�าน
มาในช�วง	 5	ปีที่่�ผ�านมา	 (ปี	 2561	–	2565)	 ช�วย
เสิริิมให้การิพิ่ัฒนาริัฐบาลี่ดิิจิิที่ัลี่ขึ้องไที่ยม่ความ
ก้าวหน้าขึ้้�นตามลี่ำดัิบ	 โดิยเฉพิ่าะอย�างยิ�งในช�วง
ขึ้องสิถานการิณ์การิแพิ่ริ�ริะบาดิขึ้องเช่�อ	 โควิดิ-19	
อันจิะเห็นไดิ้จิากโคริงการิต�าง	 ๆ	 ที่่�ต�อเน่�องมา 
ในปี	 2564	 แลี่ะเริิ�มดิำเนินการิในปี	 2565	 โดิยม่
ปริะเดิ็นที่้าที่ายที่่�สิำคัญค่อ	 ความต�อเน่�องขึ้อง 
การิดิำเนินโคริงการิที่่�เก่�ยวขึ้้องกับโคริงสิริ้างพิ่่�นฐาน 
ที่างดิิจิิที่ัลี่	 แลี่ะการิเช่�อมโยงการิเปิดิเผยขึ้้อมูลี่
ภาครัิฐ	 ให้ม่ผลี่การิดิำเนินการิที่่�เป็นรูิปธิริริมอย�าง 
ต�อเน่�อง	แลี่ะต้องขัึ้บเคล่ี่�อนให้คริอบคลี่่มหน�วยงาน 

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ริัฐที่่กริะดัิบ	นอกจิากน่�	การิดิำเนินการิที่ั�งในสิ�วนขึ้อง 
โคริงการิหลี่ักแลี่ะโคริงการิสินับสิน่น	 ต้องม่ความ
สิอดิคลี่้องกัน	โดิยหน�วยงานเจิ้าภาพิ่ในแผนแม�บที่ย�อย
ควริม่สิ�วนริ�วมเพ่ิ่�อบูริณาการิให้การิดิำเนินการิ 
ม่�งไปในที่ิศูที่างเด่ิยวกันดิ้วย	นอกจิากน่�	การิพิ่ัฒนา 
ภาคริัฐม่ขึ้่ดิสิมริริถนะสิูงเที่่ยบเที่�ามาตริฐานสิากลี่
แลี่ะม่ความคลี่�องตัว	 ยังคงม่ปริะเดิ็นที่้าที่ายใน
ดิ้ านความพิ่ริ้อมขึ้องหน� วยงานภาค รัิฐ ท่ี่� ต้ อ ง 
ดิำเนินการิ	 โดิยจิะต้องเริ�งพัิ่ฒนาปัจิจัิยสินับสิน่น
ใ ห้ ก า ริ ดิ ำ เ นิ น ก า ริ ป รัิ บ ตั ว ด่ิ อ ย� า ง ต� อ เ น่� อ ง 
เพิ่่�อให้สิ�งผลี่ต�อการิบริริลี่่เป้าหมายในห้วงเวลี่าถัดิไป 

ติ ดิตามการิ เติ บ โตริะดิั บกิ จิกริริมแลี่ะริะดิั บ
อ่ตสิาหกริริมไดิ้ตามแผน	 ริ้อยลี่ะ	 10	 ขึ้องจิำนวน
ผู้ปริะกอบการิในริะบบ	ผ�านกิจิกริริมสิำคัญ	 ไดิ้แก�
การิพัิ่ฒนาริะบบแลี่ะที่ดิสิอบริะบบปริะเมินริะดัิบ
ศัูกยภาพิ่การิใช้	ความคิดิสิริ้างสิริริค์	แลี่ะ	เช่�อมโยง 
ขึ้้อมูลี่ผลี่การิปริะเมินในภาพิ่ริวมสิู�ริะบบฐานขึ้้อมูลี่ 
เปิดิกลี่างภาครัิฐ	 เป็นต้น	 ริวมที่ั�งม่การิสิ�งเสิริิมผ�าน
การิให้ริางวัลี่	เช�นโคริงการิยกริะดิับการิพิ่ัฒนาริะบบ
ริาชการิสิู�ความเป็นเลี่ิศู	 ซึ่้�งม่เป้าหมายเชิงผลี่ลี่ัพิ่ธิ์

ให้ปริะชาชนม่ริะดิับความพ้ิ่งพิ่อใจิในค่ณภาพิ่
การิให้บริิการิขึ้องภาครัิฐ	 ที่่�กำหนดิไว้ริ้อยลี่ะ	 85	 
นอกจิากน่�	 ยังม่การิจัิดิที่ำหลี่ักเกณฑ์์การิพิิ่จิาริณา
ริางวัลี่เลิี่ศูรัิฐกับให้สิ�วนริาชการิ	 เพิ่่�อยกริะดัิบ
การิพิ่ัฒนาค่ณภาพิ่การิบริิหาริจิัดิการิภาคริั ฐ 
การิบริิหาริริาชการิแบบม่สิ�วนริ�วม	 การิบริิหาริ
จิั ดิ ก า ริภ าค รัิ ฐ 	 แ ลี่ะแนวที่า งก า ริขึ้ย ายผลี่ 
ให้หน�วยงานอ่�น	ๆ	ไดิ้ศู้กษาเป็นต้นแบบ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 การิที่่�จิะบริริลี่่เป้าหมายตามท่ี่�กำหนดิไว้
	จิำเป็นต้องที่บที่วนความเช่�อมโยงขึ้องปริะเที่ศูไที่ย
กับปัจิจัิยเก่�ยวขึ้้อง	 ริวมที่ั�งการิบูริณาการิโคริงการิ
แลี่ะการิดิำเนินการิที่่�สิำคัญริะหว�างเจิ้าภาพิ่หลี่ัก
แลี่ะหน�วยงานที่่�สินับสิน่น	ซึ่้�งจิากการิดิำเนินการิที่่�
ผ�านมาโคริงการิสิ�วนใหญ�ยังริองรัิบไม�คริบที่่กปัจิจัิย
ในความเช่�อมโยงห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องปริะเที่ศูไที่ย 
โดิยริองริับแค�ในสิ�วนขึ้องปัจิจิัย	กริะบวนการิที่ำงาน
ภายใน	แลี่ะนวัตกริริมการิที่ำงาน	 เที่คโนโลี่ย่การิ
บริิหาริจิัดิการิภาคในองค์กริ	แลี่ะ	ริะบบการิให้บริิการิ

ขึ้องริัฐม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่	สิะดิวก	แลี่ะง�ายในการิขึ้อริับ 
บริิการิจิากภาคริัฐ	ดิังนั�น	ในริะยะถัดิไปควริม่โคริงการิ 
จิากเจิ้าภาพิ่หลี่ักแลี่ะหน�วยงานท่ี่�สินับสิน่น	มาริองรัิบ 
ให้คริบที่่กปัจิจัิยในห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องเป้าหมาย
ในแผนย�อยฯ	น่�	 โดิยเฉพิ่าะอย�างยิ�งปัจิจัิย	ที่ักษะ
ท่ี่�จิำเป็นในย่คดิิจิิทัี่ลี่	 ทัี่ศูนคติในการิที่ำงานขึ้อง
บ่คลี่ากริที่่กริะดัิบ	 แลี่ะ	 ความทัี่นสิมัยแลี่ะไม�เป็น
อ่ปสิริริคขึ้องกฎหมายแลี่ะกฎริะเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวขึ้้อง
เป็นต้น
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	 แผนแม�บที่ปริะเด็ิน	 (20)	 การิบริิการิปริะชาชนแลี่ะปริะสิิที่ธิิภาพิ่ภาครัิฐ	 (พิ่.ศู.2566	 -	 2580)	
(ฉบับแก้ไขึ้เพิิ่�มเติม)	 เป้าหมายแผนแม�บที่ย�อยภาครัิฐม่ข่ึ้ดิสิมริริถนะสูิงเท่ี่ยบเที่�ามาตริฐานสิากลี่แลี่ะ
ม่ความคลี่�องตัว	 ไดิ้ม่การิปริับแลี่ะยกเลี่ิกตัวช่�วัดิพิ่ริ้อมที่ั�งค�าเป้าหมายในช�วงปี	 2566-2570	 จิากเดิิม
	 (1)	 ริะดิับ	Digital	Government	Maturity	Model	 (Gartner)	 ริะดัิบ	2	แลี่ะ	 (2)	 สิัดิสิ�วนขึ้องหน�วย
งานที่่�บริริลี่่ผลี่สิัมฤที่ธิิ�อย�างสิูงตามเป้าหมาย	 ไม�น้อยกว�า	 ริ้อยลี่ะ	 90	 ไดิ้ม่การิปริับเปลี่่�ยนไปใช้	 ริ้อยลี่ะ
หน�วยงานที่่�ม่เกณฑ์์การิปริะเมินสิถานะขึ้องหน�วยงานภาคริัฐในการิเป็นริะบบริาชการิ	4.0	ที่่�อยู�ในริะดิับ
ก้าวหน้าขึ้้�นไป	ไม�น้อยกว�าริ้อยลี่ะ	85	เม่�อพิ่ิจิาริณาจิากสิถานการิณ์ปี	2565	พิ่บว�าสัิดิสิ�วนขึ้องหน�วยงาน
อยู�ในริะดิับก้าวหน้าข้ึ้�นไปในปี	2565	ซึ่้�งเที่�ากับริ้อยลี่ะ	72	จ้ิงที่ำให้สิถานะการิบริริลี่่เป้าหมายในปี	2570	
อยู�ในริะดิับใกลี่้เค่ยงค�าเป้าหมาย	 แลี่ะม่แนวโน้มท่ี่�จิะบริริล่ี่เป้าหมายหากม่การิดิำเนินการิตามห�วงโซึ่�
ค่ณค�าอย�างเป็นริะบบ

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

แผนย่่อย่
การสัร้างแลุะพััฒนาบุค่ลุากรภาค่รัฐ 

ดััชน่ค่วามผ่กพัันของบุค่ลุากรภาค่รัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยลุะ 80 แลุะสััดัส่ัวน
เจ้าหน้าที่่�รัฐที่่�กระที่ำาผิดักฎหมายลุดัลุงร้อยลุะ 20 

บุค่ลุากรภาค่รัฐย้ดัค่่านิยมในการที่ำางานเพ่ั�อป้ระชาชน ย้ดัหลุักคุ่ณธุรรม จริยธุรรม
ม่จิต้สัำาน้ก ม่ค่วามสัามารถิ่สั่ง มุ่งมั�น แลุะเป็้นม่ออาช่พั

ป้ี
2565
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	 บ่คลี่ากริภาคริัฐม่บที่บาที่สิำคัญอย�างยิ�ง
ในการิขึ้ับเคลี่่�อนย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติแลี่ะการิพิ่ัฒนา
ปริะเที่ศู	 เพิ่่�อให้เกิดิการิพิ่ัฒนากริะบวนการิบริิหาริ
ที่ริัพิ่ยากริบ่คคลี่ที่่� เป็นริูปธิริริม	 เกิดิริะบบการิ
จิัดิการิกำลัี่งคนแลี่ะเสิ้นที่างความก้าวหน้าในอาช่พิ่
เพ่ิ่�อเป็นขึ้วัญกำลี่ังใจิให้กับผู้ปฏิิบัติงาน	 การินำ
เที่คโนโลี่ย่มาใช้เพิิ่�มปริะสิิที่ธิิภาพิ่ในการิที่ำงาน
ควบคู�ไปกับการิสิ�งเสิริิมสิมริริถนะขึ้องผู้ปฏิิบัติงาน
ให้ม่ความริู้ความเขึ้้าใจิที่่�ถูกต้องเก่�ยวกับกฎหมาย
แลี่ะแนวที่างปฏิิบัติที่่�เก่�ยวขึ้้อง	 ริวมถ้งการิม่สิภาพิ่
แวดิลี่้ อมแลี่ะริะบบการิที่ำงาน ท่ี่� เ อ่� อต� อการิ 
เริ่ยนริู้แลี่ะการิพิ่ัฒนากริอบความคิดิแลี่ะกริอบ
ที่ักษะ	 สิำหรัิบการิที่ำงานแลี่ะการิดิำเนินช่วิต 

สิ�งเสิริิมการิปลีู่กฝัังบ่คลี่ากริภาคริัฐที่่กริะดิับให้
ม่กริอบความคิดิในการิเริ่ยนริู้แลี่ะพิ่ัฒนาตนเอง 
สิ�งเสิริิมการิม่�งเน้นปริะโยชน์สิ�วนริวมแลี่ะที่ำงานบน
หลัี่กค่ณธิริริม	 ปริะย่กต์หลัี่กสิากลี่อย�างเหมาะสิม 
แลี่ะที่ำงานไดิ้อย�างม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่ในบริิบที่ที่่� 
ขึ้ับเคลี่่�อนดิ้วยเที่คโนโลี่ย่ดิิจิิที่ัลี่	 ริวมถ้งที่ัศูนคต ิ
แบบสิากลี่เพิ่่� อริ� วมกันสิริ้ า งภาคริั ฐที่่� ที่ันสิมัย	 
เป็นท่ี่�พ้ิ่�งขึ้องปริะชาชน	 แลี่ะเช่�อถ่อไว้วางใจิไดิ ้
จิะเป็นปัจิจิัยสิำคัญที่่�สิ�งเสิริิมให้บ่คลี่ากริภาคริัฐ
ย้ดิค�านิยมในการิที่ำงานเพิ่่�อปริะชาชน	 ย้ดิหลี่ัก
ค่ณธิริริม	จิริิยธิริริม	ม่จิิตสิำน้ก	ม่ความสิามาริถสิูง
ม่�งมั�น	 แลี่ะเป็นม่ออาช่พิ่	 แลี่ะสิ�งผลี่ต�อการิบริริลี่ ่
เป้าหมายดิังกลี่�าวไดิ้อย�างเป็นริูปธิริริม

จ.3
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บุค่ลุากรภาค่รัฐย้ดัค่่านิยมในการที่ำางานเพ่ั�อป้ระชาชน ย้ดัหลุักคุ่ณธุรรม จริยธุรรม
ม่จิต้สัำาน้ก ม่ค่วามสัามารถิ่สั่ง มุ่งมั�น แลุะเป้็นม่ออาช่พั

200501

	 เม่�อพิ่ิจิาริณาจิากดิัชน่ความผูกพิ่ันขึ้อง
บ่คลี่ากริภาคริัฐ	แลี่ะพิ่ิจิาริณาสิัดิสิ�วนเจิ้าหน้าที่่�ริัฐ 
ที่่�กริะที่ำผิดิกฎหมาย	 เท่ี่ยบเค่ยง	 จิาก	 จิำนวนคด่ิ 
ในความริับผิดิชอบขึ้องศูาลี่ปกคริอง	 ซึ่้�งเป็นตัว 
ช่�วัดิที่่�สิะที่้อน	 ค�านิยมขึ้องบ่คลี่ากริภาคริัฐในการิ 
ที่ำงานเพิ่่�อปริะชาชน	แลี่ะย้ดิหลัี่กค่ณธิริริม	จิริิยธิริริม 
ม่จิิตสิำน้ก	 ม่ความสิามาริถสิูง	 ม่�งมั�น	 แลี่ะเป็น 
ม่ออาช่พิ่	พิ่บว�า	ภาพิ่ริวมสิถานการิณ์ความผูกพัิ่น 
ขึ้องบ่คลี่ากริภาคริัฐต�อองค์กริม่แนวโน้มสิูงขึ้้�น	 โดิย 
ในปี	 2565	 ดิัชน่ความผูกพิ่ันขึ้องบ่คลี่ากริภาครัิฐ 
เที่�ากับริ้อยลี่ะ	 78.70	 ซึ่้�งยังต�ำกว�าค�าเป้าหมายที่่�
ตั�งไว้ไม่นิ้อยกว่าร้อยละ 80 สิ�งผลี่ให้สิถานะการิ 
บริริลี่่ เป้ าหมายอยู� ในริะดิับ ใกล้ เค่ ยง ในิการ 
บรรลุเปี้าห้มาย	แลี่ะภาพิ่ริวมคดิ่ในความรัิบผิดิชอบ 
ขึ้องศูาลี่ปกคริองม่แนวโน้มลี่ดิลี่ง	 แต� เ พิิ่�มขึ้้�น 
ในปีปั จิ จ่ิบัน 	 โดิยคดิ่ ในความริับผิดิชอบขึ้อง 
ศูาลี่ปกคริองสูิงสิ่ดิ	 โดิยในปี	 2561	 –	 2564	 ม่
จิำนวนคดิ่ในความริับผิดิชอบขึ้องศูาลี่ปกคริอง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

สิูงสิ่ดิลี่ดิลี่งอย�างต�อเน่�อง	 คิดิเป็นลี่ดิลี่งริ้อยลี่ะ 
15.62 28.94 27.46 24.30	 ตามลี่ำดิับแต�ในป ี
2565	จิำนวนคดิ่เพิ่ิ�มขึ้้�นเม่�อเที่่ยบกับปี	2560	คิดิเป็น 
ริ้อยลี่ะ	 20.31	 ในขึ้ณะท่ี่�ศูาลี่ปกคริองชั�นต้นนั�น 
ม่จิำนวนคด่ิเพิ่ิ�มขึ้้�นอย�างต�อเน่�องตั� งแต�ปี 	 2561 
จินถ้งปี	 2565	 เม่�อเที่่ยบกับปี	 2560	 คิดิเป็น 
เพิ่ิ�มขึ้้�นริ้อยลี่ะ	 5.85	 14.48	 17.09	 4.44	 แลี่ะ 
12 .10 	 ตามลี่ำดิั บ 	 ซึ่้� ง เ ม่� อ เปริ่ ยบ เที่่ ยบกั บ 
ค�าเป้าหมายที่่�กำหนดิไว้	 สัิดิสิ�วนเจิ้าหน้าที่่�ริัฐที่่�
กริะที่ำผิดิกฎหมายลี่ดิลี่งริ้อยลี่ะ	20	โดิยในปี	2565	
ที่่�แสิดิงให้เห็นถ้งการิม่มูลี่ความผิดิในการิดิำเนินงาน
หร่ิอการิใช้อำนาจิในที่างมิชอบขึ้องบ่คลี่ากริภาคริัฐ
สิ�งผลี่ให้สิถานการิณ์บริริล่ี่เป้าหมายอยู�ในริะดัิบ 
ต�ำกว่าค่าเปี้าห้มายข้�นิวิกฤต	 แลี่ะเม่�อพิิ่จิาริณา
จิากค�าเป้าหมายตัวช่� วัดิที่ั� งสิองแลี่้ว	 สิ�งผลี่ให้
สิถานการิณ์บริริลี่่ เป้ าหมายอยู� ในริะดิับย้งคง 
ม่ความเส่�ยงในิการบรรลุเปี้าห้มาย
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	 หน�วยงานภาคริัฐที่่�เก่�ยวขึ้้องไดิ้ม่การิพิ่ัฒนา
บ่คลี่ากริในดิ้านต�างๆ	 ให้ม่สิมริริถนะเพิ่ิ�มขึ้้�นโดิย
การิจิัดิฝัึกอบริมบ่คลี่ากริที่ั�งในสิายงานหลี่ักแลี่ะ
สิายงานสินับสิน่น	 เพิ่่�อให้ม่ทัี่กษะที่่�เที่�าทัี่นกับการิ
เปลี่่�ยนแปลี่งต�าง	 ๆ	 อาที่ิ	 ทัี่กษะดิ้านดิิจิิทัี่ลี่แลี่ะ
เที่คโนโลี่ย่สิาริสินเที่ศู	ที่ักษะดิ้านภาษาต�างปริะเที่ศู 
ที่ักษะดิ้านการิบริิหาริจิัดิการิ	 การิสินับสิน่นที่่น
การิศู้กษาให้ กับขึ้้าริาชการิไปศู้กษาหริ่ออบริม
ต�างปริะเที่ศู	 ซึ่้�งช�วยสิ�งเสิริิมให้บ่คลี่ากริภาคริัฐ
สิามาริถปริับตัวไดิ้อย�างสิอดิคลี่้องกับสิถานการิณ์
ต�าง	 ๆ	 สิามาริถให้บริิการิปริะชาชนไดิ้อย�าง 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่มากขึ้้�น	นอกจิากน่�	หลี่ายหน�วยงาน
ไดิ้จัิดิที่ำโคริงการิเพิ่่�อปลีู่กฝัังค่ณธิริริม	 จิริิยธิริริม	
ความซึ่่�อสิัตย์ส่ิจิริิต	แลี่ะม่จิิตสิาธิาริณะ	 เพิ่่�อพิ่ัฒนา
ขึ้้าริาชการิแลี่ะเจิ้าหน้าที่่� รัิฐให้ เป็นคนดิ่คนเก�ง 
แต�ยังไม�ไดิ้ม่�งเน้นโคริงการิที่่�ปริับปริ่งกริะบวนการิ
บริิหาริที่ริัพิ่ยากริบ่คคลี่	แลี่ะการิติดิตามปริะเมินผลี่
การิบริิหาริที่ริัพิ่ยากริบ่คคลี่	 ซ้ึ่�งเป็นองค์ปริะกอบ
สิำคัญที่่�จิะที่ำให้องค์กริภาคริัฐม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่ 
ที่ันสิมัย	 ม่ความเป็นม่ออาช่พิ่	 เป็นท่ี่�พ้ิ่�งแลี่ะให้ 
การิช�วยเหลี่่อแก�ปริะชาชน

	 ห า กพิ่ิ จิ า ริณ า ดิั ช น่ ค ว า ม ผู ก พิ่ั น ขึ้ อ ง
บ่คลี่ากริภาคริัฐปี	 2565	 ในองค์ปริะกอบดิ้าน
ความผูกพิ่ันต�อองค์กริ	 ไดิ้คะแนนเพิ่่ยง	 74.38	 
ซ้ึ่�งน้อยกว�าความผูกพัิ่นดิ้านอ่�นๆ	ที่ั�งน่�	 การิรัิกษา
บ่คลี่ากริให้ผูกพัิ่นต�อองค์กริมากยิ�งขึ้้�น	 ดิ้วยการิ
พัิ่ฒนากริะบวนการิบริิ หาริที่ริัพิ่ยากริบ่ คคลี่ 
โดิยเฉพิ่าะเริ่�องขึ้องการิจิัดิที่ำแผนการิจิัดิการิกำลี่ัง
คนแลี่ะเสิ้นที่างความก้าวหน้าในอาช่พิ่ที่่� ชัดิเจิน
เพ่ิ่�อจูิงใจิในการิปฏิิบัติงาน	นอกจิากน่�	แม้ว�าภาคริัฐ 
จิะม่การิใช้ เค ร่ิ�องม่อหริ่อเที่คโนโลี่ย่สิำเ ร็ิจิ รูิป 
มาช�วยในการิ วิ เคริาะห์ขึ้้อมูลี่ขึ้นาดิใหญ�แลี่ะ 

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

พิ่ั ฒ น า ก ลี่ ไ ก เ ค ริ่� อ ง ม่ อ ใ น ก า ริ ติ ดิ ต า ม ผ ลี่ 
ในหน�วยงานต�างๆ	 ให้ม่ผลี่การิปริะเมินบนหลัี่กฐาน 
เชิงปริะจัิกษ์	แลี่ะนำไปใช้ในการิปริับปริ่งหริ่อพิ่ัฒนา 
ริะบบการิบริิหาริที่ริัพิ่ยากริบ่คคลี่เพิ่่�อสิริ้างให้
บ่คลี่ากริขึ้องรัิฐ	 เป็นคนดิ่	 คนเก�ง	 แต�ในภาพิ่ริวม
ก็ยังม่ปัญหาในที่างปฏิิบัติ 	 เช�น	 การินำริะบบ
อิ เ ล็ี่กที่ริอนิกสิ์มาใช้ ในการิย่�นขึ้อเพิ่่�อพิ่ิจิาริณา
อน่มัติ	 อน่ญาต	 เพิ่่�อลี่ดิการิที่่จิริิตขึ้องเจิ้าหน้าที่่�ริัฐ
ในภาพิ่ริวม	แต�ก็ยังม่การิใช้ดิ่ลี่พิ่ินิจิขึ้องเจิ้าหน้าที่่�
ในปัจิจิ่บันจิ้งยังพิ่บการิริ้องเริ่ยนการิปฏิิบัติงาน
ขึ้องเจิ้าหน้าที่่�รัิฐ
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	 หน�วยงานเจิ้าภาพิ่ขัึ้บเคล่ี่�อนเป้าหมายขึ้องแผนย�อยแลี่ะหน�วยงานที่่�เก่�ยวขึ้้อง	ต้องริ�วมกันผลัี่กดัิน
บ่คลี่ากริภาครัิฐให้สิามาริถบริริลี่่เป้าหมายแผนแม�บที่ย�อย	 โดิยต้องเริ�งดิำเนินการิตามปัจิจิัยภายใต้ห�วงโซึ่�
ค่ณค�าที่่�จิำเป็นต้องม่โคริงการิฯ	มาริองริับ	อาที่ิ	 ตริะหนักริู้ถ้งความสิำคัญขึ้องการิบริิหาริที่ริัพิ่ยากริบ่คคลี่
ความรัิบผิดิชอบต�อผลี่การิตัดิสิินใจิในการิดิำเนินการิดิ้านการิบริิหาริที่รัิพิ่ยากริบ่คคลี่	สิริ้างความเขึ้้าใจิที่่�ถูก
ต้องเก่�ยวกับกฎหมายแลี่ะแนวที่างปฏิิบัติดิ้านการิบริิหาริที่รัิพิ่ยากริบ่คคลี่ภาคริัฐ	นำไปสิู�ความสิามาริถในการิ
สิริ้างความเปล่ี่�ยนแปลี่งแลี่ะการิเป็นแบบอย�างที่่�ดิ่	 การิติดิตามแลี่ะปริะเมินผลี่การิบริิหาริที่ริัพิ่ยากริบ่คคลี่
ดิ้วยกลี่ไก	 เคริ่�องม่อในการิติดิตามผลี่การิบริิหาริที่ริัพิ่ยากริบ่คคลี่ในหน�วยงานต�างๆ	 ให้ม่ผลี่การิปริะเมินบน
หลี่ักฐานเชิงปริะจัิกษ์	แลี่ะนำไปใช้ในการิปรัิบปริ่งหริ่อพัิ่ฒนาริะบบการิบริิหาริที่รัิพิ่ยากริบ่คคลี่เพ่ิ่�อสิริ้างให้
บ่คลี่ากริขึ้องริัฐ	เป็นคนดิ่	คนเก�ง

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย
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	 แผนแม�บที่ภายใต้ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	 ปริะเดิ็น
(20)	 การิบริิการิปริะชาชนแลี่ะปริะสิิที่ธิิภาพิ่ภาคริัฐ
(พิ่.ศู.2566	-	2580)	(ฉบับแก้ไขึ้เพิ่ิ�มเติม)	เป้าหมาย 
แผนแม�บที่ย�อย	บ่คลี่ากริภาครัิฐย้ดิค�านิยมในการิ
ที่ำงานเพิ่่�อปริะชาชน	ย้ดิหลี่ักค่ณธิริริม	จิริิยธิริริม
ม่จิิตสิำน้ก	 ม่ความสิามาริถสิูง	 ม่�งมั�น	 แลี่ะเป็น 
ม่ออาช่พิ่	 ไดิ้ม่การิคงตัวช่�วัดิ ด้ชนิ่ความผูกพ้นิ
ของบุคลากรภาคร้ฐ แต�ปรัิบเปลี่่�ยนค�าเป้าหมาย
ที่่�ต้องบริริลี่่ในปี	 พิ่.ศู.	 2570	 ให้ม่ความที่้าที่าย
มากขึ้้�น	 เป็น	 เพิ�มข้�นิไม่นิ้อยกว่าร้อยละ 5	 เม่�อ
เที่่ยบจิากปี	 2565	 แลี่ะปีร้บเปีล่�ยนิต้วช่�ว้ดและ
ค่าเปี้าห้มาย	 จิาก	 เดิิม	 สัิดิสิ�วนเจิ้าหน้าท่ี่� รัิฐที่่�
กริะที่ำผิดิกฎหมาย	 เป็น	 ด้ชนิ่คุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรภาคร้ฐ 	 ท่ี่�กำหนดิค�า 
เป้าหมาย ไม่นิ้อยกว่าร้อยละ 93 ภายในปี	2570	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

โดิยในปี	 2565	พิ่บว�า	 ขึ้้าริาชการิพิ่ลี่เริ่อนสิามัญ
ม่ความผูกพิ่ันต�อสิ�วนริาชการิริ้อยลี่ะ	 78.70	 
ซึ่้�งยังห�างจิากค�าเป้าหมายที่่�กำหนดิไม�น้อยกว�า
ริ้อยลี่ะ	5	จิากปีฐาน	เที่�ากับริ้อยลี่ะ	83.70	ภายใน
ปี 	 2570	 สิ�งผลี่ให้สิถานะการิบริริลี่่ เป้าหมาย 
อยู�ในริะดิับต�ำกว่าค่าเปี้าห้มายข้�นิวิกฤต	 แลี่ะ
ในปี	 2565	 ดิัชน่ค่ณธิริริมแลี่ะจิริิยธิริริมภาคริัฐ 
อยู�ที่่�ริ้อยลี่ะ	 90.96	 ซ้ึ่�งยังห�างจิากค�าเป้าหมาย 
ที่่�กำหนดิไม�น้อยกว�าริ้อยลี่ะ	93	สิ�งผลี่ให้สิถานะการิ
บริริล่ี่เป้าหมายอยู�ในริะดัิบใกล้เค่ยงในิการบรรลุ 
เปี้าห้มาย	ดิังนั�น	เม่�อพิ่ิจิาริณาสิถานการิณ์ปัจิจิ่บัน
ขึ้องค�าเป้าหมายที่ั�งสิองตัวช่�วัดิกับค�าเป้าหมาย 
ปี	 2570	แลี่้ว	สิ�งผลี่ให้สิถานะการิบริริลี่่เป้าหมาย 
ปี	2570	อยู�ในริะดัิบต�ำกว่าค่าเปี้าห้มายข้�นิวิกฤต
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้าหม่ายแผนแม่่บทย่อยที�ม่ีการเพิ�ม่เต่ิม่ 
ในแผนแม่่บทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชาต่ิ 
(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ�ม่เต่ิม่) 
ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค่รัฐ

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การบริหารจัดัการการเงินการค่ลุัง

ภาษี่ที่่�จัดัเก็บถิ่่กนำาไป้ใช้อย่างม่ป้ระสัิที่ธุิภาพั 

ต้ัวช่�วัดั : การใช้จ่ายรายจ่ายภาพัรวม รายจ่ายป้ระจำา แลุะรายจ่ายลุงทีุ่นของหน่วย
งานภาค่รัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยลุะ 100

ภาษี่ที่่�จัดัเก็บถิ่่กนำาไป้ใช้อย่างม่ป้ระสัิที่ธุิภาพั

	 จิะเป็นการิสิะท้ี่อนให้เห็นถ้งการิดิำเนินงาน
ขึ้องหน�วยงานขึ้องรัิฐในการินำงบปริะมาณ	หริ่อภาษ ่
ที่่�ถูกจิัดิเก็บมาใช้อย�างม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่	 เป็นเคริ่�องม่อ
ในการิขึ้ับเคล่ี่�อนย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	ผ�านการิสินับสิน่น
บที่บาที่แลี่ะภาริกิจิขึ้องหน�วยงานที่ั�งในภาริกิจิ 

	 แผนแม�บที่ปริะเดิ็นแผนแม�บที่	(20)	การิบริิการิปริะชาชนแลี่ะปริะสิิที่ธิิภาพิ่ภาคริัฐ	พิ่.ศู.	2566-2580 
(ฉบับแก้ไขึ้เพิ่ิ�มเติม)	 ไดิ้ม่การิเพิ่ิ�มเป้าหมายแผนแม�บที่ย�อย	2	 เป้าหมาย	 ไดิ้แก�	 เปี้าห้มาย 200202 ภาษ่ี 
ท่�จ้ดเก็บถูกนิำไปีใช้อย่างม่ปีระสิทธิภาพ แลี่ะ	 เปี้าห้มาย 200203 ห้นิ่วยงานิของร้ฐดำเนิินิการโครงการ 
ตามห้่วงโซ่่คุณค่าของปีระเทศไทยเพ่�อการบรรลุเปี้าห้มายของยุทธศาสตร์ชาติ	 เพิ่่�อให้สิะที่้อนแลี่ะ
คริอบคล่ี่มการิดิำเนินงานขึ้องหน�วยงานขึ้องริัฐ

พิ่่�นฐานแลี่ะภาริกิจิย่ที่ธิศูาสิตร์ิ	 ภาริกิจิพิ่่�นที่่�	 แลี่ะ
ภาริกิจิอ่�นๆ	 ตามแผนที่ั�งสิามริะดัิบขึ้องปริะเที่ศู	 
ให้สิามาริถดิำเนินการิตามเป้าหมายได้ิตามริะยะเวลี่า 
ท่ี่�กำหนดิไว้ 	 แลี่ะสิามาริถปริับให้ย่ดิหย่�นตาม
สิถานการิณ์ต�างๆ	ไดิ้
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 ภาษ่ีท่�จ้ดเก็บถูกนิำไปีใช้อย่างม่ปีระสิทธิภาพ	สิะที่้อนไดิ้จิาก	การิใช้จิ�ายริายจิ�ายภาพิ่ริวม	ริายจิ�าย
ปริะจิำ	แลี่ะริายจิ�ายลี่งท่ี่นขึ้องหน�วยงานภาคริัฐ	โดิยม่การิกำหนดิค�าเป้าหมาย	ดิังน่�

	 ที่ั�งน่�	 เม่�อพิ่ิจิาริณาจิากการิดิำเนินงานขึ้องหน�วยงานขึ้องรัิฐในการิการิใช้จิ�ายริายจิ�ายภาพิ่ริวม	 
ริายจิ�ายปริะจิำ	แลี่ะริายจิ�ายลี่งท่ี่นขึ้องหน�วยงานภาคริัฐ	ที่่�เกิดิขึ้้�นในปีงบปริะมาณ	2565	นั�น	พิ่บว�า	การิใช้จิ�าย 
ริายจิ�ายภาพิ่ริวม	 ริายจิ�ายปริะจิำ	 แลี่ะริายจิ�ายลี่งที่่นขึ้องหน�วยงานภาคริัฐ	 ม่ริ้อยลี่ะ	 100.74	ต�อวงเงิน 
งบปริะมาณ	สิ�งผลี่ให้บริริลี่่เป้าหมายตามที่่�กำหนดิไว้	อย�างไริก็ตาม	หากพิ่ิจิาริณาริายงานผลี่การิใช้จิ�ายเงิน
งบปริะมาณปริะจิำปี	พิ่.ศู.	 2565	จิำแนกตามหน�วยงาน	พิ่บว�าการิใช้จิ�ายขึ้องหน�วยงานภาคริัฐสิ�วนใหญ�
ขึ้องริัฐยังม่การิใช้จิ�ายท่ี่�ยังไม�ถ้งค�าเป้าหมายที่่�กำหนดิไว้	ไม�น้อยกว�า	ริ้อยลี่ะ	100	ดิังนั�น	จิ้งที่ำให้สิถานะการิ
บริริล่ี่เป้าหมายอยู�ในริะดิับใกลี่้เค่ยงการิบริริลี่่เป้าหมาย	

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า
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	 หน�วยงานขึ้องริัฐต้องให้ความสิำคัญกับการิวางแผนการิดิำเนินงานต�าง	 ๆ	ที่่�ต้องม่การิจิัดิลี่ำดิับ 
ความสิำคัญให้สิอดิคลี่้องกับสิถานการิณ์แลี่ะบริิบที่การิพิ่ัฒนาปริะเที่ศูบนฐานขึ้้อมูลี่เชิงปริะจิักษ์	 
ตามเป้าหมายขึ้องย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติแลี่ะแผนแม�บที่ภายใต้ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	ม่การิบูริณาการิการิดิำเนินงานตาม
แนวที่างการิจิัดิที่ำโคริงการิพิ่่�อขึ้ับเคลี่่�อนการิบริริล่ี่เป้าหมายตามย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	 แลี่ะเพิ่่�อใช้งบปริะมาณ
อย�างค่้มค�า	ปริะกอบกับ	การิเบิกจิ�ายงบอ่ดิหน่น	 ในแต�ลี่ะปีงบปริะมาณยังขึ้าดิการิติดิตามแลี่ะตริวจิสิอบ
การิใช้จิ�ายงบปริะมาณ	 ดัิงนั�น	หน�วยงานต�างๆ	ที่่�เก่�ยวขึ้้องกับงบปริะมาณ	ควริม่มาตริาการิในการิใช้จิ�าย 
งบปริะมาณที่่�ริัดิก่มแลี่ะสิามาริถตริวจิสิอบการิใช้จิ�ายขึ้องงบเงินอ่ดิหน่นไดิ้อย�างเป็นริูปธิริริมแลี่ะโปริ�งใสิ
ต�อไป	หน�วยงานภาคริัฐต้องบริิหาริจิัดิการิงบปริะมาณที่่�ไดิ้ริับจิัดิสิริริ	 โดิยคำน้งถ้งผลี่ลี่ัพิ่ธิ์ขึ้องโคริงการิ/ 
การิดิำเนินงาน	ต�อการิบริริลี่่เป้าหมายขึ้องแผนแม�บที่ฯ	 เป็นสิำคัญ	 เพิ่่�อนำไปสิู�การิบริริลี่่ผลี่สัิมฤที่ธิิ�ขึ้อง 
เป้าหมายย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติไดิ้ภายในริะยะเวลี่าที่่�กำหนดิ	ตลี่อดิจินหน�วยงานภาคริัฐต้องวางแผนในการิจิัดิที่ำ 
โคริงการิ/การิดิำเนินงาน	 ให้ม่ความรัิดิก่มแลี่ะสิอดิคลี่้องต�อวงเงินงบปริะมาณที่่�ไดิ้รัิบในแต�ลี่ะปี	 เพิ่่�อให้
สิามาริถดิำเนินงานไดิ้อย�างริาบริ่�นตามเป้าหมายแลี่ะริะยะเวลี่าที่่�กำหนดิไว้

	 การิที่ำงานขึ้องหน�วยงานที่่�ผ�านมา	อาจิเป็นการิที่ำงานในลัี่กษณะไซึ่โลี่	ที่่�อาจิยังขึ้าดิการิบูริณาการิ
การิดิำเนินงานริ�วมกัน	ริวมทัี่�งการิติดิตาม	ตริวจิสิอบ	แลี่ะปริะเมินผลี่การิดิำเนินงานขึ้องกลี่ไกที่่�เก่�ยวขึ้้องอาจิ
จิะยังไม�ไดิ้ม่การินำขึ้้อมูลี่จิากริะบบการิติดิตามแลี่ะปริะเมินผลี่แห�งชาติ	 (eMENSCR)	ฐานขึ้้อมูลี่เปิดิภาครัิฐ
เพิ่่�อสินับสิน่นการิติดิตามแลี่ะปริะเมินผลี่การิดิำเนินงานตามย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	 (Open-D)	ริายงานสิริ่ปผลี่การิ
ดิำเนินการิตามย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติแลี่ะแผนการิปฏิิรูิปปริะเที่ศู	แลี่ะที่่�เก่�ยวขึ้้อง	 ไปใช้ปริะกอบการิดิำเนินการิ 
ตามหลี่ักการิบริิหาริงานค่ณภาพิ่	 ไดิ้อย�างม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่	สิ�งผลี่ให้การิดิำเนินงานต�าง	 ๆ	อาจิจิะยังไม�ไดิ้
สิอดิคลี่้องกับบริิบที่การิพิ่ัฒนา	สิ�งผลี่ให้งบปริะมาณไม�ไดิ้เป็นไปตามโคริงการิ/การิดิำเนินงานท่ี่�ควริไดิ้ริับการิ
จัิดิสิริริ	ปริะกอบกับ	ในแต�ลี่ะปีงบปริะมาณยังขึ้าดิการิติดิตามแลี่ะตริวจิสิอบการิใช้จิ�ายงบปริะมาณ	ริวมไปถ้ง 
การิขึ้าดิการิเช่�อมโยงริะหว�างริะบบติดิตามแลี่ะปริะเมินผลี่แห�งชาติกับริะบบต�างๆ	 ที่่� เก่�ยวขึ้้องกับ 
งบปริะมาณ	ที่ำให้ขึ้าดิปริะสิิที่ธิิภาพิ่การิติดิตาม	ตริวจิสิอบ	แลี่ะปริะเมินผลี่การิดิำเนินงานขึ้องหน�วยงาน
ขึ้องริัฐ

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหม่ายที่ต่้องขับเค่ลื่อนในระยะต่่อไป 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้าหม่ายแผนแม่่บทย่อยที�ม่ีการเพิ�ม่เต่ิม่ 
ในแผนแม่่บทภายใต่้ยุทธศาสต่ร์ชาติ่ 
(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ�ม่เต่ิม่) 
ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค่รัฐ

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บที่ย่อย

ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องบรรลุุภายในปี้ 2565

การบริหารจัดัการการเงินการค่ลุัง

หน่วยงานของรัฐดัำาเนินการโค่รงการต้ามห่วงโซ่่คุ่ณค่่าของป้ระเที่ศไที่ย
เพ่ั�อการบรรลุุเป้้าหมายของยุที่ธุศาสัต้ร์ชาติ้ 

ต้ัวช่�วัดั : สัดััสั่วนของป้ัจจัยภายใต้ห้่วงโซ่่คุ่ณค่่าของป้ระเที่ศไที่ยที่่�ม่โค่รงการ
มารองรับต้่อป้ัจจัยภายใต้้ห่วงโซ่่คุ่ณค่่าที่ั�งหมดั ไม่น้อยกว่า ร้อยลุะ 100

หน่วยงานของรัฐดัำาเนินการโค่รงการต้ามห่วงโซ่่คุ่ณค่่าของป้ระเที่ศไที่ย
เพ่ั�อการบรรลุุเป้้าหมายของยุที่ธุศาสัต้ร์ชาต้ิ

	 จิะเป็นการิสิะท้ี่อนให้เห็นถ้งความก้าวหน้า
การิดิำเนินงานขึ้องหน�วยงานขึ้องริัฐเพิ่่�อขึ้ับเคลี่่�อน
การิบริริลี่่ผลี่ลี่ัพิ่ธิ์การิดิำเนินงานตามเป้าหมายตาม
แผนแม�บที่ย�อย	ที่ั�ง	140	เป้าหมาย	ขึ้อง	23	ปริะเดิ็นแผน
แม�บที่ภายใต้ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติในแต�ลี่ะห้วง	5	 ปี	ท่�จะ
ต้องม่โครงการท่�สามารถข้บเคล่�อนิเปี้าห้มายในิทุก
ปีัจจ้ยของห้่วงโซ่่คุณค่าของปีระเทศไทย (FVCT) 
ของท้�ง 140 เป้ีาห้มายแผนิแม่บทย่อย	 โดิย	FVCT	
จิะปริะกอบดิ้วยองค์ปริะกอบแลี่ะปัจิจิัยที่ั�งหมดิ
ที่่� เ ก่�ยวข้ึ้องแลี่ะม่ความสัิมพัิ่นธ์ิกันที่่�ปริะมวลี่ผลี่ 

	 แผนแม�บที่ปริะเดิ็นแผนแม�บที่	(20)	การิบริิการิปริะชาชนแลี่ะปริะสิิที่ธิิภาพิ่ภาครัิฐ	พิ่.ศู.	2566-2580 
(ฉบับแก้ไขึ้เพิ่ิ�มเติม)	ไดิ้ม่การิเพิ่ิ�มเป้าหมายแผนแม�บที่ย�อย	2	เป้าหมาย	ไดิ้แก�	เปี้าห้มาย 200202 ภาษี่ท่�จ้ดเก็บ 
ถูกนิำไปีใช้อย่างม่ปีระสิทธิภาพ และ เปี้าห้มาย 200203 ห้นิ่วยงานิของร้ฐดำเนิินิการโครงการตามห้่วงโซ่ ่
คุณค่าของปีระเทศไทยเพ่�อการบรรลุเปี้าห้มายของยุทธศาสตร์ชาติ	 เพ่ิ่�อให้คริอบคลี่่มการิดิำเนินงานขึ้อง
หน�วยงานภาคริัฐ	ท่ี่�ม่�งสิู�การิบริิหาริจิัดิการิเงินการิคลี่ังท่ี่�ม่ปริะสิิที่ธิิภาพิ่มากยิ�งข้ึ้�น

จิากที่่กหน�วยงานที่่�เก่�ยวขึ้้องกับแต�ลี่ะเป้าหมายแผน
แม�บที่ย�อย	 ดัิงนั�น	FVCT	 จ้ิงเปี็นิเคร่�องม่อท่�สำค้ญ
ในิการวิเคราะห์้และจ้ดทำโครงการ/การดำเนิินิงานิ
ของห้น่ิวยงานิของร้ฐท่�พุ่งเป้ีาการพ้ฒนิาปีระเทศ
ได้อย่างม่ปีระสิทธิภาพ	ที่่�จิะสิามาริถสิ�งผลี่ต�อการิ
ขึ้ับเคล่ี่�อนการิบริริลี่่เป้าหมายได้ิอย�างเป็นรูิปธิริริม	 
ซึ่้�งเป้าหมาย	 200203	 ม่สิำนักงานสิภาพัิ่ฒนาการิ
เศูริษฐกิจิแลี่ะสัิงคมแห�งชาติ	 เป็นหน�วยงานเจิ้าภาพิ่
ในการิขึ้ับเคล่ี่�อนเป้าหมายริะดิับแผนแม�บที่ย�อยขึ้อง
แผนแม�บที่ภายใต้ย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติ	(จิ.3)	
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	 การิที่่�หน�วยงานขึ้องริัฐดิำเนินการิโคริงการิตามห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องปริะเที่ศูไที่ยเพ่ิ่�อการิบริริลี่่เป้า
หมายขึ้องย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติไดิ้นั�น	สิะที่้อนไดิ้จิาก	สิัดิสิ�วนขึ้องปัจิจิัยภายใต้ห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องปริะเที่ศูไที่ยที่่�ม่
โคริงการิมาริองริับต�อปัจิจิัยภายใต้ห�วงโซึ่�ค่ณค�าที่ั�งหมดิ	โดิยม่การิกำหนดิค�าเป้าหมายดัิงน่�

	 เม่�อพิ่ิจิาริณาจิากการิดิำเนินงานขึ้องหน�วยงานขึ้องริัฐในการิจิัดิที่ำโคริงการิ/การิดิำเนินงานที่่�เกิดิขึ้้�น 
ในปี	 2561-	 2565	 นั�น	 พิ่บว�า	 ม่โคริงการิ/การิดิำเนินงานที่่�ผ�านการิอน่มัติแลี่้ว	 ริวมจิำนวน	 177,796	
โคริงการิ/การิดิำเนินงาน	โดิยเป็นโคริงการิ/การิดิำเนินงานท่ี่�สิอดิคลี่้องกับ	1,839	ปัจิจิัย	จิากที่ั�งหมดิจิำนวน	
2,130	ปัจิจัิยภายใต้ห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องปริะเที่ศูไที่ยขึ้องที่ั�ง	๑๔๐	เป้าหมายแผนแม�บที่ย�อย	หริ่อคิดิเป็นริ้อยลี่ะ 
86.33	อย�างไริก็ตาม	หากพิ่ิจิาริณาเริ่�องความคริอบคลี่่มแลี่ะการิกริะจิายตัวขึ้องโคริงการิ/การิดิำเนินงาน
ตามปัจิจิัย	พิ่บว�า	หลี่ายปัจิจิัยม่โคริงการิ/การิดิำเนินงานมาริองริับจิำนวนน้อย	ขึ้ณะที่่�อ่กหลี่ายปัจิจิัย	แม้ว�า
จิะม่โคริงการิ/การิดิำเนินงานมาริองริับจิำนวนมาก	 แต�สิถานะการิบริริล่ี่เป้าหมายขึ้องแผนแม�บที่ย�อยฯ	
ยังคงอยู�ในริะดิับวิกฤต	 สิะที่้อนไดิ้ว�าการิดิำเนินโคริงการิ/การิดิำเนินงานที่่�ผ�านมาจินถ้งปัจิจ่ิบันอาจิยัง 
ไม�สิามาริถสิ�งผลี่ต�อเป้าหมายแผนแม�บที่ย�อยฯ	 ไดิ้อย�างเป็นรูิปธิริริม	 ดัิงนั�น	 จิ้งที่ำให้สิถานะการิบริริลี่ ่
เป้าหมายอยู�ในริะดิับท่ี่�ม่ความเส่�ยงในิการบรรลุเปี้าห้มาย	สิะที่้อนให้เห็นถ้งความจิำเป็นอย�างเริ�งดิ�วนขึ้อง
หน�วยงานเจิ้าภาพิ่ทัี่�ง	3	ริะดิับแลี่ะหน�วยงานริ�วมขึ้ับเคลี่่�อนขึ้องที่ั�ง	140	เป้าหมายแผนแม�บที่ย�อยที่่�ต้องริ�วม
บูริณาการิดิำเนินการิวิเคริาะห์ความคริอบคลี่่มขึ้องหน�วยงานริ�วมขัึ้บเคล่ี่�อนให้คริบถ้วนมากยิ�งขึ้้�น	 ริวมที่ั�ง 
ในการิริ�วมวิเคริาะห์แลี่ะจิัดิที่ำโคริงการิ/การิดิำเนินงานท่ี่�สิามาริถปิดิช�องว�างการิพิ่ัฒนา	 แลี่ะยกริะดิับ 
การิพิ่ัฒนาปริะเที่ศูไที่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่่�ตั�งไว้ขึ้องย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติให้สิามาริถบริริลี่่ไดิ้

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

200203
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	 หน�วยงานเจิ้าภาพิ่ที่ั�ง	 3	 ริะดิับ	 ควริเริ�งที่ำความเขึ้้าใจิปัจิจิับภายใต้ห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องปริะเที่ศู	 
ขึ้องที่ั�ง	 140	 เป้าหมาย	 เพิ่่�อปริะสิานแลี่ะริ�วมม่อกับหน�วยงานริ�วมขัึ้บเคล่ี่�อนในการิจัิดิที่ำโคริงการิ/ 
การิดิำเนินงาน	ให้ม่โคริงการิเขึ้้ามาปิดิช�องว�างการิพัิ่ฒนาในแต�ลี่ะห�วงโซึ่�ค่ณค�าที่่�ขึ้าดิโคริงการิ

	 หน�วยงานขึ้องภาคริัฐยังขึ้าดิความเขึ้้าใจิในการิมองเป้าหมายริ�วมกันผ�านการิที่ำความเขึ้้าใจิ 
จิากปัจิจิัยภายใต้ห�วงโซึ่�ค่ณค�าขึ้องปริะเที่ศูไที่ยที่่�เก่�ยวขึ้้อง	ที่ำให้ยังไม�สิามาริถปิดิช�องว�างการิพิ่ัฒนาเพิ่่�อการิ
บริริล่ี่เป้าหมายย่ที่ธิศูาสิตริ์ชาติไดิ้

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหม่ายทีต่่้องขับเค่ลื่อนในระยะต่่อไป 

200203
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“ภาครััฐโปรั่งใส สังคมไทยปลอดการัทุจรัิตและการัปรัะพฤติมิชอบ”

การต่่อต่้านการทุุจริต่
และประพฤต่ิมิิชอบ

แผนแม่่บท

21
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการท างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น และสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป้าหมายระดับประเด็น 
คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผล
สัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ และมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน 
สรุปสถานการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย ภาพรวม
คะแนนและอันดับดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2561 – 2564 มีแนวโน้มลดลง โดยมี
คะแนนทรงตัวอยู่ที่ 36 คะแนนใน พ.ศ. 2561 – 2563 และมีคะแนน 35 คะแนนใน พ.ศ. 2564 ขณะที่อันดับใน 
พ.ศ. 2561 – 2564 ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่อง จากอันดับที่ 99 ใน พ.ศ. 2561 เป็นอันดับที่ 110 ใน พ.ศ. 2564  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนนภายใน พ.ศ. 2565 พบว่า โดยยังคงมีสถานะที่ห่างไกล
จากค่าเป้าหมาย ดังนั้น จึงมีสถานการบรรลุเป้าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในระดับ
วิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  
สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ยังคงมีอยู่อาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือดัชนีภาพลักษณ์
การคอร์รัปชันของประเทศไทย (CPI) ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า ใน พ.ศ. 2564 
ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ท่ี 35 คะแนน และมีอันดับอยู่ที่ 110 ของโลกจากทั้งหมด 180 
ประเทศ ลดลงจาก พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ได้ 36 คะแนนเท่ากันทั้ง 3 ปี โดยมีอันดับอยู่ที่ 99 101 และ 104 
ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนและการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนใน พ.ศ. 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 จากประเทศในกลุ่มอาเซียน

210001 
62 แดง 

 

210001 
63 แดง 

 

210001 
64 แดง 

 

210001 
65 แดง 

 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  210001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุใน พ.ศ. 2565 
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ทั้งหมด 11 ประเทศ โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้คะแนน CPI อันดับ 1 คือ สิงคโปร์ 85 คะแนน รองลงมาเป็น
มาเลเซีย 48 คะแนน ติมอร์-เลสเต 41 คะแนน เวียดนาม 39 คะแนน อินโดนีเซีย 38 คะแนน และไทย 35 
คะแนน  

 
ที่มา : ส านักงาน ป.ป.ช. 

สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ยังคงเป้าหมายระดับประเด็น และตัวชี้วัดเดิม คือ ดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย แต่ได้มีการปรับค่าเป้าหมาย จาก เดิม อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน เป็น ไม่เกินอันดับที่ 43 และไม่น้อยกว่า 57 คะแนน รวมทั้งได้มีการเพ่ิมตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทย  (ITA) 
ไม่น้อยกว่า 89 คะแนน เพ่ือให้สะท้อนและมีความครอบคลุมเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 
ประเทศไทยมีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่เข้า
ร่วมการประเมินที่เพ่ิมขึ้นจาก 68.78 คะแนนใน พ.ศ. 2561 เป็น 87.57 คะแนนใน พ.ศ. 2565 เมื่อเปรียบเทียบ
สถานการณ์ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย ในปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน และอยู่ใน
อันดับที่ 110 กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายใน พ.ศ. 2570 ที่ก าหนดให้มีดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
ไม่เกินอันดับที่ 43 และไม่น้อยกว่า 57 คะแนน และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 
89 คะแนน เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ตัวชี้วัดร่วมกัน ส่งผลให้สถานการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อยู่ในระดับวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  
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2570 แดง 
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ทั้งนี้ การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบยังคงมีปัญหาและข้อจ่ากัดในด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาทิ การติดสินบนและการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ การรับรู้และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง การจ่ายเงินค่าสินบนของภาคธุรกิจ และการทีเ่จ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ต่าแหน่ง
หน้าที่ในทางมิชอบ รวมทั้งประชาชนยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยตรวจสอบ ติดตามการใช้
งบประมาณและการด่าเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง  เมื่อไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง  
การทุจริตคอรัปชั่นจึงยังไม่สามารถลดลงได้ และส่งผลให้คะแนนอันดับดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศ
ไทยของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) บางเป้าหมายอยู่ใน
ระดับดี แต่อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งแก้ไข 
คือ การปลูกฝังความตระหนักรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย และประชาชนให้มีทัศนคติและพฤติกรรมยึดม่ัน
ความซื่อสัตย์สุจริต ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
ซึ่งมีความส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐยังมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง การยกระดับ
กระบวนการ/วิธีการประเมินให้สามารถสะท้อนความเป็นจริง เพ่ือให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดของผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รัฐในภาพรวมเท่ากับ 85.79 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A (ช่วงคะแนน 85 - 94.99) ถือได้ว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน "ระดับสูงมาก" แต่มคีดกีารเรียกรับเงินของผู้บริหารจากผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือแลกกับการ
ไม่ถูกโยกย้ายต าแหน่งในหน่วยงาน ซึ่งการบริหารงานของภาครัฐท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการด าเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริการภาครัฐ  
อีกท้ัง การด่าเนินการในกระบวนการด่าเนินคดีทุจริตยังคงมีความล่าช้า ส่งผลให้ผู้กระท าความผิด อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้เสียหายเนื่องจากได้รับความเป็นธรรมที่ล่าช้าหรือคดีขาดอายุความ น าไปสู่การได้รับความไม่
เป็นธรรมและการท าเดินงานของภาครัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งภาคี
เครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ดังนี้ (1) การสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการป้องกันและ
ตรวจสอบการทุจริตได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน (2) ควรสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องด่าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการให้บริการประชาชนในระดับพ้ืนที่ รวมทั้ง ผลักดันให้เกิดหน่วยงานต้นแบบ และ (3) ปรับปรุงระบบ
ขั้นตอนการด่าเนินงาน และผลักดันการจัดท่าระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สามารถมีผลบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศ
ไทย และคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทย ให้สูงขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างก้าวกระโดด และบรรลุผลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
แท้จริง   
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผน  
แม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายดังนี้  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 
พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ร้อยละเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) ร้อยละประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อย
ละ 50 และ (3) ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ร้อยละ 80 (หรือ 85 คะแนนขึ้นไป) 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น 
จากการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของทุกภาคส่วน ซึ่งต้องมีการด่าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ร้อยละเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึด
มั่นความซื่อสัตย์สุจริต (2) ร้อยละประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ (3) ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) พบว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ใน พ.ศ. 2563 – 2565 มีเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริตเฉลี่ยร้อยละ 74.50 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเฉลี่ยร้อยละ 78.37 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
มีจ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เฉลี่ยร้อยละ 30.98 
และเมื่อพิจารณาทั้ง 3 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงสามารถสรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
 
 

 
2562 สีแดง 2563 สีแดง 2564 สสี้ม 

210101 
2565 สีเหลือง 

 Y1 เปา้แผนย่อย 

 Y2 เป้าประเด็น 210001 แดง 

210201 210101 210102 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

หมายเหตุ : สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจ่าปี 2565 
*เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อ เป้าหมายแผนแม่บทย่อยระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 
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คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุใน พ.ศ. 2565 พิจารณาจากตัวชี้วัด
จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง (2) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน (จ านวน 
ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ) และ (3) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน (จ านวนภาครัฐ 
ที่ถูกชี้มูลว่า กระท าการทุจริต) ลดลงร้อยละ 10 และ (4) จ านวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ลดลงร้อยละ 25  

 สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทยลดลง 
พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวน 4 ตัว ได้แก่ (1) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง (2) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
(จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)) และ  (3) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน (จ านวน
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า กระท าการทุจริต) และ (4) จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 มีจ่านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 42.11 จ่านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน (จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)) ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 44.73 จ่านวนคดี
ทุจริตรายหน่วยงาน (จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต) ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 100 
และจ่านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวกับผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมืองตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ไม่มีการ 
ชี้มูลในชั้นไต่สวน โดยเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดร่วมกันทั้งหมด จึงสามารถสรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ
บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 

การด่าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุใน พ.ศ. 2565 พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) กระบวนการด าเนินคดีทุจริต 
ที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนดลดลง ไม่เกินร้อยละ 25 และ  
(2) จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับลดลง ไม่เกินร้อยละ 4 ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง 

สถานการณ์ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการด่าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติมีการปรับตัวที่ดีขึ้น พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) กระบวนการ
ด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนดลดลง และ   
(2) จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับลดลง พบว่า กระบวนการด่าเนินคดีทุจริต 
ที่จ่าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก่าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2565 มีสัดส่วนที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 73.80 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 71.98  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้มาก และจ่านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวนคดีที่ส่งฟ้องจ านวน 515 เรื่อง และไม่มี
เรื่องที่ถูกฟ้องกลับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนคดีที่ส่งฟ้องจ านวน 1,078 เรื่องและไม่มีเรื่องที่ถูก
ฟ้องกลับ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง จ านวน 10 เรื่อง และหน่วยงานไต่สวนยังไม่
ถูกฟ้องกลับจากคดีที่มีการส่งฟ้องศาล เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงสามารถสรุปสถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 

 
2562 สสีม้ 2563 สีเขียว 2564 สเีขียว 

210102 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สสีม้ 

210201 

2565 สีเขียว 

2565 สีสม้ 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
831

แผนแม่่บท21การต่่อต่้านการทุุจริต่
และประพฤต่ิมิิชอบ



แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

การป้้องกันการทุจริตและป้ระพฤติมิชอบ

(1) ร้อยละ 50 ของเดั็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที�ยึดัมั�นความซื่่�อสััตย์สัุจริต
(2 ร้อยละ 50 ชองป้ระชาชนที�มีวัฒนธรรมค่านิยมสัุจริตและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและป้ระพฤติมิชอบ
(3) ร้อยละ 80 (หร่อ 85 คะแนนขึ�นไป้) ของหน่วยงานที�ผ่านเกณฑ์์การป้ระเมิน ITA

ป้ระชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่่�อสััตย์สัุจริต 

  มีี ปัั จ จั ย ขัั บ เ ค ลื่่� อ น ที่ี� ส ำ คั ญ  ไ ด้้ แ ก่่
(1) เสริิมสริ้างการิริับริ้้และปริับฐานคิิดเพื่่�อ
ปริะโยชน์ส่วนริวม โด้ยปัลืู่ก่ฝัั งคุณธรรมีแลื่ะ
จริยธรรมี ปัรับฐานคิด้ขัองปัระชาชนให้้เห้็นแก่่
ปัระโยชน์ส่วนรวมีมีาก่ก่ว่าปัระโยชน์ส่วนตนมีี
วัฒนธรรมีค่านิยมีสุจริตมีีพฤติก่รรมีต่อต้านก่ารทีุ่จริต
แลื่ะปัระพฤติมีิชอบปัลูื่ก่ฝัังก่ลืุ่่มีเด็้ก่แลื่ะเยาวชนไที่ย
ให้้ มีี พฤติ ก่ รรมีซื่่� อสั ตย ์ แลื่ะวัฒนธรรมีสุ จ ริ ต
ผ่่านห้ลัื่ก่สูตรก่ารศึึก่ษา ทัี่�งภาคที่ฤษฎีีแลื่ะภาคปัฏิิบัติ 
ตั�งแต่ระดั้บปัฐมีวัยจนถึึงระดั้บอุด้มีศึึก่ษารวมีทัี่�ง
จัด้ที่ำส่�อแลื่ะปัระชาสัมีพันธ์ในเชิงปัลื่อด้ภัยแลื่ะ
สร้างสรรค์ โด้ยเฉพาะส่�อเก่ี�ยวก่ับด้้านคุณธรรมี
จรยิธรรมี แลื่ะแนวคิด้ก่ารป้ัองก่นัแลื่ะต่อต้านก่ารทุี่จรติ
(2) สนับสนุนการิขยายเคิริ่อข่ายและสร้ิางพื่ลัง
การิมีส่วนริ่วมจากภาคิส่วนต่่าง ๆ โดยเฉพื่าะ
ภาคิปริะชาชน ให้้มีีส่วนร่วมีในก่ารเฝั้าระวังแลื่ะ
แจ้งเบาะแส รวมีทัี่�งพัฒนาระบบก่ารเฝั้าระวังแลื่ะ
ก่ารแจ้งเบาะแส เสริมีสร้างมีาตรก่ารคุ้มีครองพยาน

ให้้ผู่้แจ้งเบาะแสรู้สึก่ปัลื่อด้ภัยแลื่ะมีั�นใจว่าจะมีีก่าร
ด้ำเนินก่ารอย่างตรงไปัตรงมีา เม่ี�อมีีก่ารส่งห้ลัื่ก่ฐาน
ห้ร่อร้องเรียน เม่ี�อมีีแนวโน้มีก่ารทุี่จริตเกิ่ด้ขึั�นแลื่ะ
(3) พื่ัฒนาริะบบการิบริิหาริงานภาคิรัิฐและ
ธริริมาภิบาลภาคิเอกชน โด้ยพัฒนาแลื่ะเสริมีสร้าง
ก่ลื่ไก่ก่ารปั้องก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริตที่ี�มีี
ปัระสิที่ธิภาพก่ารพัฒนาระบบก่ารปัระเมีินก่ารปัฏิิบัติ
ราชก่ารก่ารปัระเมิีนคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใส
ขัองห้น่วยงานภาครัฐ ให้้เขั้าถึึงได้้ง่ายแลื่ะเขั้าก่ับ
วัฒนธรรมีองค์ก่รสะที่้อนผ่ลื่ก่ารด้ำเนินก่ารได้้
อย่างแท้ี่จริง ตลื่อด้จนพัฒนาระบบคุณธรรมีแลื่ะ
ความีโปัร่งใสในก่ารปัฏิิบัติงานขัองทีุ่ก่ห้น่วยงาน
ภาครัฐแลื่ะเอก่ชน สนับสนุนโครงสร้างแลื่ะระบบ
ที่ี�เอ่�อต่อก่ารลื่ด้ก่ารใช้ดุ้ลื่ยพินิจในก่ารปัฏิิบัติงาน
ก่ารจัด้ที่ำฐานขั้อมีูลื่ตัวอย่างขัองห้น่วยงาน สนับสนุน
ต้นแบบที่ี�ด้ี รวมีถึึงก่ารพัฒนาแลื่ะจัด้ก่ารองค์ความีรู้
ด้้านก่ารปั้องก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริตด้้วย

210101

จ.3

ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายที�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565

ป้ี
2565
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 พิจารณาจาก่ (1) ร้อยลื่ะเด็้ก่แลื่ะเยาวชนไที่ย 
มีีพฤติก่รรมีทีี่� ยึ ด้มีั� นความีซื่่� อ สัต ย์สุ จ ริต เฉลื่ี� ย
(2) ร้อยลื่ะปัระชาชนมีีวัฒนธรรมีค่านิยมีสุจริต
มีีที่ัศึนคติแลื่ะพฤติก่รรมีต่อต้านก่ารทุี่จริตแลื่ะ
ปัระพฤติมีิชอบเฉลื่ี�ย แลื่ะ (3) ร้อยลื่ะห้น่วยงานทีี่�
ผ่่านเก่ณฑ์์ก่ารปัระเมีินคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใส
ขัองห้น่วยงานภาครัฐ เมี่�อพิจารณาในภาพรวมีขัอง
ก่ารบรรลืุ่ เปั้าห้มีายในห้้วงแรก่ขัองก่ารด้ำเนิน
ก่ารตามียุที่ธศึาสตร์ชาติ (พ.ศึ. 2561 – 2565)
พบว่า ปัระชาชนมีีวัฒนธรรมีแลื่ะพฤติก่รรมีซื่่�อสัตย์
สุจริตเพิ�มีมีาก่ขัึ�นโด้ยในช่วงพ.ศึ. 2563 – 2565
ร้อยลื่ะเด้็ก่แลื่ะเยาวชนไที่ยมีีพฤติก่รรมีที่ี� ยึ ด้
มีั�นความีซื่่�อสัตย์สุจริตเฉลื่ี�ย มีีสัด้ส่วนเพิ�มีขัึ�น
อย่างต่อ เน่� องโด้ยเพิ�มีขัึ�นจาก่ร้อยลื่ะ 52.10
ในพ.ศึ. 2563 เป็ันร้อยลื่ะ 93.10 ในพ.ศึ. 2565
คิด้ค่ิาเฉลี�ยในห้วง 3 ปีได้ เป็นริ้อยละ 74.5
ซื่ึ� ง เพิ� มีขัึ�น เช่น เด้ียวก่ับปัระชาชนมีี วัฒนธรรมี
ค่านิยมีสุจริต มีีที่ัศึนคติแลื่ะพฤติก่รรมีต่อต้าน
ก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบเฉลื่ี�ย ที่ี�มีีสัด้ส่วน 

เพิ�มีขัึ�นจาก่ร้อยลื่ะ 73.30 ในพ.ศึ. 2563 เปั็นร้อยลื่ะ
90.90 ในพ.ศึ. 2565 คิด้คิ่าเฉลี�ยในห้วง 3 ปีได้เป็น
ริ้อยละ 78.37 อีก่ที่ั�ง ร้อยลื่ะห้น่วยงานทีี่�ผ่่านเก่ณฑ์์
ก่ารปัระเมีนิคณุธรรมีแลื่ะความีโปัรง่ใสขัองห้นว่ยงาน
ภาครัฐในช่วงพ.ศึ. 2561 – 2565 มีีสัด้ส่วนเพิ�มีขัึ�น
อย่างต่อเน่�องเช่นเด้ียวก่ัน จาก่ร้อยลื่ะ 9.54 ใน 
พ.ศึ. 2561 เป็ันร้อยลื่ะ 70.52 ในพ.ศึ. 2565 ซื่ึ�งเพิ�มีขัึ�น 
ถึึง 7 เที่่า คิด้คิ่าเฉลี�ยในห้วง 5 ปีได้เป็นร้ิอยละ 
30.98 เม่�อพื่ิจาริณาสถานการิณ์ริ้อยละเด็กและ 
เยาวชนไทยมีพื่ฤต่ิกริริมที�ยึดมั�นคิวามซื่่�อสัต่ย์ 
สุจริิต่เฉลี�ยริ้อยละ 74.5 ร้ิอยละปริะชาชนมีวัฒนธริริม 
คิ่านิยมสุจริิต่มีทัศนคิติ่และพื่ฤติ่กริริมต่่อต้่าน 
การิทุจริิต่และปริะพื่ฤติ่มิชอบเฉลี�ยริ้อยละ 78.37 
และริ้อยละหน่วยงานที�ผ่่านเกณฑ์์การิปริะเมิน 
คิุณธริริมและคิวามโปร่ิงใสของหน่วยงานภาคิรัิฐ 
เฉลี�ยริ้อยละ 30.98 เปรีิยบเทียบกับคิ่าเป้าหมาย 
พื่.ศ. 2565 ส่งผ่ลให้สถานการิบริริลุคิ่าเป้าหมายอย้ใ่น 
ริะดับใกล้เคิียงในการิบริริลุเป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

210101

การิดำาเนินการิต่ามคิ่าเป้าหมายปริะชาชนมีวัฒนธริริมและพื่ฤต่ิกริริมซื่่�อสัต่ย์สุจริิต่

ที�มา : สำานักงาน ป.ป.ช.
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210101

 ห้น่วยงานที่ี� เก่ี�ยวขั้องได้้ร่วมีขัับเคลื่่�อน
ก่ารด้ำเนินงานผ่่ าน โคิริงการิ เพื่่� อ ขับ เคิ ล่� อน
การิบริริลุเป้าหมายต่ามยุทธศาสต่ริ์ชาต่ิปริะจำป ี
งบปริะมาณ 2565 อาทิี่ โคิริงการิขับเคิล่�อนการิ
มีส่วนริ่วมด้านการิศึกษาเพื่่�อต่่อต่้านการิทุจริิต่
และปริะพื่ฤต่ิมิชอบโดยใช้เคิริ่อข่ายคิริ้ภ้มิปัญญา
เพ่�อปัลืู่ก่ฝัังคุณธรรมีแลื่ะจริยธรรมีให้้ก่ับเคร่อขั่าย
ครูภูมีิปััญญาไที่ยนำไปัขัยายผ่ลื่ก่ารสร้างก่ารรับรู้ให้้
ปัระชาชนมีีวัฒนธรรมีแลื่ะพฤติก่รรมีซื่่�อสัตย์สุจริต
รวมีที่ั�ง จัด้ที่ำขั้อมีูลื่แลื่ะสร้างระบบขั้อมีูลื่ต่อต้าน
ก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบโด้ยใช้ เคร่อขั่าย
ครูภูมีิปััญญาไที่ยเปั็นฐาน เก่ิด้เคร่อขั่ายความีร่วมี
มี่อในก่ารขัับเคลื่่�อนก่ารเฝ้ัาระวังแลื่ะป้ัองกั่นแลื่ะ
ปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริต แลื่ะโคิริงการิเคิริอ่ข่าย ป.ป.ท. 
เฝ้้าริะวังการิทุจริิต่ “PACC Connect” เพ่�อจัด้เก่็บ 
ข้ั อ มูีลื่ ภัยทีุ่ จ ริ ตแลื่ะผ่ลื่ก่ระที่บต่ อ สั งคมีแลื่ะ 
สร้างเคร่อข่ัายสังคมีเพ่�อเฝ้ัาระวัง แลื่ะต่อต้านก่าร 
ทุี่จริตในภาครัฐแบบมีีส่วนร่วมี รวมีทัี่�ง พัฒนาก่ลื่ไก่ 
ในก่ารที่ำงานให้้มีีปัระสิที่ธิภาพในก่ารเสริมีสร้าง 
ทัี่ ศึ น ค ติ แ ลื่ ะ ค่ า นิ ย มี ที่ี� ถึู ก่ ต้ อ ง ใ ห้้ แ ก่่ สั ง ค มี 
นอก่จาก่นั�นสำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ได้้ด้ำเนินโครงก่าร
ภายใต้แผ่นงานบูรณาก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะ
ปัระพฤติมีิชอบ แลื่ะโครงก่ารกิ่จก่รรมีทีี่�สนับสนุน
ก่ารขัับเคลื่่� อนแผ่นงานบูรณาก่ารต่อต้านก่าร
ทุี่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบ ภายใต้งบปัระมีาณ
ที่ั�งสิ�น 991.9316 ลื่้านบาที่ ปัระก่อบด้้วย โครงก่าร 
ก่ิจก่รรมีภายใต้แนวที่างก่ารปัลืู่ก่ฝัังวิธีคิด้ปัลืู่ก่ 
จิตสำนึก่ให้้มีี วัฒนธรรมีแลื่ะพฤติก่รรมีซื่่�อสัตย์
สุจริต (งบปัระมีาณ 63.6179 ลื่้านบาที่ ห้ร่อ 
ร้อยลื่ะ 6.41 ขัองงบปัระมีาณที่ั�งห้มีด้) จำนวน 
244 ห้น่วยงาน 1,267 โครงก่าร แลื่ะโครงก่าร/ 
ก่ิจก่รรมีภายใต้แนวที่างก่ารป้ัองกั่นก่ารทุี่จริต 
แลื่ะปัระพฤติมีิชอบ (งบปัระมีาณ 928.3136 
ล้ื่านบาที่ ห้ร่อ ร้อยลื่ะ 93.51 ขัองงบปัระมีาณที่ั�งห้มีด้) 
จำนวน 81 ห้น่วยงาน 201 โครงก่าร โด้ยโครงก่าร 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ก่ิจก่รรมีดั้งก่ล่ื่าวมีี ลัื่ก่ษณะเป็ันก่ารเสริมีสร้าง 
จิตสำนึก่ก่ารสร้างวัฒนธรรมีต่อต้านก่ารทุี่จริต 
ก่ารแยก่แยะผ่ลื่ปัระโยชน์ส่วนตนแลื่ะผ่ลื่ปัระโยชน์ 
ส่วนรวมี ก่ารไมี่รับสินบน ก่ารมีีความีลื่ะอายต่อ 
ก่ารก่ระที่ำความีผิ่ด้ ก่ารไม่ีเพิก่เฉยห้ร่ออด้ที่น 
ต่อก่ารทีุ่ จริ ตก่ารส่ ง เสริ มีก่ารมีี ส่ วนร่ วมีขัอง 
ทีุ่ก่ภาคส่วนในก่ารป้ัองกั่น เฝ้ัาระวัง แลื่ะต่อต้าน 
ก่ารทีุ่จริตในทีุ่ก่รูปัแบบ รวมีที่ั�ง ก่ารปัระเมีิน 
คุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใสในก่ารด้ำเนินงานขัอง 
ห้น่วยงานภาครัฐซื่ึ�งห้น่วยงานได้้ด้ำเนินโครงก่าร/ 
ก่ิจก่รรมีด้ังนี� (1) ก่ารเสริมีสร้างความีรู้ความีเขั้าใจ 
ด้้านก่ารป้ัองกั่นก่ารทุี่จริต ก่ารสร้างความีตระห้นัก่ 
รู้ในก่ารแยก่แยะผ่ลื่ปัระโยชน์ส่วนตนกั่บปัระโยชน์ 
ส่วนรวมีก่ารสร้ างค่ านิยมีความีซื่่� อสัตย์ สุจริต 
ก่ารมีีวินัย แลื่ะก่ารสร้างจิตสำนึก่ที่ี�ดี้ในก่ารปัฏิิบัติ 
งาน โด้ยน้อมีนำห้ลื่ัก่ปัรัชญาขัองเศึรษฐก่ิจพอเพียง 
มีาใช้ โด้ยฝึัก่อบรมีห้ร่อให้้ความีรู้ กั่บเจ้าห้น้าที่ี� 
ภายในห้น่วยงานซื่ึ� ง ไ ด้้นำห้ลัื่ก่สูตรต้านทุี่จริต
ศึึ ก่ ษ า ทีี่� ค ณ ะ รั ฐ มี น ต รี ใ ห้้ ค ว า มี เ ห็้ น ช อ บ ไ ปั
ด้ำเนินก่ารแลื่ะก่ารด้ำเนินก่ิจก่รรมีเพ่�อยก่ระดั้บ
คะแนนก่ารปัระเมิีนคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใส 
ในก่ารด้ำเนินงานขัองห้น่วยงานภาครัฐ (2) ก่าร 
เสริมีสร้าง พัฒนาศึัก่ยภาพ แลื่ะขัยายผ่ลื่เคร่อขั่าย 
อาที่ิ ก่รมีก่ารปัก่ครอง ได้้มีีก่ารฝึัก่อบรมีคณะ 
ก่รรมีก่ารห้มีู่บ้านให้้มีีความีรู้เก่ี�ยวก่ับก่ารปั้องก่ัน 
ก่ารทีุ่จริต ก่ารปัระยุก่ต์ห้ลัื่ก่ความีพอเพียงด้้วยโมีเด้ลื่ 
STRONG จิตพอเพียงต้านทีุ่จริต ก่ารขััด้ก่ันระห้ว่าง 
ผ่ลื่ปัระโยชน์ส่วนตนก่ับผ่ลื่ปัระโยชน์ส่วนรวมี 
ก่ารด้ำเนินงานส่งผ่ลื่ให้้เก่ิด้คณะที่ำงานขัับเคล่ื่�อน 
ก่ารปั้องก่ันแลื่ะต่อต้ านก่ารทีุ่ จริ ต โด้ยชุมีชน 
เปั็นแก่นห้ลัื่ก่ ในระด้ับจังห้วัด้ 17 จังห้วัด้ แลื่ะคณะ 
ที่ำงานระด้ับตำบลื่ 171 ตำบลื่ซื่ึ�งมีีเคร่อขั่ายภาค 
ปัระชาชนมีาก่ก่ว่า 30 ปัระเภที่เพ่�อเช่�อมีโยงก่ลื่ไก่ 
ในระด้ับพ่�นที่ี� ก่ลื่ไก่ภาครัฐภาคเอก่ชนที่ี�เก่ี�ยวขั้อง 
นอก่จาก่นี�  ยังได้้พัฒนาแลื่ะขัับเคลื่่�อนห้ลัื่ก่สูตร 
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แผนแม่่บท 21 การต่่อต่้านการทุจริต่
และประพฤต่ิม่ิชอบ



ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

210101

 ที่ี�ผ่่านมีา ห้น่วยงานต่าง ๆ ต้องปัรับรูปัแบบ
ก่ารด้ำเนินโครงก่าร/ก่ิจก่รรมี สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ใน
ฐานะห้น่วยงานเจ้าภาพจึงต้องก่ำกั่บ ติด้ตามีแลื่ะ
เร่งรัด้ก่ารด้ำเนินโครงก่าร/กิ่จก่รรมีให้้เป็ันไปัตามี
แผ่นปัฏิิบัติก่ารแลื่ะให้้บรรลืุ่ค่าเป้ัาห้มีายตามีแผ่นฯ 
ที่ี�ก่ำห้นด้ไว้ ทัี่�งนี� โครงก่าร/กิ่จก่รรมีขัองห้น่วยงานส่วน
ให้ญ่ในพ.ศึ. 2565 เปั็นไปัในลื่ัก่ษณะขัองก่ารอบรมี
เพ่�อสร้างความีรู้ความีเข้ัาใจในก่ารป้ัองกั่นก่ารทุี่จริต
เปั็นห้ลื่ัก่ซื่ึ�งต้องอาศึัยระยะเวลื่าแลื่ะความีต่อเน่�อง
ในก่ารด้ำเนินก่ารให้้บรรลุื่แลื่ะเห็้นผ่ลื่เป็ันรูปัธรรมี 
เพราะเก่ี�ยวข้ัองกั่บก่ารปัรับเปัลื่ี�ยนพฤติก่รรมีทัี่ศึนคติ
ให้้ตระห้นัก่ถึึงความีสำคัญขัองก่ารปั้องก่ันก่ารทีุ่จริต
ด้ังนั�น ผ่ลื่ก่ารด้ำเนินโครงก่าร/กิ่จก่รรมี จึงยัง 
ไมี่ สะที่้อนก่ารแก่้ ไขัปััญห้าก่ารทีุ่จริ ต ไ ด้้ที่ันที่ ี
ในส่วนขัองก่ารปัลืู่ก่ฝัังให้้ เด้็ก่แลื่ะเยาวชนไที่ย
มีีพฤติก่รรมีทีี่�ยึด้มีั�นความีซื่่�อสัตย์สุจริต โด้ยผ่่าน 
ห้ลื่ัก่สูตรต้านทุี่จริตศึึก่ษาแลื่ะขัยายผ่ลื่ก่ารเรียนรู ้
ใ นห้ลื่ั ก่ สู ต รด้ั ง ก่ลื่่ า วนั� น ยั ง ไ มี่ ค รอบคลืุ่ มีทีุ่ ก่
ก่ลืุ่่มีเปั้าห้มีายโด้ยเฉพาะก่ลืุ่่มีเด้็ก่แลื่ะเยาวชน 
ที่ี�อยู่นอก่ระบบก่ารศึึก่ษา นอก่จาก่นี� ในส่วนขัองก่าร
ด้ำเนินโครงก่าร/ก่ิจก่รรมีที่ี�สนับสนุนปัระชาชนให้้มีี
วัฒนธรรมีค่านิยมีสุจริต มีีทัี่ศึนคติแลื่ะพฤติก่รรมี 
ก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบนั�นยังมี ี
ความีซื่�ำซื่้อน โด้ยเฉพาะในส่วนรายช่�อก่ลืุ่่มีเป้ัาห้มีาย 

ผู่้เข้ัาร่วมีโครงก่าร/กิ่จก่รรมีในส่วนก่ระบวนก่าร 
ปัระเมิีนคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใสในก่ารด้ำเนินงาน 
ขัองห้น่วยงานภาครัฐนั�น ห้น่วยงานเจ้าภาพควร 
สนับสนุนให้้องค์ก่รปัก่ครองส่วนที่้องถึิ�น ซื่ึ�งเป็ัน 
ก่ลุ่ื่มีห้น่วยงานทีี่�มีีนัยสำคัญต่อก่ารขัับเคลื่่� อน 
ก่ารปัระเมีินฯ เห้็นถึึงความีสำคัญแลื่ะเขั้าร่วมีในก่าร 
ปัระเมีินฯ โด้ยห้น่วยงานที่ี� มีีคะแนนผ่่านเก่ณฑ์์ 
ก่ารปัระเมีินฯ แลื่้ว ให้้รัก่ษาระด้ับมีาตรฐานก่าร 
ปัระเมีินฯ ให้้คงอยู่ในระดั้บที่ี�ด้ีแลื่ะสำห้รับห้น่วยงาน 
ที่ี�เพิ�งเข้ัาร่วมีแลื่ะยังต้องปัรับปัรุงก่ารด้ำเนินก่าร 
ให้้มีีก่ารพัฒนา ปัรับปัรุงแลื่ะเรียนรู้จาก่ห้น่วยงาน 
อ่�น ๆ  ทีี่�ผ่่านเก่ณฑ์์ก่ารปัะเมีินฯ ที่ั�งนี�ห้น่วยงานที่้องถึิ�น 
ควรตระห้นัก่ถึึงความีสำคัญแลื่ะเตรียมีความีพร้อมี 
(โด้ยเฉพาะด้้านงบปัระมีาก่ลืุ่่มีบุคลื่าก่รผู่้รับผิ่ด้ชอบ 
ระบบเที่คโนโลื่ยีสารสนเที่ศึแลื่ะความีรู้ความีเข้ัาใจ 
เก่ี�ยวกั่บก่ารปัระเมิีนคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใส 
ในก่ารด้ำเนินงานขัองห้น่วยงานภาครัฐขัองบุคลื่าก่ร) 
เพ่�อให้้สามีารถึเขั้าร่วมีก่ารปัระเมีินฯ แลื่ะได้้ขั้อมีูลื่ 
ผ่ลื่ก่ารปัระเมิีนฯ ทีี่�ตรงไปัตามีความีเป็ันจริงแลื่ะ
สามีารถึนำไปันำผ่ลื่ก่ารปัระเมิีนฯ ด้ังก่ลื่่าวไปัใช้
พัฒนาองค์ก่รต่อไปั รวมีที่ั�ง ควรให้้ความีสำคัญกั่บ
ตัวชี�วัด้ที่ี�มีีผ่ลื่แลื่ะเช่�อมีโยงกั่บก่ารยก่ระดั้บค่าด้ัชนี
ก่ารรับรู้ก่ารทีุ่จริตด้้วย

ต้านทีุ่จริตศึึก่ษาในสถึานศึึก่ษาสังก่ัด้สำนัก่งาน 
คณะก่รรมีก่ารก่ารศึึก่ษาเอก่ชนแลื่ะสำนัก่งาน 
ส่ ง เสริ มีก่ารศึึ ก่ษานอก่ระบบแลื่ะก่ารศึึ ก่ษา 
ตามีอัธยาศึัย ให้้สำนัก่งานเขัตพ่�นที่ี�ก่ารศึึก่ษา 
ขัับเคลื่่�อนห้ลื่ัก่สูตรต้านทุี่จริตศึึก่ษาไปัปัรับใช้ 
ในก่ารเรียนก่ารสอนขัองสถึานศึึก่ษาในสังกั่ด้ 
สำนั ก่ งานคณะก่รรมีก่ารก่ารศึึ ก่ษาขัั� นพ่� นฐาน 
แลื่ะสำนัก่งานคณะก่รรมีก่ารก่ารอาชีวศึึก่ษา
นอก่จาก่นี� ก่รมีปัระชาสัมีพันธ์ยังได้้สนับสนุนก่าร

ปัระชาสัมีพันธ์ก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติ 
มีิชอบผ่่านส่�อแลื่ะช่องที่างต่าง ๆ โด้ยอาศึัยเคร่อขั่าย
อาสาสมัีครปัระชาสัมีพันธ์ปัระจำห้มีู่บ้านแลื่ะชุมีชน
(อปั.มีช.) แลื่ะพัฒนาก่ระบวนก่ารให้้บริก่ารขัอง 
เจ้าห้น้าที่ี�รัฐที่ี�เน้นก่ารสร้างก่ารรับรู้แก่่ปัระชาชน 
ภาคเอก่ชน แลื่ะก่ารด้ำเนินนโยบายซื่ึ�งรวมีถึึงก่าร
ปัฏิิบัติราชก่ารทีี่�โปัร่งใสแลื่ะลื่ด้ก่ารใช้ดุ้ลื่ยพินิจ 
ขัองเจ้าห้น้าที่ี�รัฐด้้วย
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 ควรขัับเคลื่่�อนนำห้ลัื่ก่สูตรต้านทุี่จริตศึึก่ษา
ไปัใช้ให้้ครอบคลืุ่มีทีุ่ก่สถึานศึึก่ษา ตลื่อด้จนพัฒนา
ห้ลื่ัก่สูตร เคร่�องมี่อ แนวที่างก่ารขัับเคลื่่�อนห้ลื่ัก่สูตร
พัฒนาแพลื่ตฟอร์มีด้ิจิที่ัลื่เพ่�อคำนวณ วิเคราะห์้
แลื่ะจัด้เก่็บขั้อมีูลื่ทีี่�จำเปั็น แลื่ะเปั็นปััจจุบัน รวมีที่ั�ง
สนับสนุนให้้ห้น่วยงานต่าง ๆ พัฒนาระบบบริก่าร
อิเลื่็ก่ที่รอนิก่ส์แลื่ะนำมีาใช้ปัฏิิบัติราชก่ารให้้มีาก่ขัึ�น
ยก่ระดั้บก่ารมีีส่วนร่วมี ก่ารบูรณาก่ารความีร่วมีมี่อ
ระห้ว่างภาคส่วนต่าง ๆ โด้ยเฉพาะภาคปัระชาชน
สถึาบันศึาสนาแลื่ะส่�อมีวลื่ชนในพ่�นที่ี�ให้้มีีเสรีภาพ 
ในก่ารจัด้ที่ำส่�อเชิงสร้างสรรค์ ห้ร่อนำเสนอข่ัาวสาร
ห้ร่อข้ัอมูีลื่ที่ี�นำไปัสู่ก่ารสร้างความีโปัร่งใสในสังคมี
แลื่ะไมี่ลื่ะเมีิด้สิที่ธิมีนุษยชน เพ่�อสร้างบรรยาก่าศึ
ให้้ก่ารป้ัองก่ันแลื่ะต่อต้านก่ารทุี่จริตเปั็นปัระเด้็น
ร่วมีขัองทีุ่ก่คนในสังคมีรวมีที่ั�ง สนับสนุนเคร่อขั่าย
ในระ ดั้บที่้ อ งถึิ� น ให้้ เ ขั้ า ร่ วมีแลื่ะตระห้นั ก่ถึึ ง

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

ความีสำคัญในก่ารรัก่ษาระด้ับก่ารปัระเมีินคุณธรรมี
แลื่ะความีโปัร่งใสในก่ารด้ำเนินงานขัองห้น่วยงาน
ภาครัฐให้้มีาก่ขึั�น มีีก่ารพัฒนาฐานข้ัอมีูลื่ต้นแบบ
ห้น่วยงาน ห้ร่อตัวอย่างโครงก่ารขัองห้น่วยงานที่ี�มีี
ผ่ลื่ก่ารปัระเมีินคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใสในก่าร
ด้ำเนินงานขัองห้น่วยงานภาครัฐ ในระด้ับสูงมีาก่
(95 คะแนนขัึ�นไปั) ตลื่อด้จนเสริมีพลื่ังแห้่งความี
ร่วมีมี่อขัองสำนัก่งาน ปั.ปั.ช. แลื่ะเคร่อขั่ายในพ่�นที่ี�
เพ่�อด้ำเนินก่ารให้้คะแนนก่ารปัระเมิีนคุณธรรมีแลื่ะ
ความีโปัร่งใสในก่ารด้ำเนินงานขัองห้น่วยงานภาครัฐ
สะที่้อนผ่ลื่ก่ารด้ำเนินก่ารที่ี�แที่้จริง เพ่�อเปั็นขั้อมีูลื่
ปัระก่อบก่ารพัฒนาคุณธรรมีแลื่ะความีโปัร่งใสใน
ห้น่วยงานยก่ระด้ับธรรมีาภิบาลื่ เพิ�มีความีชัด้เจนใน
ก่ระบวนก่ารปัฏิิบัติงานแลื่ะลื่ด้ก่ารใช้ดุ้ลื่ยพินิจขัอง
เจ้าห้น้าที่ี�ให้้ปัฏิิบัติแลื่ะบริห้ารงานอย่างโปัร่งใสต่อไปั 
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 แ ผ่ น แ มี่ บ ที่ ภ า ย ใ ต้ ยุ ที่ ธ ศึ า ส ต ร์ ช า ติ 
ปัระเด็้น (21) ก่ารต่อต้านก่ารทุี่จริตแลื่ะปัระพฤติ
มีิชอบ (พ.ศึ. 2566 – 2570) (ฉบับแก่้ไขัเพิ�มีเติมี)
เปั้าห้มีายแผ่นแม่ีบที่ย่อย ปัระชาชนมีีวัฒนธรรมีแลื่ะ
พฤติก่รรมีซื่่�อสัตย์สุจริต ยังคงใช้ตัวชี�วัด้ เดิ้มี แต่มีี
ก่ารปัรับเปัลื่ี�ยนค่าเปั้าห้มีาย จาก่ เด้ิมี ริ้อยละเด็ก
และเยาวชนไทยมีพื่ฤต่ิกริริมที�ยึดมั�นคิวามซื่่�อสัต่ย์
สุจริิต่เฉลี�ย แลื่ะ ร้ิอยละปริะชาชนมีวัฒนธริริม
คิ่านิยมสุจริิต่ มีทัศนคิต่ิและพื่ฤต่ิกริริมต่่อต่้าน
การิทุจริิต่และปริะพื่ฤต่ิมิชอบเฉลี�ย ริ้อยละ 50 
เป็ัน ไม่น้อยกว่าริ้อยละ 80 ต่่อปี แลื่ะสัดส่วน
หน่วยงานที�ผ่่านเกณฑ์์การิปริะเมินคิุณธริริม
และคิวามโปริ่งใสในหน่วยงานภาคิริัฐทั�งหมด 
โดยหน่วยงานภาคิริัฐทั�งหมด (ที� เข้าริ่วมการิ
ปริะเมินคิุณธริริมและคิวามโปร่ิงใสในการิดำเนิน
งานของหน่วยงานภาคิริัฐ) จาก่ เด้ิมีริ้อยละ 80 
มีคิะแนนไม่น้อยกว่า 85 คิะแนน เป็ันไม่น้อยกว่า
ริ้อยละ 100 มีคิะแนนไม่น้อยกว่า 85 คิะแนน 

โด้ยในช่วงพ.ศึ. 2563 – 2565 ร้อยลื่ะเด้็ก่แลื่ะเยาวชน 
ไที่ยมีีพฤติก่รรมีที่ี�ยึด้มีั�นความีซ่ื่�อสัตย์สุจริตเฉลื่ี�ย
คิด้เปั็นร้อยลื่ะ 74.5 ปัระชาชนมีีวัฒนธรรมีค่านิยมี
สุจริต มีีทัี่ศึนคติแลื่ะพฤติก่รรมีต่อต้านก่ารทุี่จริตแลื่ะ
ปัระพฤติมีิชอบเฉลื่ี�ย คิด้เปั็นร้อยลื่ะ 78.37 แลื่ะ
ร้อยลื่ะห้น่วยงานทีี่�ผ่่านเก่ณฑ์์ก่ารปัระเมิีนคุณธรรมี 
แลื่ะความีโปัร่งใสขัองห้น่วยงานภาครัฐในช่วง 
พ.ศึ. 2561 – 2565 เฉลื่ี�ยคิด้เปั็นร้อยลื่ะ 30.98 เม่�อ 
พื่ิจาริณาเทียบคิ่าเป้าหมายพ.ศึ. 2570 ส่งผ่ล 
ให้สถานการิบริริลุเป้าหมายอย้่ในริะดับยังคิงมี
คิวามเสี�ยงในการิบริริลุเป้าหมาย ที่ั�งนี� เพ่�อให้้
ก่ารด้ำเนินงานสามีารถึบรรลุื่ตามีเป้ัาห้มีายทีี่�ก่ำห้นด้
ไว้ได้้ จึงควรมีีก่ารส่งเสริมีก่ารเผ่ยแพร่องค์ความีรู้
ด้้านก่ารปั้องก่ันแลื่ะต่อต้านก่ารทีุ่จริตให้้ปัระชาชน
ทีุ่ก่ก่ลืุ่่มีวัยสามีารถึเขั้าถึึงได้้โด้ยง่าย เพ่�อให้้ปัระชาชน
ทีุ่ก่ก่ลืุ่่มีวัยเก่ิด้ความีตระห้นัก่รู้ถึึงความีสำคัญขัอง
ก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะเปั็นเคร่อขั่ายในก่ารต่อต้าน
ก่ารทีุ่จริตต่อไปั

*ห้มีายเห้ตุ มีีก่ารปัรับเปัลื่ี�ยนวิธีก่ารคำานวณสถึานก่ารณ์บรรลืุ่เปั้าห้มีายเพ่�อให้้มีีความีถึูก่ต้องมีาก่ยิ�งขัึ�น คด้ีทุี่จริตในภาพรวมี จำานวนคด้ีทีุ่จริตราย
ห้น่วยงาน (จำานวนขั้อร้องเรียน เจ้าห้น้าที่ี�ภาครัฐที่ี�ถึูก่ชี�มีูลื่ เร่�องวินัย (ทีุ่จริต)) จำานวนขั้อร้องเรียน (เจ้าห้น้าทีี่�ภาครัฐที่ี�ถึูก่ชี�มีูลื่ว่า ก่ระที่ำาก่ารทีุ่จริต)
แลื่ะจำานวนคด้ีทีุ่จริตทีี่�เก่ี�ยวขั้องก่ับผู้่ด้ำารงตำาแห้น่งที่างก่ารเมี่อง ส่งผ่ลื่ให้้สีทีี่�แสด้งสถึานะบรรลืุ่ค่าเปั้าห้มีายขัองปัี 2563 - 2564 มีีก่ารเปัลื่ี�ยนแปัลื่ง

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

การป้้องกันการทุจริตและป้ระพฤติมิชอบ

(1) จำานวนคดัีทุจริตในภาพรวม ลดัลงร้อยละ 10
(2) จำานวนคดัีทุจริตรายหน่วยงาน (จำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที�ภาครัฐที�ชี�มูลเร่�องวินัย
(ทุจริต)) ลดัลงร้อยละ 10
(3) จำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที�ภาครัฐที�ถููกชี�มูลว่ากระทำาการทุจริต ลดัลงร้อยละ 10
(4) จำานวนคดัีทุจริตที�เกี�ยวข้องกับผู้ดัำารงตำาแหน่งทางการเมอ่ง ลดัลงร้อยละ 25

คดีัการทุจริตและป้ระพฤติมิชอบลดัลง

 โด้ยมีีปััจ จัยขัับ เคลื่่� อนทีี่� สำ คัญ ได้้แก่่
(1) การิปล้กจิต่สำนึก โด้ยมีุ่งปัลุื่ก่จิตสำนึก่แลื่ะ
พฤติก่รรมีต้านทุี่จริตขัองปัระชาชนแลื่ะเจ้าห้น้าทีี่�
ปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริต ไมี่ให้้ติด้สินบน สนับสนุนให้้
ปัระชาชนมีีศัึก่ยภาพแลื่ะมีีส่วนร่วมีในก่ารตรวจสอบ
เฝั้าระวังแลื่ะก่ารปัฏิิบัติงานขัองภาครัฐ ที่ั� งใน
ส่วนก่ลื่างแลื่ะส่วนท้ี่องถึิ�น ตลื่อด้จนสร้างก่ระแส
สังคมีต้านทีุ่จริต (2) การิพัื่ฒนาริะบบริาชการิ โด้ย 
พัฒนาคุณธรรมี จริยธรรมี บูรณาก่ารความีร่วมีมี่อ 
ในด้้านต่างๆ เช่�อมีโยงขั้อมีูลื่เก่ี�ยวก่ับก่ารปั้องก่ันแลื่ะ
ปัราบปัรามีก่ารทุี่จริต จัด้ที่ำคู่มี่อห้ร่อมีาตรฐาน 
เพ่�อลื่ด้มีาตรก่ารแที่รก่แซื่ง ลื่ด้ก่ารใช้ดุ้ลื่ยพินิจ 
คุ้มีครองผู่้แจ้งเบาะแสมีีก่ารปัระเมิีนแลื่ะเฝ้ัาระวัง
ความีเสี� ยงก่ารทุี่จริตรวมีที่ั� งพัฒนาระบบแลื่ะ

ก่ลื่ไก่ตรวจสอบภายในที่ี�มีีปัระสิที่ธิภาพ พัฒนา
แลื่ะปัรับปัรุงก่ฎีห้มีายให้้มีีปัระสิที่ธิภาพมีาก่ขัึ�น 
ต ลื่ อ ด้ จ น ส นั บ ส นุ น ก่ า ร ย่� น บั ญ ชี ที่ รั พ ย์ สิ น 
เพ่�อก่ารตรวจสอบขัองเจ้าห้น้าทีี่�ทีุ่ก่ระด้ับก่าร 
บังคับใช้มีาตรก่ารที่างวินัยอย่างเคร่งครัด้แลื่ะ 
เสริมีสร้างความีโปัร่งใสขัองก่ลื่ไก่ก่ารตรวจสอบแลื่ะ 
(3) การิลงโทษ โด้ยพิจารณาก่ฎีห้มีายก่ฎีระเบียบ
ให้้มีีบที่ลื่งโที่ษแลื่ะก่ระบวนก่ารปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริต
ที่ี�เห้มีาะสมี ปัฏิิบัติงานอย่างรวด้เร็วไม่ีเลื่่อก่ปัฏิิบัติ
มีีก่ารใช้บังคับก่ฎีห้มีายอย่างเข้ัมีงวด้โด้ยก่ำห้นด้
ให้้หั้วห้น้าส่วนราชก่ารร่วมีรับผิ่ด้ชอบเม่ี�อมีีก่าร 
ด้ำเนินก่ารที่างวินัยที่ี�ลื่่าช้า ตลื่อด้จนเร่งรัด้ก่ำก่ับ 
ติด้ตามีห้ลัื่ก่ฐาน ค่นเป็ันขัองแผ่่นดิ้นห้าก่มีีก่ารก่ระที่ำ 
ผ่ิด้เก่ิด้ขัึ�น

จ.3

ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายที�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565

ปี้
2565
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 พิจารณาจาก่ (1) คด้ีทีุ่จริตในภาพรวมี 
(2) จำนวนคด้ีทุี่จริตรายห้น่วยงาน (จำนวนขั้อ
ร้องเรียน เจ้าห้น้าทีี่�ภาครัฐทีี่�ถูึก่ชี�มีูลื่ เร่�องวินัย 
(ทีุ่จริต)) จำนวนข้ัอร้องเรียน (เจ้าห้น้าทีี่�ภาครัฐทีี่�
ถึูก่ชี�มีูลื่ว่า ก่ระที่ำก่ารทีุ่จริต) แลื่ะ (3) จำนวนคดี้
ทีุ่จริตทีี่�เกี่�ยวข้ัองกั่บผู่้ด้ำรงตำแห้น่งที่างก่ารเมี่อง 
เมี่�อพิจารณาในภาพรวมีขัองก่ารบรรลืุ่เปั้าห้มีาย
ในห้้วงแรก่ขัองก่ารด้ำเนินก่ารตามียุที่ธศึาสตร์ชาติ 
(พ.ศึ. 2561 - 2565) พบว่าคด้ีก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติ
มีิชอบลื่ด้ลื่งบรรลุื่ค่าเป้ัาห้มีายทีี่�ก่ำห้นด้ไว้แล้ื่ว 
โด้ยในพ.ศึ. 2563 – 2564 (1) คิดีทุจริิต่ในภาพื่ริวม 
เ ร่� องก่ล่ื่าวห้าทีี่�ถึูก่ชี� มีูลื่ความีผิ่ด้แลื่ะเป็ันเ ร่�อง 
ที่ี� เก่ิด้เห้ตุ ลดลงเฉลี�ยร้ิอยละ 42.11 โด้ยใน 
ปัีงบปัระมีาณ 2563 มีีจำนวน 10 เร่�อง แลื่ะ 
ปัีงบปัระมีาณ พ.ศึ. 2564 จำนวน 12 เร่�อง ซื่ึ�งเมี่�อ
เทีี่ยบกั่บปีังบปัระมีาณ 2562 (ปีัฐานข้ัอมูีลื่) จำนวน
คด้ีทีุ่จริตในภาพรวมี ปัีงบปัระมีาณ พ.ศึ. 2563 แลื่ะ
ปัีงบปัระมีาณ พ.ศึ. 2564 ลื่ด้ลื่งคิด้เป็ันร้อยลื่ะ 47.33 
แลื่ะร้อยลื่ะ 36.84 ตามีลื่ำด้ับ (2) จำนวนคิดีทุจริิต่
ริายหน่วยงาน (จำนวนข้อริ้องเริียนเจ้าหน้าที�
ภาคิริัฐที�ถ้กชี�ม้ลเริ่�องวินัย (ทุจริิต่)) ลดลงเฉลี�ย
ริ้อยละ 44.73 โด้ยในปัีงบปัระมีาณ 2563 มีีจำนวน 
9 เร่�อง แลื่ะ ปัีงบปัระมีาณ 2564  มีีจำนวน 12 เร่�อง
ซื่ึ�งเมี่�อเที่ียบก่ับปัีงบปัระมีาณ 2562 (ปัีฐานขั้อมีูลื่) 
ลื่ด้ลื่งคิด้เปั็นร้อยลื่ะ 47.37 แลื่ะร้อยลื่ะ 36.84 
ตามีลื่ำด้ับ (3) จำนวนข้อริ้องเริียนเจ้าหน้าที�ภาคิริัฐ
ที�ถ้กชี�ม้ลเร่ิ�องวินัยทุจริิต่ ปีังบปัระมีาณ 2563 

แลื่ะปัีงบปัระมีาณ 2564 โด้ยลื่ด้ลื่งคิด้เปั็นร้อยลื่ะ
52.63 แลื่ะ 36.82 ตามีลื่ำดั้บ ในปีังบปัระมีาณ
2565 แลื่ะเปั็นเร่�องที่ี�เกิ่ด้เห้ตุในปีังบปัระมีาณปััจจุบัน
ไมี่มีีจำนวนขั้อร้องเรียนเจ้าห้น้าที่ี�ภาครัฐที่ี�ถึูก่ชี�มีูลื่
เร่�องวินัย (ทีุ่จริต) ในชั�นไต่สวน ลดลงเฉลี�ยริ้อยละ
100 แลื่ะ (4) จำนวนคิดีทุจริิต่ที�เกี�ยวข้องกับ
ผ่้้ดำริงต่ำแหน่งทางการิเม่อง จาก่ผ่ลื่ก่ารด้ำเนินงาน 
ปัีงบปัระมีาณ 2563 แลื่ะปัีงบปัระมีาณ 2564
พบว่าจำนวนคดี้ทีุ่จริตที่ี�เก่ี�ยวก่ับผู้่ด้ำรงตำแห้น่ง
ที่างก่ารเมี่องในปัีงบปัระมีาณที่ี�ปัระเมีิน แลื่ะ
เปั็นเ ร่�องทีี่� เ กิ่ด้เห้ตุในปีังบปัระมีาณทีี่�ปัระเมิีน 
ไมี่มีีก่ารชี�มีูลื่ในชั�นไต่สวน ทั�งนี� เม่�อพิื่จาริณาข้อม้ล
พื่.ศ. 2563 - 2564 จำนวนคิดีทุจริิต่ในภาพื่ริวม
ลดลงเฉลี�ยริ้อยละ 42.11 จำนวนคิดีทุจริิต่
ริายหน่วยงาน (จำนวนข้อร้ิองเริียนเจ้าหน้าที�
ภาคิริัฐที�ถ้กชี�ม้ลเร่ิ�องวินัย (ทุจริิต่) ลดลงเฉลี�ย
ริ้อยละ 44.73 จำนวนข้อร้ิองเรีิยนเจ้าหน้าที�
ภาคิรัิฐที�ถ้กชี�ม้ลเร่ิ�องวินัยทุจริิต่ลดลงเฉลี�ยร้ิอยละ 
100 เปริียบเทียบกับค่ิาเป้าหมายพื่.ศ. 2565 ที�กำหนด 
ให้ลดลงริ้อยละ 10 แล้วพื่บว่าได้บริริลุคิ่าเป้าหมาย
ที�กำหนดไว้แล้ว และจำนวนคิดีทุจริิต่ที�เกี�ยวข้อง
กับผ่้้ดำริงต่ำแหน่งทางการิเม่อง ซื่ึ�งไม่มีการิชี�ม้ล
ในชั�นไต่่สวน เปรีิยบเทียบกับค่ิาเป้าหมายพื่.ศ. 2565 
ที�กำหนดให้ลดลงริ้อยละ 25 พื่บว่า ได้บริริลุ
คิ่าเป้าหมายแล้วเช่นกัน ส่งผ่ลให้มีสถานบริริลุ
เป้าหมายอย้่ในริะดับบริริลุเป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย
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 ห้น่วยงานที่ี� เก่ี�ยวขั้องได้้ร่วมีขัับเคลื่่�อน
ก่ารด้ำเนินงานผ่่ าน โคิริงการิ เพื่่� อ ขับ เคิ ล่� อน
ก า ริ บ ริ ริ ลุ เ ป้ า หม า ย ต่ ามยุ ท ธ ศ า สต่ ริ์ ช า ต่ิ 
ปริะจำปีงบปริะมาณ 2565 อาทิี่ ขับเคิล่�อนริะบบ
เฝ้้าริะวังการิทุจริิต่เชิงรุิกในหน่วยงานภาคิรัิฐ 
เพ่�อพัฒนา แลื่ะขัับเคลื่่�อนก่ระบวนก่ารเฝ้ัาระวัง
แลื่ะปั้องก่ันก่ารทุี่จริตเชิงรุก่ในห้น่วยงานภาครัฐ 
ปัลืุ่ก่จิตสำนึก่ต่อต้านก่ารทีุ่จริต แลื่ะเสริมีสร้างก่าร
ปัฏิิบัติงานที่ี�มีีธรรมีาภิบาลื่ในห้น่วยงานภาครัฐแลื่ะ
ก่ารบริห้ารจัด้ก่ารความีเสี�ยงก่ารทุี่จริต รวมีทัี่�ง 
เส ริมีสร้างความีรู้ ความีเขั้ าใจให้้แก่่ เจ้ าห้น้าที่ี� 
ขัอง รัฐส ร้ า งความี ร่วมีมี่ อ ในก่าร ป้ัอง กั่นก่าร
จ่ ายสินบนแลื่ะก่ารต่อต้านก่ารทุี่จริตระห้ว่าง
ภาครัฐแลื่ะภาคเอก่ชนพัฒนาโด้ยก่ารเสริมีสร้าง
ความีรู้ให้้แก่่ภาคเอก่ชนทีี่�จะต้องเข้ัาย่�นข้ัอเสนอ
ก่ับห้น่วยงานภาครัฐในก่ารจัด้ซื่่�อจัด้จ้าง แนวที่าง/
มีาตรก่ารปั้องก่ันก่ารจ่ายสินบนแลื่ะก่ารทีุ่จริต
ทีุ่ก่รูปัแบบตามีทีี่�ก่ำห้นด้ไว้ในก่ฎีห้มีายต่าง ๆ  
นอก่จาก่นี� สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ได้้เสริิมสร้ิางการิ
มีส่ วนริ่ วมของปริะชาชนในการิต่ริวจสอบ 
เฝ้้าริะวังและปฎิิบัต่ิงานของภาคิริัฐ โด้ยสนับสนุน
ให้้ภาคีเคร่อข่ัายมีีส่วนร่วมีในก่ารตรวจสอบ ติด้ตามี
ความีก่้าวห้น้าในก่ารด้ำเนินก่ารได้้อย่างรวด้เร็ว 
ด้ังจะเห้็นได้้ว่า ในปัีงบปัระมีาณ 2565 สำนัก่งาน 
ปั.ปั.ช. ได้้เสริมีสร้าง/พัฒนาศัึก่ยภาพ/ขัยายผ่ลื่
เคร่อข่ัาย เพ่�อสร้างก่ารมีีส่วนร่วมีขัองเคร่อข่ัายภาค
ปัระชาชนในก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติ
มีิชอบในระดั้บจังห้วัด้ เช่น สถึาบันพัฒนาองค์ก่ร
ชุมีชน (องค์ก่ารมีห้าชน) ด้ำเนินโครงก่ารป้ัองก่ัน
แลื่ะต่อต้านก่ารทีุ่จริต โด้ยส่งเสริมีให้้เคร่อขั่าย
ภาคปัระชาชน องค์ก่รชุมีชน แลื่ะภาคีที่ี�เก่ี�ยวขั้อง 
มีีส่วนร่วมีในก่ารป้ัองกั่นแลื่ะต่อต้านก่ารทุี่จริตใน 
พ่�นที่ี� เพ่�อเพิ�มีปัระสิที่ธิภาพก่ารป้ัองกั่นแลื่ะปัราบปัรามี
ก่ารทีุ่จริต ในขัณะทีี่�ก่รมีก่ารปัก่ครองด้ำเนินโครงก่าร 
ยก่ระด้ับธรรมีาภิบาลื่ภาคปัระชาสังคมีในระด้ับ

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ก่ารปัก่ครองที่้องทีี่�  โด้ยอบรมีคณะก่รรมีก่าร
ห้มีู่บ้าน เพ่�อให้้ความีรู้เก่ี�ยวก่ับก่ารปัระยุก่ต์ห้ลื่ัก่ 
ความีพอเพียงด้้วยโมีเด้ลื่ STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทีุ่จริต ก่ารขััด้ก่ันระห้ว่างผ่ลื่ปัระโยชน์ส่วนตนก่ับผ่ลื่
ปัระโยชน์ส่วนรวมี เพ่�อเผ่ยแพร่ให้้กั่บปัระชาชนใน
ห้มีู่บ้านในระดั้บพ่�นที่ี� 76 จังห้วัด้ นอก่จาก่นี� ในส่วน
การิลดการิใช้ดุลยพิื่นิจของเจ้าหน้าที� สำนัก่งาน
ปั.ปั.ช. ได้้เน้นขัับเคลื่่�อนมีาตรก่ารป้ัองก่ันก่ารทุี่จริต
แลื่ะให้้ความีสำคัญกั่บก่ารแก้่ปััญห้าเพ่�อลื่ด้จำนวน
คด้ีก่ารทีุ่จริต โด้ยมีีศึูนย์ปัฏิิบัติก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริต
ในทีุ่ก่ห้น่วยงานด้ำเนินโครงก่ารแก่้ไขัปััญห้าก่าร
ทีุ่จริตในห้น่วยงาน มีุ่งปั้องก่ันก่ารทีุ่จริตเชิงปั้องปัรามี
แลื่ะในส่วนของการิคิุ้มคิริองผ่้้แจ้งเบาะแส ได้้ผ่ลื่ัก่ดั้น 
มีาตรก่ารปั้องก่ันก่ารทีุ่จริตสู่ก่ารปัฏิิบัติอย่างเป็ัน 
รูปัธรรมี อาที่ิ สำนัก่งาน ปั.ปั.ที่. ตั�งศูึนย์รับเร่�องร้องเรียน 
สำห้รับนัก่ลื่งทุี่นชาวต่างชาติ แลื่ะจัด้ก่ิจก่รรมี 
ร่วมีก่ันระห้ว่างสำนัก่งาน ปั.ปั.ที่. ก่ับห้น่วยงานที่ี�มีี
ภารก่ิจงานคุ้มีครองพยาน รวมีที่ั�งขัับเคลื่่�อนระบบ
เฝั้าระวังก่ารทุี่จริตเ ชิงรุก่ในห้น่วยงานภาครัฐ 
ในเขัตพ่�นที่ี�สำนัก่งาน ปั.ปั.ที่. เขัต 1 - 9 ในส่วนขัอง
การิบังคิับใช้และปริับปริุงบทลงโทษให้เหมาะสม
สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ร่วมีกั่บห้น่วยงานทีี่�เก่ี�ยวข้ัอง
ได้้ปัรับปัรุงแลื่ะพัฒนาก่ฎีห้มีาย ก่ฎีระเบียบต่างๆ 
ให้้เอ่�อต่อก่ารปั้องก่ันแลื่ะต่อต้านก่ารทีุ่จริต รวมีทัี่�ง
พยายามีเช่�อมีโยงข้ัอมูีลื่ทีี่� เก่ี�ยวข้ัองระห้ว่างกั่น 
เพ่�อมีุ่ ง เพิ�มีปัระสิที่ธิภาพในก่ารด้ำเนินคด้ีแลื่ะ
ลื่ด้จำนวนคด้ีก่ารทีุ่จริตให้้เปั็นไปัตามีก่รอบระยะ
เวลื่าทีี่�ก่ฎีห้มีายก่ำห้นด้ ห้ลัื่งจาก่ทีี่�สำนัก่งาน
ปั.ปั.ช. ได้้ด้ำเนินโครงก่ารพัฒนาแลื่ะขัับเคลื่่�อน
ก่ฎีห้มีายด้้านก่ารป้ัองก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทุี่จริต
ให้้มีีปัระสิที่ธิภาพแลื่ะเป็ันไปัตามีมีาตรฐานสาก่ลื่
เช่น พัฒนาก่ฎีห้มีายเพ่�อก่ารอนุวัติตามีอนุสัญญา
สห้ปัระชาชาติว่าด้้วยก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริต  ค.ศึ. 2033 
ก่รณีก่ารรับสินบนแลื่ะก่ารก่ระที่ำที่ี�ขััด้ก่ันระห้ว่าง 
ปัระโยชน์ส่วนบุคคลื่ปัระโยชน์ส่วนรวมีเปั็นต้น 
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นอก่จาก่นี� สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ยังได้้ด้ำเนินก่าร 
รับบัญชีที่รัพย์สินแลื่ะตรวจสอบบัญชีที่รัพย์สินแลื่ะ
ห้นี�สินขัองผู่้มีีห้น้าที่ี�ย่�นบัญชีแลื่้วเสร็จ นอก่จาก่นี� 
ในพ.ศึ. 2565 ได้้เร่งรัด้ก่ารจัด้ที่ำพระราชก่ฤษฎีีก่า 
ว่าด้้วยก่ารย่�นบัญชีที่รัพย์สิน แลื่ะห้นี�สินขัองเจ้าห้น้าทีี่�
ขัองรัฐต่อห้ัวห้น้าส่วนราชก่าร รัฐวิสาห้ก่ิจ ห้ร่อ 
ห้น่วยงานขัองรัฐที่ี�ตนสังก่ัด้ห้ร่อปัฏิิบัติงานอยู่ เพ่�อ 
ใช้เป็ันฐานขั้อมีูลื่ในก่ารตรวจสอบก่ารร�ำรวยผิ่ด้ปัก่ติ 
แลื่ะคณะก่รรมีก่าร ปั.ปั.ช. ได้้เห้็นชอบในห้ลื่ัก่ก่ารแลื่้ว 

 ควรสนับสนุนก่ารย่�นบัญชีที่รัพย์สินเพ่�อ
ก่ารตรวจสอบขัองเจ้าห้น้าทีี่�ทุี่ก่ระดั้บแลื่ะพัฒนา
ระบบก่ารเช่�อมีโยงขั้อมีูลื่ด้ังก่ลื่่าว ให้้ความีสำคัญ
ก่ับก่ารก่ำก่ับติด้ตามีก่ารบริห้ารงานคด้ี แก่้ไขัปััญห้า
อุปัสรรคเชิงบริห้ารที่ี�อยู่นอก่เห้น่ออำนาจห้น้าที่ี�ขัอง
สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. แลื่ะแก่้ไขัปััญห้าคด้ีค้าง โด้ยเร่งรัด้
แลื่ะปัระเมิีนผ่ลื่ก่ารบริห้ารคดี้ ตลื่อด้จนควร
เสริมีสร้างแลื่ะพัฒนาก่ลื่ไก่ก่ารป้ัองก่ันแลื่ะต่อต้าน
ก่ารทุี่จริต โด้ยเฉพาะในเร่�องก่ารบริห้ารคดี้เร่�อง
ไต่สวนขั้อเที่็จจริงที่ี�ใก่ลื่้ขัาด้อายุความีแลื่ะไต่สวน
ขั้อเที่็จจริงก่่อนพระราชบัญญัติฯ มีีผ่ลื่บังคับใช้ 
ให้้แล้ื่วเสร็จ สนับสนุนก่ารขัับเคลื่่�อนก่ารปัระเมีิน
ความีเสี�ยงก่ารทุี่จริต โด้ยมีีมีาตรก่ารก่ำก่ับให้้

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ห้น่วยงานต่างๆ วิเคราะห์้แลื่ะจัด้ที่ำขั้อเสนอโครงก่าร
ที่ี�มีีความีเสี�ยงสูง เพ่�อให้้เก่ิด้ก่ารเฝั้าระวังแลื่ะเพ่�อ
ให้้ก่ารใช้จ่ายงบปัระมีาณมีีความีคุ้มีค่า โปัร่งใส แลื่ะ
พัฒนาระบบก่ารเช่�อมีโยงขั้อมีูลื่ระห้ว่างห้น่วยงาน
ให้้มีีปัระสิที่ธิภาพ เพ่�อให้้ห้น่วยงานต่าง ๆ สามีารถึ
เช่�อมีโยงใช้ขั้อมูีลื่ในก่ารด้ำเนินงานได้้อย่างรวด้เร็ว
แลื่ะมีีขัั�นตอนก่ารด้ำเนินงานที่ี�ไมี่ซื่�ำซื่้อน รวมีที่ั�ง 
มีีก่ารพิจารณาก่ำห้นด้มีาตรก่ารอ่�น ๆ ที่ี�จะช่วย 
ปั้องก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริตให้้มีีปัระสิที่ธิภาพ 
มีาก่ยิ�งขัึ�น เพ่�อให้้คดี้ก่ารทุี่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบ 
ลื่ด้ลื่ง แลื่ะเก่ิด้ความีโปัร่งใสในก่ารด้ำเนินงานขัอง 
ภาครัฐอย่างแที่้จริง

ในส่วนขัองการิปริะเมินผ่ลและเฝ้้าริะวังคิวามเสี�ยง 
การิทุจริิต่ สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. ยังได้้สนับสนุนให้ห้้ัวห้น้า 
ห้น่วยงานขัองรัฐจัด้ที่ำแผ่นบริห้ารความีเสี�ยงเก่ี�ยวกั่บ 
ก่ารปัระพฤติมีิชอบแลื่ะร�ำรวยผิ่ด้ปัก่ติขัองเจ้าห้น้าที่ี� 
ขัองรัฐในห้น่วยงาน แลื่ะบังคับใช้มีาตรก่ารที่างจริยธรรมี 
วินัย แลื่ะอาญาต่อผู่้ก่ระที่ำผ่ิด้อย่างรวด้เร็วแลื่ะ 
เปั็นธรรมี พร้อมีก่ับนำห้ลื่ัก่ความีรับผ่ิด้ชอบในก่าร 
ก่ระที่ำมีาบังคับใช้ก่ับห้ัวห้น้าห้น่วยงานขัองรัฐ
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 คิวริเพื่ิ�มปริะสิทธิภาพื่เกี�ยวกับการิดำเนินคิดีทุจริิต่ให้ริวดเร็ิว เป็นธริริม เป็นไปต่ามกริอบริะยะ
เวลาที�กฎิหมายกำหนดและบ้ริณาการิคิวามร่ิวมม่อในการิพัื่ฒนาศักยภาพื่ของบุคิลากริด้านปริาบปริาม 
การิทุจริิต่ของหน่วยงานด้านปริาบปริามการิทุจริิต่ เช่น นำระบบเที่คโนโลื่ยีสารสนเที่ศึมีาใช้ ขัยายเคร่อขั่าย 
ภาคส่วนต่างๆ โด้ยเฉพาะภาคปัระชาชนมีาร่วมีสนับสนุนก่ารด้ำเนินก่าร เปั็นต้น แลื่ะคิวริสนับสนุนแนวริ่วม 
การิป้องกันและปริาบปริามการิทุจริิต่ กำกับ ติ่ดต่ามการิดำเนินงานอย่างต่่อเน่�องและจริิงจัง ริวมทั�ง
สนับสนุนการิพื่ัฒนาริะบบริาชการิและการิดำเนินโคิริงการิ/กิจกริริมของหน่วยงานต้่องจัดทำโคิริงการิ/ 
กิจกริริมที�ส่งผ่ลต่่อการิยกริะดับคิะแนนดัชนีการิริับริ้้การิทุจริิต่ ควบคู่ก่ับก่ารด้ำเนินโครงก่ารก่ิจก่รรมีที่ี� 
ส่งผ่ลื่ต่อก่ารบรรลืุ่เป้ัาห้มีายตามีตัวชี�วัด้ขัองแผ่นด้้านก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบ แลื่ะแผ่นงาน 
บูรณาก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบ ผ่่านก่ระบวนก่ารเรียนรู้แบบลื่งมี่อปัฏิิบัติ โด้ยใช้ปััญห้าเปั็น
ตัวตั�ง ซื่ึ�งทุี่ก่ห้น่วยงานต้องจัด้ที่ำแผ่นปัฏิิบัติก่ารป้ัองกั่นแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทุี่จริต เพ่�อให้้รู้จุด้แข็ัง จุด้อ่อน
ขัองห้น่วยงาน ซึื่�งจะที่ำให้้สามีารถึแก้่ไขัปััญห้าก่ารทุี่จริตภายในห้น่วยงานได้้อย่างตรงจุด้ แลื่ะก่่อให้้เกิ่ด้
ผ่ลื่ก่ระที่บต่อก่ารป้ัองก่ันก่ารทีุ่จริตในภาพรวมีขัองปัระเที่ศึ
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 แ ผ่ น แ ม่ี บ ที่ ภ า ย ใ ต้ ยุ ที่ ธ ศึ า ส ต ร์ ช า ติ 
ปัระเด็้น (21) ก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติ
มีิชอบ (พ.ศึ. 2566 – 2570) (ฉบับแก่้ไขัเพิ�มีเติมี) 
เป้ัาห้มีายแผ่นแม่ีบที่ย่อย คด้ีก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติ
มีิชอบลื่ด้ลื่ง ยังคงใช้ตัวชี� วัด้ เด้ิมี แต่มีีก่ารปัรับ
เปัลื่ี�ยนค่าเปั้าห้มีาย จาก่ เดิ้มี คิดีทุจริิต่ในภาพื่ริวม 
คิดีทุจริิต่ริายหน่วยงาน (ข้อร้ิองเริียนเจ้าหน้าที�
ภาคิรัิฐที�ถ้กชี�ม้ลเริ่�องวินัย และข้อริ้องเริียน
เจ้าหน้าที�ภาคิริัฐที�ถ้กชี�ม้ลว่ากริะทำการิทุจริิต่) 
ลดลงริ้อยละ 10 เป็ัน ลดลงไม่น้อยกว่า ริ้อยละ 50 
แลื่ะ จาก่ เด้ิมี คิดีทุจริิต่ที�เกี�ยวข้องกับผ้้่ดำริงต่ำแหน่ง 
ทางการิเม่อง ลดลงริ้อยละ 25 เปั็น ลดลงไม่น้อยกว่า 
ริ้อยละ 50 โด้ยในพ.ศึ. 2564 จำนวนคด้ีทีุ่จริตใน 
ภาพรวมีลื่ด้ลื่งเฉลื่ี�ยร้อยลื่ะ 42.11 แลื่ะจำนวนคด้ี
ทีุ่จริตรายห้น่วยงาน (จำนวนขั้อร้องเรียนเจ้าห้น้าที่ี�
ภาครัฐ ที่ี�ถึูก่ชี�มีูลื่เร่�องวินัย (ทีุ่จริต)) ลื่ด้ลื่งเฉลื่ี�ย
ร้อยลื่ะ 44.73 จำนวนคด้ีทีุ่จริตรายห้น่วยงาน

(จำนวนข้ัอร้องเรียนเจ้าห้น้าที่ี�ภาครัฐที่ี�ถึูก่ชี� มูีลื่ 
ว่าก่ระที่ำก่ารทุี่จริต) ลื่ด้ลื่งร้อยลื่ะ 100 แลื่ะจำนวน
คดี้ทีุ่จริตทีี่�เก่ี�ยวข้ัองกั่บผู่้ด้ำรงตำแห้น่งที่างก่ารเม่ีอง
ในปีังบปัระมีาณทีี่�ปัระเมิีนแลื่ะเป็ันเร่�องทีี่�เกิ่ด้เห้ตุใน
ปัีงบปัระมีาณทีี่�ปัระเมิีนไม่ีมีีก่ารชี�มีูลื่ในชั�นไต่สวน
ทั�งนี� เม่�อพิื่จาริณาเปรีิยบเทียบค่ิาเป้าหมายพื่.ศ. 2570 
ส่งผ่ลให้สถานการิบริริลุเป้าหมายอย้่ในริะดับใกล้
เคิียงในการิบริริลุเป้าหมาย ทั�งนี� มีข้อสังเกต่ว่า
หน่วยงานที�จัดเก็บข้อม้ลอาจไม่ได้ริับคิวามริ่วมม่อ
ในการิให้ข้อม้ลที�สะท้อนสถานการิณ์คิวามเป็นจริิง
และ การิจัดเก็บข้อม้ลไม่เป็นมาต่ริฐานเดียวกัน
ด้ังนั�นเพ่�อรัก่ษามีาตรฐานก่ารด้ำเนินงานให้้บรรลืุ่
ตามีค่าเป้ัาห้มีายทีี่�ก่ำห้นด้ไว้ในระยะต่อไปั จึงควร
ให้้ความีสำคัญก่ับก่ารเพิ�มีปัระสิที่ธิภาพแลื่ะพัฒนา
ระบบก่ารด้ำเนินงานขัองภาครัฐให้้มีีความีรวด้เร็ว
โปัร่งใสมีาก่ยิ�งขัึ�น

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

การป้้องกันการทุจริตและป้ระพฤติมิชอบ

(1) กระบวนการดัำาเนินคดัทีจุรติที�จำาเป้น็ตอ้งขอขยายระยะเวลาเกนิกวา่
กรอบเวลาป้กติที�กฎหมายกำาหนดัไมเ่กนิรอ้ยละ 25 
(2) จำานวนคดัอีาญาที�หน่วยงานไตส่ัวนคดัทีจุรติถูกูฟ้อ้งกลบัไมเ่กนิรอ้ยละ 4
ของจำานวนคดัทีี�สัง่ฟ้อ้ง 

การดัำาเนินคดัีทุจริตมีความรวดัเร็ว เป็้นธรรม โป้ร่งใสั ไม่เล่อกป้ฏิิบัติ

 โด้ยมีีปััจ จัยขัับ เคลื่่� อนทีี่� สำ คัญ ได้้แก่่ 
(1) การิเสริิมสริ้างปริะสิทธิภาพื่ของบุคิคิล 
เจ้าหน้าที� ให้มีคิวามร้้ิและคิุณธริริม โด้ยพัฒนาแลื่ะ
เพิ�มีสมีรรถึนะแลื่ะความีเชี�ยวชาญในก่ารด้ำเนินงาน
ขัองก่ระบวนก่ารแลื่ะก่ลื่ไก่ก่ารปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริต
รวมีที่ั�งเสริมีสร้างองค์ความีรู้ด้้านก่ารปัราบปัรามี
ก่ารทุี่จริต (2) สนับสนุนคิวามร่ิวมม่อริะหว่าง
หน่วยงานหริ่อผ่้้มีส่วนได้ส่วนเสีย โด้ยเฉพาะ
ในก่ระบวนก่ารห้าห้ลัื่ก่ฐาน ส่บพยานให้้มีีความี
ครบถึ้วนสมีบูรณ์ (3) เพิื่�มปริะสิทธิภาพื่กริะบวน
การิต่ริวจสอบ ไต่่สวนข้อเท็จจริิงและการิต่ริวจ
สอบคิำกล่าวหา โด้ยพัฒนามีาตรก่ารแลื่ะก่ลื่ไก่
ก่ระบวนก่ารปัราบปัรามีก่ารทุี่จ ริตใ ห้้รวด้เ ร็ว 
ยุติธรรมี มีีคู่มี่อก่ารด้ำเนินก่าร มีาตรฐานที่างวินัย 

แลื่ะก่ารให้้คำปัรึก่ษาทีี่�มีคีุณภาพ (4) พื่ัฒนาริะบบและ 
เพื่ิ�มปริะสิทธิภาพื่ โดยมีช่องทางการิริ้องเริียน 
และการิปริับกริะบวนการิทำงานด้านการิปริาบปริาม
การิทุจริิต่เข้าส้่ริะบบดิจิทัลให้้ได้้มีาตรฐานสาก่ลื่
แลื่ะเปั็นมีาตรฐานเด้ียวก่ัน บูรณาก่ารพัฒนาระบบ
ฐานข้ัอมีูลื่ มีีระบบติด้ตามีปัระเมีินผ่ลื่ระห้ว่าง
ห้น่วยงานให้้มีีปัระสิที่ธิภาพ แลื่ะก่ารเปัิด้เผ่ยขั้อมีูลื่
ก่ารด้ำเนินคดี้ทีุ่จริต แลื่ะ (5) การิปริับปริุงและ
พื่ัฒนาริะบบกฎิหมายและบังคัิบใช้กฎิหมาย
อย่างจริิงจัง โด้ยลื่ด้แลื่ะปัรับปัรุงขัั�นตอนก่ารด้ำเนิน
ก่ารที่ี�ลื่่าช้าขัองห้น่วยงานในก่ระบวนก่ารปัราบปัรามี
ก่ารทีุ่จริตให้้มีีความีรวด้เร็ว ก่ารลื่งโที่ษผู่้ก่ระที่ำ
ความีผ่ิด้เมี่�อคดี้ถึึงที่ี�สุด้เปั็นไปัอย่างรวด้เร็วเห้็นผ่ลื่

จ.3

ป้ี
2562

ปี้
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายที�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565

ป้ี
2565
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 พิจารณาจาก่ (1) ก่ระบวนก่ารด้ำเนิน
คด้ีทีุ่จริตที่ี�จำเปั็นต้องขัอขัยายระยะเวลื่าเก่ินก่ว่า
ก่รอบเวลื่าปัก่ติทีี่�ก่ฎีห้มีายก่ำห้นด้ แลื่ะ (2) จำนวน
คดี้อาญาที่ี�ห้น่วยงานไต่สวนคด้ีทีุ่จริตถึูก่ฟ้องก่ลัื่บ
เมี่�อพิจารณาในภาพรวมีขัองก่ารบรรลืุ่เปั้าห้มีาย 
ในห้้วงแรก่ขัองก่ารด้ำเนินก่ารตามียุที่ธศึาสตร์ชาติ 
(พ.ศึ. 2561 - 2565) พบว่า ก่ารด้ำเนินคด้ีทุี่จริตมีีความี
รวด้เร็ว เปั็นธรรมี โปัร่งใส ไมี่เลื่่อก่ปัฏิิบัติมีีก่ารปัรับตัว 
ด้ีขัึ�นเลื่็ก่น้อย แลื่ะจำนวนคดี้อาญาที่ี�ห้น่วยงานไต่สวน
คดี้ทีุ่จริตถึูก่ฟ้องก่ลัื่บ ยังคงไม่ีมีีเร่�องทีี่�ถึูก่ฟ้องก่ลัื่บ
โด้ยในช่วงพ.ศึ. 2562 – 2565 ก่ระบวนก่ารด้ำเนิน
คด้ีทีุ่จริตที่ี�จำเปั็นต้องขัอขัยายระยะเวลื่าเก่ินก่ว่า
ก่รอบเวลื่าปัก่ติทีี่�ก่ฎีห้มีายก่ำห้นด้ มีีสัด้ส่วนที่ี�ดี้ขัึ�น 
เลื่็ก่น้อยจาก่ร้อยลื่ะ 73.80 ในพ.ศึ. 2562 เปั็นร้อยลื่ะ 
71.98 ในพ.ศึ. 2565 ซื่ึ�งยังต�ำก่ว่าเป้ัาห้มีายทีี่�ก่ำห้นด้ไว้มีาก่ 
แสด้งให้้เห็้นว่าก่ระบวนก่ารพิจารณาคดี้ยังคงมีีความีล่ื่าช้า 

ขัณะที่ี�จำนวนคดี้อาญาที่ี�ห้น่วยงานไต่สวนคด้ีทุี่จริต 
ถึกู่ฟ้องก่ลื่บั นั�นพบว่าในปีังบปัระมีาณ 2563 มีีจำนวน 
คด้ีทีี่�ส่งฟ้องจำนวน 515 เร่�องแลื่ะไมี่มีีเร่�องที่ี�ถึูก่
ฟ้องก่ลื่ับ ปัีงบปัระมีาณ 2564 พบว่า มีีจำนวนคด้ี
ที่ี�ส่งฟ้องจำนวน 1,078 เร่�องแลื่ะไม่ีมีีเร่�องทีี่�ถึูก่ 
ฟ้องก่ลื่ับ แลื่ะในปัีงบปัระมีาณ 2565 พบว่า มีีจำนวน
คด้ีที่ี�ส่งฟ้อง จำนวน 10 เร่�อง แลื่ะห้น่วยงานไต่สวน
ยังไมี่ถึูก่ฟ้องก่ลื่ับจาก่คด้ีที่ี�มีีก่ารส่งฟ้องศึาลื่ เม่�อ
พื่ิจาริณาสถานการิณ์พื่.ศ. 2565 ริ้อยละกริะบวนการิ
ดำเนินคิดีทุจริิต่ที�จำเป็นต่้องขอขยายริะยะเวลา 
เกินกว่ากริอบเวลาปกต่ิที�กฎิหมายกำหนด (เกินกริอบ 
เวลา 2 ปี) ริ้อยละ 71.98 และจำนวนคิดีอาญา
ที�หน่วยงานไต่่สวนคิดีทุจริิต่ถ้กฟ้้องกลับไม่มี
การิถ้กฟ้้องกลับ เปรีิยบเทียบกับคิ่าเป้าหมาย
พื่.ศ. 2565 ส่งผ่ลให้สถานะการิบริริลุเป้าหมาย 
อย้่ในริะดับยังคิงมีคิวามเสี�ยงในการิบริริลุเป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

 ห้น่วยงานที่ี� เก่ี�ยวขั้องได้้ร่วมีขัับเคลื่่�อน
ก่ารด้ำเนินงานผ่่าน โคิริงการิ เพื่่� อ ขับ เคิ ล่� อน 
การิบริริลุเป้าหมายต่ามยุทธศาสต่ริ์ชาต่ิ ปริะจำปี 
งบปริะมาณ 2565 อาที่ิ โคิริงการิสบ่สวนปริาบปริาม 
เพื่่�อดำเนินการิกับทริัพื่ย์สินของผ่้้กริะทำคิวามผ่ิด 
ม้ลฐานทุจริิต่ เพ่�อตรวจสอบ ส่บสวนสอบสวน
รวบรวมีพยานห้ลื่ัก่ฐานเพ่�อด้ำเนินก่ารก่ับที่รัพย์สิน 
ขัองผู่้ก่ระที่ำความีผ่ิด้มีูลื่ฐานทีุ่จริตตามีก่ฎีห้มีาย 
ว่าด้้วยก่ารป้ัองกั่นแลื่ะปัราบปัรามีก่ารฟอก่เงิน 
โคิริงการิริะบบลงทะเบียนและบริิหาริจัดการิ
เริ่� อ ง ร้ิอง เ รีิยนทาง อิ เ ล็กทริอนิก ส์  เ พ่� อ ให้้มีี
ช่องที่างแลื่ะก่ระบวนก่ารจัด้ก่ารขั้อร้องเรียนทีี่� 
เปั็นระบบด้้วยก่ารใช้เที่คโนโลื่ยีด้ิจิที่ัลื่มีาสนับสนุน 
ก่ารที่ำงาน วางมีาตรก่ารแลื่ะแก่้ปััญห้าในเชิงรุก่ 
โคิริงการิเพื่ิ�มปริะสิทธิภาพื่ของพื่นักงานอัยการิ 
ทั�งส่วนกลางและส่วนภ้มิภาคิในการิดำเนินคิดี 
ทุจริิต่และปริะพื่ฤต่ิมิชอบต่ามกฎิหมายปริะกอบ

ริัฐธริริมน้ญว่าด้วยการิป้องกันและปริาบปริาม
การิทุจริิต่และกฎิหมายว่าด้วยมาต่ริการิของ
ฝ้่ ายบริิหาริ ในการิป้ องกั นและปริาบปริาม 
การิทุจริิต่ นอก่จาก่นี�ได้้มีีก่ารด้ำเนินโครงก่ารอ่�น ๆ 
อาทิี่ โคิริงการิริะบบบริิหาริจัดการิเร่ิ�องร้ิองเรีิยน 
และคิดี CCMS เพ่�อให้้สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. มีีระบบขั้อมีูลื่ 
ด้ิจิที่ัลื่ด้้านภารกิ่จปัราบปัรามีซื่ึ�งเป็ันภารกิ่จห้ลัื่ก่ 
ขัององค์ก่รใช้สำห้รับในก่ารบริห้ารจัด้ก่าร โคิริงการิ 
พื่ัฒนาศักยภาพื่บุคิลากริในกริะบวนการิยุต่ิธริริม 
เพ่�อพัฒนาศัึก่ยภาพขัองบุคลื่ก่รทีี่� เก่ี�ยวข้ัองกั่บ 
ก่ารปั้องก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริตขัองห้น่วยงาน 
ภาครัฐต่าง ๆ ให้้มีีความีรู้ความีสามีารถึในก่าร 
ด้ำเนินก่ารตามีระบบไต่สวน ในก่ารแสวงห้า
ขั้อเที่็จจริงแลื่ะก่ารไต่สวนขั้อเที่็จจริง สร้างเคร่อขั่าย
ผู่้ปัฏิิบัติงานในก่ระบวนก่ารยุติธรรมี รวมีที่ั�ง ห้น่วยงาน 
ที่ี� เก่ี� ยวขั้องได้้มีีก่ารปัรับปัรุ งแลื่ะพัฒนาระบบ 
ก่ฎีห้มีายแลื่ะบังคับใช้ก่ฎีห้มีายอย่างจริงจัง เช่น 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า
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 หน่วยงานที�เกี�ยวข้องต่้องริักษามาต่ริฐานการิดำเนินการิป้องกันและปริาบปริามการิทุจริิต่ 
โด้ยพัฒนาแลื่ะยก่ระดั้บความีร่วมีมีอ่ห้น่วยงานภาครัฐที่ี�เก่ี�ยวข้ัอง อาทิี่ สำนัก่งาน ปั.ปั.ช. แลื่ะสำนัก่งาน ปั.ปั.ที่. 
ให้้มีีก่ารปัระสานงานเพ่�อวางแผ่นก่ารบูรณาก่ารก่ารด้ำเนินงานก่ารส่งเสริมีก่ารมีีส่วนร่วมีขัองภาคปัระชาชน
แลื่ะห้น่วยงานในระด้ับพ่�นที่ี� เพ่�อก่ารขัับเคลื่่�อนภารก่ิจให้้บรรลืุ่ผ่ลื่ตามีเปั้าห้มีายที่ี�ก่ำห้นด้ รวมีทัี่�งพัื่ฒนาริะบบ
การิคิุ้มคิริองผ่้้แจ้งเบาะแสอย่างคิริบวงจริ เพ่�อเปั็นขั้อมีูลื่ปัระก่อบแลื่ะสนับสนุนให้้ก่ารด้ำเนินคดี้ทีุ่จริตมีี
ความีรวด้เร็ว เปั็นธรรมี โปัร่งใส ไมี่เลื่่อก่ปัฏิิบัติ แลื่ะมีุ่งส่งเสริมีก่ารนำเขั้าขั้อมีูลื่ในระบบอย่างถึูก่ต้อง แลื่ะ
พัฒนาระบบให้้ง่ายแก่่ก่ารใช้งาน ห้ร่ออาจต้องจัด้ที่ำคู่มี่อก่ารรายงานผ่ลื่ก่ารด้ำเนินงานให้้กั่บห้น่วยงานต่าง ๆ 
เพ่�ออำนวยความีสะด้วก่ให้้ผู่้ปัฏิิบัติงานขัองห้น่วยงานต่างๆ ให้ก้่ารด้ำเนินก่ารเปั็นไปัอย่างต่อเน่�อง

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

 คิวริสนับสนุนการิพื่ัฒนากริะบวนการิ
ยุต่ิธริริม โดยบ้ริณาการิหน่วยงานต่่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้อง
ในการิดำเนินคิดีทุจริิต่ให้ดำเนินไปอย่างปริะสาน
งานกันอย่างเป็นเอกภาพื่ มีีก่ลื่ไก่ก่ารบูรณาก่าร
ระห้ว่างห้น่วยงานให้้ครอบคลุื่มีก่ารปัราบปัรามีแลื่ะ
แก่้ไขัปััญห้าเร่�องก่ารทุี่จริต เสริมีสร้างความีพร้อมี
ขัองระบบก่ระบวนก่ารยุติธรรมีห้ร่อก่ารพิจารณาคด้ี
ก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบ สามีารถึจัด้ก่ารก่ับ
ข้ัอขััด้แย้งแลื่ะก่รณีพิพาที่ได้้อย่างมีีปัระสิที่ธิภาพเน้น
ก่ารปัฏิิบัติงานเชิงรุก่ ตลื่อด้จนพัฒนาบุคลื่าก่รแลื่ะ
เจ้าห้น้าที่ี�ในก่ระบวนก่ารยุติธรรมีแลื่ะก่ารด้ำเนิน
คด้ีทีุ่จริตให้้สามีารถึอำนวยความียุติธรรมี ปัฏิิบัติ
งานได้้อย่างเปั็นธรรมี ซื่่�อสัตย์ เสมีอภาค โปัร่งใส 
รวด้เร็วแลื่ะไม่ีเลื่่อก่ปัฏิิบัติ รวมีที่ั�งคิวรินำเทคิโนโลยี
ดิจิทัลและนวัต่กริริมสมัยใหม่มาใช้ในการิพื่ัฒนา 
ริะบบฐานข้อม้ลกฎิหมาย พัฒนาก่ฎีห้มีายแลื่ะ 
ก่ระบวนก่ารยุติธรรมี ให้้ก่ารบังคับใช้ก่ฎีห้มีาย

เพ่�อก่ารด้ำเนินคด้ีทุี่จริตให้้เปั็นไปัอย่างมีีปัระสิที่ธิภาพ
โปัร่งใส ไมี่เลื่่อก่ปัฏิิบัติแลื่ะเปั็นธรรมี ตลื่อด้จน
สนับสนุนก่ารให้้ความีช่วยเห้ลื่่อที่างก่ฎีห้มีาย 
ที่ี�จำเปั็นแลื่ะผู้่ร้องเรียนห้ร่อผู่้ถูึก่ด้ำเนินคด้ีทีี่�ยาก่ไร้ 
ด้้อยโอก่าสให้้ เขั้ าถึึ งก่ระบวนก่ารยุติ ธรรมีได้้
อย่างสะด้วก่ รวด้เร็วแลื่ะได้้รับความีเปั็นธรรมี 
นอก่จาก่นี� คิวริริักษามาต่ริฐานหริ่อพื่ัฒนาริะบบ
การิดำเนินการิในการิพื่ิจาริณา ทบทวน ปรัิบปริุง
กฎิหมายและกำหนดพัื่นธกริณีที�ต้่องดำเนินการิกับ
เคิริ่อข่ายทั�งในและต่่างปริะเทศ บังคับใช้ก่ฎีห้มีาย
อย่างจริง จัง เพ่�อให้้ก่ารด้ำเนินก่ารขัองระบบ
เปั็นไปัอย่างมีีปัระสิที่ธิภาพพัฒนาแลื่ะบูรณาก่าร
โครงขั่ายฐานขั้อมีูลื่ บูรณาก่ารคด้ีเก่ี�ยวก่ับก่ารทีุ่จริต
แลื่ะก่ารติด้ตามีผ่ลื่ขัองคด้ีเพ่�อเพิ�มีปัระสิที่ธิภาพใน
ก่ารปัฏิิบัติงานให้้เปั็นไปัอย่างรวด้เร็วแลื่ะถึูก่ต้อง
สามีารถึบรรลุื่เปั้าห้มีายตามีที่ี�ก่ำห้นด้ไว้ได้ม้ีาก่ขัึ�น

สำนัก่งานปั้องก่ันแลื่ะปัราบปัรามีก่ารฟอก่เงิน 
(สำนัก่งาน ปั.ปั.ง.) ได้้ปัรับปัรุงพระราชบัญญัติ 
ปั้องกั่นแลื่ะปัราบปัรามีก่ารฟอก่เงิน พ.ศึ. 2542 
แลื่ะทีี่�แก้่ไขัเพิ�มีเติมี ในปัระเด็้นทีี่� เก่ี�ยวข้ัองกั่บ 
ก่า รปั้ อ ง ก่ั น แลื่ะปัร าบปัร ามีก่ า รทีุ่ จ ริ ต แลื่ะ 
ปัระพฤติมีิชอบ นอก่จาก่นี�สำนัก่งานคณะก่รรมีก่าร 
ปั้อ ง กั่นแลื่ะปัราบปัรามีก่ารทีุ่ จริ ต ในภาครั ฐ 

(สำนัก่งาน ปั.ปั.ที่.) ยังได้้ปัรับก่ระบวนก่ารที่ำงาน 
ด้้านก่ารปัราบปัรามีก่ารทุี่จริตเข้ัาสู่ระบบดิ้จิทัี่ลื่ 
รวมีที่ั� งอยู่ระห้ว่างก่ารลื่ด้แลื่ะปัรับปัรุงขัั�นตอน 
ก่ารด้ำเนินก่ารทีี่�ลื่่าช้าขัองห้น่วยงานในก่ระบวนก่าร 
ปัราบปัรามีก่ารทีุ่จริตให้้มีีความีรวด้เร็ว ก่ารลื่งโที่ษ 
ผู่้ ก่ระที่ำความีผ่ิด้ เมี่� อคด้ีถึึ ง ทีี่� สุ ด้ เปั็นไปัอย่ าง 
รวด้เร็วเห้็นผ่ลื่
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 แผ่นแมี่บที่ภายใต้ยุที่ธศึาสตร์ชาติปัระเด้็น
(21) ก่ารต่อต้านก่ารทีุ่จริตแลื่ะปัระพฤติมีิชอบ 
(พ.ศึ. 2566 – 2570) (ฉบับแก่้ไขัเพิ�มีเติมี) เปั้าห้มีาย 
แผ่นแมี่บที่ย่อย ก่ารด้ำเนินคด้ีทีุ่จริตมีี ความีรวด้เร็ว
เปั็นธรรมี โปัร่งใส ไมี่เลื่่อก่ปัฏิิบัติยังคงใช้ตัวชี�วัด้
เด้ิมีแต่มีีก่ารปัรับเปัลื่ี�ยนค่าเปั้าห้มีาย จาก่ เด้ิมี
กริะบวนการิดำเนินคิดีทุจริิต่ที�จำเป็นต่้องขอขยาย
ริะยะเวลาเกินกว่ากริอบเวลาปกต่ิที�กฎิหมาย 
กำหนดไม่เกินริ้อยละ 25 เปั็น ไม่เกินริ้อยละ 20 
แลื่ะจาก่ เด้ิมี จำนวนคิดีอาญาที�หน่วยงานไต่่สวน
คิดีทุจริิต่ถ้กฟ้้องกลับ (ต่่อปี) ไม่เกินริ้อยละ 3 ของ
จำนวนคิดีที�ส่งฟ้้อง เปั็น ไม่เกินร้ิอยละ 3 ของ 
จำนวนคิดีที�ส่งฟ้้อง โดยเม่�อพิื่จาริณาเปรีิยบเทียบ
คิ่าเป้าหมายพื่.ศ. 2570 กับสถานการิณ์ต่ั�งแต่่พื่.ศ. 2565 
ซื่ึ�งมีกริะบวนการิดำเนินคิดีทุจริิต่ที�จำเป็นต้่องขอ
ขยายริะยะเวลาเกินกว่ากริอบเวลาปกต่ิที�กฎิหมาย

กำหนด ริ้อยละ 71.98 และจำนวนคิดีอาญาที� 
หน่วยงานไต่่สวนคิดีทุจริิต่ถ้กฟ้้องกลับ ไม่มีการิ 
ถ้กฟ้้องกลับ ส่งผ่ลให้สถานะการิบริริลุเป้าหมาย 
อย้่ในริะดับวิกฤต่ในการิบริริลุเป้าหมาย ที่ั�งนี� 
ควรทีี่�จะรัก่ษาแลื่ะพัฒนามีาตรฐานก่ารด้ำเนินก่าร 
ต่อไปั อย่างไรก่็ตามี ก่ารด้ำเนินก่ารภายใต้ตัวชี�วัด้นี� 
จะบรรลุื่ผ่ลื่มีาก่น้อยเพียงใด้ย่อมีขัึ�นอยู่ก่ับสถึานก่ารณ์ 
แลื่ะปััจจัยภายนอก่ที่ี�อาจคาด้ก่ารณ์ไมี่ ได้้ด้้วย 
เช่นก่รอบระยะเวลื่าแลื่ะความีรวด้เร็วในก่ารชี�มีูลื่ 
ความีผิ่ด้ขัองเจ้าพนัก่งานในห้น่วยงานที่ี�รับผิ่ด้ชอบ
ก่ระบวนก่ารรวบรวมีข้ัอมูีลื่ปัระก่อบก่ารพิจารณาคดี้ 
ลื่ัก่ษณะคดี้ทีุ่จริตที่ี�เปั็นทีี่�สนใจขัองสังคมี (ซื่ึ�งจะมีีผ่ลื่
ผ่ลื่ัก่ดั้นให้้ก่ระบวนก่ารด้ำเนินคด้ีได้้รับก่ารจับตาห้ร่อ
เร่งด้ำเนินก่าร) เปั็นต้น ซื่ึ�งจะมีีผ่ลื่ต่อก่ารขัับเคลื่่�อน 
แลื่ะผ่ลื่ัก่ด้ันให้้ก่ารด้ำเนินก่ารสามีารถึบรรลืุ่ค่าเป้ัาห้มีาย 
ในพ.ศึ. 2570 ได้้

*ห้มีายเห้ตุ มีีก่ารปัรับเปัลื่ี�ยนวิธีก่ารคำานวณสถึานก่ารณ์บรรลืุ่เปั้าห้มีายเพ่�อให้้มีีความีถึูก่ต้องมีาก่ยิ�งขัึ�น ก่ระบวนก่ารด้ำาเนินคด้ีทีุ่จริตที่ี�จำาเปั็นต้องขัอ
ขัยายระยะเวลื่าเก่ินก่ว่าก่รอบเวลื่าปัก่ติที่ี�ก่ฎีห้มีายก่ำาห้นด้ แลื่ะจำานวนคด้ีอาญาทีี่�ห้น่วยงานไต่สวนคด้ีทีุ่จริตถึูก่ฟ้องก่ลื่ับ ส่งให้้สีที่ี�แสด้งสถึานะบรรลืุ่
ค่าเป้ัาห้มีายขัองปัี 2563 - 2565 มีีก่ารเปัลื่ี�ยนแปัลื่ง

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
847

แผนแม่่บท21การต่่อต่้านการทุจริต่
และประพฤต่ิม่ิชอบ



“มุ่่�งเน้้น้กฎหมุ่ายให้มุ่ีเท่�าท่ี�จำำาเป็็น้ สอดคล้้องกับบริิบท่การิพััฒน้าใน้ท่่กมุ่ิติิ 
ริวมุ่ท่ั�งมีุ่กริะบวน้การิย่ติิธริริมุ่ท่ี�เคาริพัสิท่ธิของมุ่น้ษ่ยชน้แล้ะป็ฏิิบัติิ
ติ�อป็ริะชาชน้ด้วยความุ่เสมุ่อภาค เป็น็้กล้าง น้�าเช่�อถื่อ โป็ริ�งใส 
แล้ะติริวจำสอบได้”

กฎหมาย
และกระบวนการยุติิธรรม

แผนแม่่บท

22
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบ
สังคมและเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน อย่างเสมอภาคโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาค
ส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และ (2) การอ านวยความยุติธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการบรรลุเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
และมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 
 
การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
 
 
คะแนนเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ (1) การจ ากัดอ านาจรัฐ (2) รัฐบาลโปร่งใส 
(3) สิทธิขั้นพื้นฐาน (4) ความเป็นระเบียบและความม่ันคง ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 0.65 คะแนน 

•• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 จากข้อมูลค่าคะแนนทั้ง 4 ปัจจัยของดัชนีนิติธรรม ได้แก่  
(1) การจ ากัดอ านาจรัฐ (2) รัฐบาลโปร่งใส (3) สิทธิข้ันพ้ืนฐาน (4) ความเป็นระเบียบและความมั่นคง   
ที่จัดท าโดยโครงการความยุติธรรมโลก (World Justice Project : WJP) พบว่า ในปี 2565 ประเทศไทย 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ 0.53 คะแนน โดยคะแนนปัจจัยด้านจ ากัดอ านาจรัฐมีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.45 
คะแนน  ปัจจัยปราศจากการคอรัปชั่น  มีค่าคะแนนอยู่ที่  0.47  คะแนน  ปัจจัยรัฐบาลโปร่งใส  
มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.48 คะแนน ปัจจัยสิทธิขั้นพ้ืนฐาน มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.46 คะแนน และปัจจัยความเป็น
ระเบียบและความมั่นคง มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.74 คะแนน ซึ่งมีเพียงปัจจัยความเป็นระเบียบและความ

220001 
220002 

ปี 2562 สีสม้ 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  220001 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  220002 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

220001 
220002 

ปี 2563 สีสม้ 

220001 
220002 

ปี 2564 สสีม้ 

220001 
220002 

ปี 2565 สสีม้  
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มั่นคงที่มีคะแนนสูงขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยดัชนีนิติธรรมอยู่ในอันดับที่ 80 จากทั้งหมด 139 
ประเทศ สถานการณ์บรรลุ เป้าหมาย ค่าคะแนนเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 4 ปัจจัย  จึงอยู่ ในระดับ 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมประเทศไทยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบ
สังคมและเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และกระบวนการยุติธรรมที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน อย่าง
เสมอภาคโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 4 ปัจจัย ได้แก่  
(1) การจ ากัดอ านาจรัฐ (2) รัฐบาลโปร่งใส (3) สิทธิข้ันพ้ืนฐาน (4) ความเป็นระเบียบและความมั่นคง  
ตั้งแต่ปี 2561-2565 มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างคงที่ โดยมีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.53 คะแนน 0.54 คะแนน  
0.55 คะแนน 0.53 คะแนน และ 0.53 คะแนน ตามล าดับ โดยปัจจัยท่ีมีค่าคะแนนที่สูงกว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยของ 4 ปัจจัย มีเพียงปัจจัย ความเป็นระเบียบและความม่ันคง โดยในปี 2561 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.69 
คะแนน ปี 2562 – 2564 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.71 คะแนน และในปี 2565 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.74 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               ที่มา : โครงการความยุติธรรมโลก (World Justice Project : WJP) 
 

ทั้งนี้ ในห้วงแรกของยุทธศาสตร์ เป้าหมายระดับประเด็นกฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป้าหมายระดับประเด็นการอ านวย
ความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาคโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
ได้ก าหนดตัวชี้วัดร่วมกันคือ ค่าเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) การจ ากัดอ านาจรัฐ (2) รัฐบาล
โปร่งใส (3) สิทธิขั้นพ้ืนฐาน (4) ความเป็นระเบียบและความม่ันคง 
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•• สถานการณ์ใน 2565 เทียบค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ทั้งเป้าหมายระดับประเด็นกฎหมายเป็นเครื่องมือให้
ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  และการอ านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ   
ยังคงเป้าหมายเดิม แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 4 ปัจจัย 
ได้แก่ (1) การจ ากัดอ านาจรัฐ (2) รัฐบาลโปร่งใส (3) สิทธิขั้นพ้ืนฐาน (4) ความเป็นระเบียบและ 
ความมั่นคง โดยได้มีการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดส าหรับ เป้าหมายระดับประเด็นกฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นค่าเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 5 ปัจจัย ได้แก่  
(1) การจ ากัดอ านาจรัฐ (2) ปราศจากการคอรัปชั่น  (3) รัฐบาลโปร่งใส (4) สิทธิขั้น พ้ืนฐาน  
และ (5) ความเป็นระเบียบและความมั่นคง ซึ่งมีค่าเป้าหมายในปี 2570 ไม่ต่ ากว่า 0.65 คะแนน ซึ่งในปี 
2565 ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 5 ปัจจัย อยู่ที่ 0.52 คะแนน อยู่ในสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในระดับวิกฤต 
และส าหรับเป้าหมายระดับประเด็นการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม 
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ได้ก าหนดตัวชี้ วัดเป็น ค่าเฉลี่ยนิติธรรม 3 ปัจจัย ได้แก่  
(1) การบังคับใช้กฎหมาย (2) กระบวรการยุติธรรมทางแพ่ง (3) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งในการ
บรรลุเป้าหมายในปี 2570 ประเทศไทยจะต้องมคี่าคะแนนเฉลี่ยนิติธรรม 3 ปัจจัย ไม่ต่ ากว่า 0.60 คะแนน 
โดยในปี 2565 ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 3 ปัจจัย 0.45 คะแนน อยู่ในสถานะการบรรลุ
เป้าหมายในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในระดับวิกฤต  

 
  
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ในเป้าหมายระดับประเด็นกฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ การที่ประชาชนยังขาด
ความรู้ทางด้านกฎหมาย ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่
ระหว่างการประเมินผลสัมฤทธิ์ ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการให้ความเห็นต่อกฎหมายผ่านระบบกลาง
ทางกฎหมาย (Law Portal) เท่าที่ควร แม้ว่าจะมีการเปิดใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม รวมทั้งปัญหาความ
เชื่อม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายบทระดับย่อย (Y1) บาง
เป้าหมายมีพัฒนาการดีขึ้น อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงเป็น
ประเด็นท้าท้าย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมกลไกการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ส่งเสริมให้
ประชาชนและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมให้ความเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย เพ่ือให้
การปรับปรุงกฎหมายสอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเสมอภาค พร้อมทั้งพัฒนามาตรการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม 

220001 
ปี 2565 เทียบ 2570 

สีแดง 
l 

220002 
ปี 2565 เทียบ 2570 

สีแดง 
l 
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แผนแม่่บท22กฎหมาย
และกระบวนการยุติิธรรม



•• สถานการณ์ใน 2565 เทียบค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ทั้งเป้าหมายระดับประเด็นกฎหมายเป็นเครื่องมือให้
ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  และการอ านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ   
ยังคงเป้าหมายเดิม แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 4 ปัจจัย 
ได้แก่ (1) การจ ากัดอ านาจรัฐ (2) รัฐบาลโปร่งใส (3) สิทธิขั้นพ้ืนฐาน (4) ความเป็นระเบียบและ 
ความมั่นคง โดยได้มีการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดส าหรับ เป้าหมายระดับประเด็นกฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นค่าเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 5 ปัจจัย ได้แก่  
(1) การจ ากัดอ านาจรัฐ (2) ปราศจากการคอรัปชั่น  (3) รัฐบาลโปร่งใส (4) สิทธิขั้น พ้ืนฐาน  
และ (5) ความเป็นระเบียบและความมั่นคง ซึ่งมีค่าเป้าหมายในปี 2570 ไม่ต่ ากว่า 0.65 คะแนน ซึ่งในปี 
2565 ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 5 ปัจจัย อยู่ที่ 0.52 คะแนน อยู่ในสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในระดับวิกฤต 
และส าหรับเป้าหมายระดับประเด็นการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม 
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ได้ก าหนดตัวชี้ วัดเป็น ค่าเฉลี่ยนิติธรรม 3 ปัจจัย ได้แก่  
(1) การบังคับใช้กฎหมาย (2) กระบวรการยุติธรรมทางแพ่ง (3) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งในการ
บรรลุเป้าหมายในปี 2570 ประเทศไทยจะต้องมคี่าคะแนนเฉลี่ยนิติธรรม 3 ปัจจัย ไม่ต่ ากว่า 0.60 คะแนน 
โดยในปี 2565 ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 3 ปัจจัย 0.45 คะแนน อยู่ในสถานะการบรรลุ
เป้าหมายในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในระดับวิกฤต  

 
  
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ในเป้าหมายระดับประเด็นกฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ การที่ประชาชนยังขาด
ความรู้ทางด้านกฎหมาย ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่
ระหว่างการประเมินผลสัมฤทธิ์ ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการให้ความเห็นต่อกฎหมายผ่านระบบกลาง
ทางกฎหมาย (Law Portal) เท่าที่ควร แม้ว่าจะมีการเปิดใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม รวมทั้งปัญหาความ
เช่ือม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายบทระดับย่อย (Y1) บาง
เป้าหมายมีพัฒนาการดีขึ้น อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง จึงเป็น
ประเด็นท้าท้าย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมกลไกการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ส่งเสริมให้
ประชาชนและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมให้ความเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย เพ่ือให้
การปรับปรุงกฎหมายสอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเสมอภาค พร้อมทั้งพัฒนามาตรการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม 

220001 
ปี 2565 เทียบ 2570 

สีแดง 
l 

220002 
ปี 2565 เทียบ 2570 

สีแดง 
l 
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แผนแม่่บท 22 กฎหมาย
และกระบวนการยุติิธรรม



 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย 4 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมี
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ มุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 
2565 สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ร้อยละ 50 ของกฎหมายทั้งหมด 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมกฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและเอกชน 
มุ่งให้ประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยพิจารณาเทียบเคียงจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติ หลั ก เกณฑ์การจั ดท าร่ า งกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย  
พ.ศ. 2562 โดยตั้งแต่ปี2561 – 2565 มีจ านวนกฎหมายที่ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกป ีโดยในปี 2563 มีกฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 6 ฉบับ โดยได้ด าเนินการร้อยละ 100 ในปี 2564  
มีกฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 21 ฉบับ โดยได้มีการด าเนินการ 18 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85.71 และเม่ือ
เทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 มีกฎหมายที่ครบก าหนดต้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพ่ือพิจารณา
ทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนรวม 105 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่ประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว
เสร็จ จ านวน 54 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 51.4 ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

 

 

 

*สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565  
**เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ท่ีเพิ่มเติมในแผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดจะปรากฏในส่วนท้ายของแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 

*** เป้าหมาย y1 อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมาย y2 โดยตรง 
 
 

220201 220104** 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย 4 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมี
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ มุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 
2565 สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ร้อยละ 50 ของกฎหมายทั้งหมด 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมกฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและเอกชน 
มุ่งให้ประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยพิจารณาเทียบเคียงจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติ หลั ก เกณฑ์การจั ดท าร่ า งกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย  
พ.ศ. 2562 โดยตั้งแต่ปี2561 – 2565 มีจ านวนกฎหมายที่ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกป ีโดยในปี 2563 มีกฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 6 ฉบับ โดยได้ด าเนินการร้อยละ 100 ในปี 2564  
มีกฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ 21 ฉบับ โดยได้มีการด าเนินการ 18 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85.71 และเม่ือ
เทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 มีกฎหมายที่ครบก าหนดต้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพ่ือพิจารณา
ทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนรวม 105 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่ประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว
เสร็จ จ านวน 54 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 51.4 ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

 

 

 

*สถานการณ์บรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565  
**เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ท่ีเพิ่มเติมในแผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดจะปรากฏในส่วนท้ายของแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 

*** เป้าหมาย y1 อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมาย y2 โดยตรง 
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ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 
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การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็น
ธรรม ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 (1) สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย ร้อยละ 50 ของกฎหมาย (2) ระยะเวลาที่ลดลงใน
กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ทุกหน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วข้ึน ร้อยละ 50 (3) ระดับความ
เชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ร้อยละ 75 ของประชาชนเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม โดยเทียบเคียงจากดัชนีนิติธรรม ปัจจัยการบังคับใช้กฎหมาย 
พบว่า ในปี 2561-2564 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.50 คะแนน 0.48 คะแนน 0.47 และ 0.46 คะแนน ตามล าดับ  
และเมื่อเทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.45 คะแนน มีผลให้สถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในระดับวิกฤต 

 

 

 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวน/
ระดับของมาตรการ/กลไก ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนความจ าเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายร้อยละ 50 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายเพิ่มขึ้น  
โดยเทียบเคียงจากการจัดท าระบบกลางด้านกฎหมาย ที่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมาย  
และเป็นช่องทางอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยในปี 2564 เกิดร่างกฎหมายที่เสนอ  
โดยการเข้าชื่อของประชาชนจ านวน 9 ฉบับ และเม่ือเทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 เกิดร่าง

 220102 
2562 สแีดง 2563 สีสม้ 2564 สแีดง 2565 สแีดง 

 220103 
2562 สเีหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สเีขียว 2565 สเีขียว 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็น
ธรรม ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 (1) สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย ร้อยละ 50 ของกฎหมาย (2) ระยะเวลาที่ลดลงใน
กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ทุกหน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วข้ึน ร้อยละ 50 (3) ระดับความ
เชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ร้อยละ 75 ของประชาชนเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม โดยเทียบเคียงจากดัชนีนิติธรรม ปัจจัยการบังคับใช้กฎหมาย 
พบว่า ในปี 2561-2564 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.50 คะแนน 0.48 คะแนน 0.47 และ 0.46 คะแนน ตามล าดับ  
และเมื่อเทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.45 คะแนน มีผลให้สถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายในระดับวิกฤต 

 

 

 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวน/
ระดับของมาตรการ/กลไก ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนความจ าเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายร้อยละ 50 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายเพิ่มขึ้น  
โดยเทียบเคียงจากการจัดท าระบบกลางด้านกฎหมาย ที่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมาย  
และเป็นช่องทางอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยในปี 2564 เกิดร่างกฎหมายที่เสนอ  
โดยการเข้าชื่อของประชาชนจ านวน 9 ฉบับ และเม่ือเทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 เกิดร่าง
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 220103 
2562 สเีหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สเีขียว 2565 สเีขียว 
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แผนแม่่บท 22 กฎหมาย
และกระบวนการยุติิธรรม



 

กฎหมายที่เสนอโดยการเข้าชื่อของประชาชนเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 80 ฉบับ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย สถานะการ
บรรลุเป้าหมายประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 

 

 
 
 
การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจาก

การเลือกปฏิบัติ ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565  อัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนขั้นตอนในการ
อ านวยความยุติธรรมที่ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว  
ร้อยละ 75 ของจ านวนขั้นตอนที่ส าคัญ และประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 100 (มาตรการเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม) 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ภาพรวมการอ านวยความยุติธรรมและความโปร่งใส ยังคงมี
ปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเทียบเคียงจากดัชนีนิติธรรม 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) การบังคับใช้กฎหมาย (2) กระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง (3) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 3 ปัจจัย มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีค่าเฉลี่ยดัชนีนิติธรรม 3 ปัจจัย 0.48 คะแนน ปี 2562 – 2564 มีค่าคะแนน 0.46 
คะแนน เม่ือเทียบกับสถานะการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.45 คะแนน ส่งผลให้สถานะการ
บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 220201 
2562 สสีม้ 2563 สสีม้ 2564 สีสม้ 2565 สสีม้ 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนากฎหมาย

สัดััส่ัวนของกฎหมายท่�ไดัรั้บการทบทวนแกไ้ข ป้รบัป้รงุแลุะ/หรอืยกเลุกิ ใหม้เ่นื�อหา 
ท่�ไมเ่ป้น็อปุ้สัรรค่ต้อ่การพััฒนาป้ระเทศ รอ้ยลุะ 50 ของกฎหมายทั�งหมดั

กฎหมายไม่เป้็นอุป้สัรรค่ต้่อการพััฒนาภาค่รัฐแลุะภาค่เอกชนอย่่ภายใต้ ้
กรอบกฎหมายท่�มุ่งให้ป้ระชาชนในวงกว้างได้ัรับป้ระโยชน์จากการพััฒนา
ป้ระเทศโดัยทั�วถึึง

กฎหมายที่่�ที่ันสมัยและเอื้้�อื้ต่่อื้การพััฒนา
ประเที่ศจะเป็นเคร้�อื้งม้อื้สำคัญในการสนับสนุน 
การพััฒนาและส่งเสริมให้สังคมเกิดความเป็นธรรม 
ที่ั�งน่�  บริบที่การเปล่�ยนแปลงทัี่�งที่างเศรษฐกิจ 
สังคม สิ�งแวดล้อื้ม และวัฒนธรรม อื้าจส่งผลต่่อื้
การปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายต่่าง ๆ ดังนั�น หากไม่ม่
การปรับปรุง ที่บที่วน แก้ไข หร้อื้ยกเลิกกฎหมาย 
ให้ที่ันต่่อื้สถานการณ์์ปัจจุบัน อื้าจส่งผลกระที่บ 
ต่่อื้ประชาชนในวงกว้าง ภาครัฐจึงต่้อื้งดำเนินการ 

ประ เมิ นผลสั มฤที่ธิ� ข อื้ งกฎหมายที่่� ใ ช้ บั ง คั บ 
อื้ย่่ ในปัจ จุบัน โดยต้่อื้งวิ เคราะห์ผลกระที่บที่่� 
อื้าจเกิดขึ�นจากการบังคับใช้กฎหมายอื้ย่างรอื้บคอื้บ 
รอื้บด้าน และอื้ย่างเป็นระบบ รวมที่ั�งรับฟัังความคิดเห็น 
ขอื้งผ่้ เ ก่�ยวข้อื้ง ต่ลอื้ดจนเปิดเผยผลการรับฟััง 
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่่อื้ประชาชน เพั้�อื้ให ้
การประ เ มินผล สัมฤที่ธิ� ขอื้งกฎหมาย เ ป็น ไป 
อื้ย่างถ่กต่้อื้ง ครบถ้วนและม่ประสิที่ธิภาพั

เม้�อื้พัิจารณ์าเที่่ยบเค่ยงจากการประเมินผล 
สัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมายต่ามพัระราชบัญญัต่ิหลักเกณ์ฑ์ ์
การจัดที่ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤที่ธิ� 
ขอื้งกฎหมาย พั.ศ. 2562  ต่ั�งแต่่ม่การประกาศ 
บังคับใช้ หน่วยงานขอื้งรัฐต่่าง ๆ ได้ดำเนินการ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

220101

ป้ี
2565

ต่ามขั� นต่อื้นที่่� ก ำหนด ไว้ ต่ ามกฎหมายอื้ย่ า ง
เคร่งครัด โดยพับว่าม่จำนวนกฎหมายท่ี่� ไ ด้รับ 
การประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมายเพัิ�มขึ�นทุี่กปี
สะที่้อื้นได้จากข้อื้ม่ลขอื้งสำนักงานคณ์ะกรรมการ
กฤษฎ่กาท่ี่�ได้สรุปรายช้�อื้กฎหมายท่ี่�จำเป็นต่้อื้ง 

จ.3
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โครงการเพั้�อื้ขับเคล้�อื้นการบรรลุเป้าหมาย 
ต่ามยุที่ธศาสต่ร์ชาติ่ประจำปีงบประมาณ์ พั.ศ.2565 
อื้าทิี่ (1) โครงการพััฒนาระบบแจ้งเต่้อื้นในระบบ 
กลางด้านกฎหมาย เพั้�อื้ให้ม่การแจ้งเต่้อื้นขอื้ง 
ระบบกลางด้านกฎหมาย ซึึ่�งจะเอื้้�อื้ประโยชน์ 
ในการที่ำงานขอื้งหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริม 
การม่ส่วนร่วมขอื้งประชาชนในการต่รากฎหมาย
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ที่ ธิ� ข อื้ ง ก ฎ ห ม า ย 
(2) โครงการพััฒนากฎหมายและกลไกกำกับ 
ด่ แ ล ธุ ร กิ จ ดิ จิ ที่ั ล เ พั้� อื้ ใ ห้ ม่ ก ร อื้บแนวที่า งและ 
ห ลั ก เ ก ณ์ ฑ์์ ม า ต่ ร ฐ า น ใ น ก า ร ก ำ กั บ ธุ ร ก ร ร ม 
ที่างอิื้ เล็กที่รอื้นิกส์ (3 )  โครงการประเ มินผล 
สัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมายโดยใช้เคร้�อื้งม้อื้การประเมิน
ผลการบังคับใช้กฎหมาย (4) โครงการติ่ดต่ามการ
ประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย ซึึ่�งสอื้ดคล้อื้งกับ
ปัจจัยขับเคล้�อื้นที่่�สำคัญในการกำหนดหลักเกณ์ฑ์์ 
การประ เมิ นผลสั มฤที่ธิ� ข อื้ งกฎหมาย  และ  

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

(5) โครงการสร้างความร่้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 
แก่ประชาชน ซึึ่�งสอื้ดคล้อื้งกับปัจจัยขับเคล้�อื้น 
ที่่�สำคัญในการส้�อื้ประชาสัมพัันธ์เพั้�อื้สร้างความร่ ้
ความเข้าใจเก่�ยวกับกฎหมาย  นอื้กจากน่�  หน่วยงาน 
ขอื้ ง รั ฐ ท่ี่� เ ก่� ย ว ข้ อื้ ง ไ ด้ ม่ ก า ร ด ำ เ นิ นก า รต่ าม 
พัระราชบัญญัต่ิหลักเกณ์ฑ์์การจัดที่ำร่างกฎหมาย
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ที่ ธิ� ข อื้ ง ก ฎ ห ม า ย  
พั.ศ .  2562 อื้ย่ า งต่่ อื้ เน้� อื้ ง  โดยประกาศ
ร า ย ช้� อื้ ก ฎ ห ม า ย ห น่ ว ย ง า น ท่ี่� รั บ ผิ ด ช อื้ บ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ที่ ธิ� แ ล ะ
ก า ร เ ผ ย แ พั ร่ ก ฎ ห ม า ย ก ฎ เ ก ณ์ ฑ์์ ค ำ อื้ ธิ บ า ย  
และคำแปลกฎหมาย รวมทัี่�งการใช้งานระบบกลาง 
ที่างกฎหมาย (Law Por ta l )  บนเ ว็บไซึ่ต่์  
www.law.go.th ซึึ่�งสำนักงานคณ์ะกรรมการ 
กฤษฎ่การ่วมกับสำนักงานพััฒนารัฐบาลดิจิที่ัล 
(อื้งค์การมหาชน) ได้พััฒนาขึ�น

ประเมินผลสัมฤที่ธิ�ในทุี่ก 5 ปี พับว่า ในปี 2563   
ม่กฎหมายที่่�ต่้อื้งประเมินผลสัมฤที่ธิ� 6 ฉบับ โดยได้ 
ดำเนินการร้อื้ยละ 100 ในปี 2564 ม่กฎหมาย 
ที่่� ต้่อื้งประเมินผลสัมฤที่ธิ�  21 ฉบับโดยได้ม่ 
การดำเนินการ 18 ฉบับ คิดเป็นร้อื้ยละ 85.71 
และสำหรับปี 2565 ม่กฎหมายที่่�ครบกำหนดต่้อื้ง
ประเมินผลสัมฤที่ธิ� เพั้�อื้พัิจารณ์าที่บที่วนแก้ไข 
ปรับปรุงและ/หร้อื้ยกเลิกจำนวนรวม 105 ฉบับ 
โดยม่กฎหมายท่ี่�ประเ มินผลสัมฤที่ธิ�แ ล้ว เส ร็จ 
จำนวน 54 ฉบับหร้อื้คิดเป็นร้อื้ยละ 51.4 จาก 
ก ฎ ห ม า ย ที่ั� ง ห ม ด ท่ี่� ต้่ อื้ ง ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ที่ ธิ� 
ในปี  2565 อื้าที่ิ  พัระราชบัญญัต่ิป้ อื้งกัน 
และปราบปรามยาเสพัติ่ดพั.ศ.2519และพัระราช
บัญญัต่ิม าต่รการ ในการปราบปรามผ่้ ก ระที่ำ
ความผิ ด เ ก่� ย วกั บยา เสพัต่ิ ด  พั .ศ .  2534 
(ซึ่ึ�งถ่กประเมินให้ยกเลิกและให้ใช้พัระราชบัญญัต่ิให้
ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพัต่ิด พั.ศ. 2564 แที่น)

รวมที่ั�งคำสั�งหัวหน้าคณ์ะรักษาความสงบแห่งชาติ่
ที่่� 22/2558 เร้�อื้ง มาต่รการในการป้อื้งกันและ
แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์่และรถจักรยานยนต์่ 
ในที่างและการควบคุมสถานบริการหร้อื้สถาน
ประกอื้บการที่่�เปิดให้บริการในลักษณ์ะที่่�คล้ายกับ
สถานบริการและคำสั�งหัวหน้าคณ์ะรักษาความสงบ
แห่งชาติ่ ที่่� 46/2558 เร้�อื้ง มาต่รการแก้ไขปัญหา
อื้ันเกิดจากการขับข่�ยานพัาหนะ (ซึ่ึ�งถ่กประเมิน 
ให้ยกเลิกและให้ใช้พัระราชบัญญัต่ิจราจรที่างบก 
(ฉบับที่่� 13) พั.ศ. 2565 แที่น) ดังนั�นการดำเนิินิการ 
ตามเป้้าหมายดังกล่่าวในิห้วงแรกของการดำเนิินิ
การตามยุทธศาสตร์ชาติ (2561 – 2565)จึงนิับ
ว่าได้บรรลุ่ค่่าเป้้าหมายท่�กำหนิดไว้แล่้ว
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แม้ว่าพัระราชบัญญัติ่หลักเกณ์ฑ์์การจัดที่ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย 
พั.ศ. 2562 จะม่ผลบังคับใช้ รวมที่ั�ง ระบบกลางที่างกฎหมาย  (Law Portal) จะเปิดใช้งานมาระยะหนึ�งแล้ว 
แต่่ยังคงพับประเด็นท้ี่าที่ายที่่�สำคัญ ได้แก่ ป้ระชาชนิแล่ะภาค่ส่วนิต่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข้องกับกฎหมายท่�อย่่ระหว่าง 
การป้ระเมินิผล่สัมฤทธิ� ยังไม่ให้ค่วามสำค่ัญเท่าท่�ค่วรในิการให้ค่วามเห็นิต่อกฎหมาย เพั้�อื้นำไปเป็นข้อื้ม่ล 
ระบุสภาพัปัญหา อืุ้ปสรรค ที่่�เกิดขึ�นจากการปฏิิบัติ่ต่ามข้อื้กำหนดขอื้งกฎหมายนั�น ๆ  รวมถึงหนิ่วยงานิภาค่รัฐ 
ผ่้รับผิดชอบตามกฎหมายไม่ได้ค่ำนึิงถึึงหรือยอมรับในิสภาพปั้ญหาท่�แท้จริงในิการบังคั่บใช้กฎหมาย 
เพั้�อื้นำไปปรับปรุงกระบวนงาน และข้อื้กฎหมายที่่�เก่�ยวข้อื้ง ให้สามารถลดภาระให้กับที่ั�ง ภาคประชาชน  
ภาคเอื้กชนและภาครัฐ รวมที่ั�งสามารถปฏิิบัต่ิงานจริงอื้ย่างม่ประสิที่ธิภาพัได้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

เพั้�อื้ให้การประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย
เ ป็ น ไ ป ต่ า ม ข้ อื้ ก ำ ห น ด ข อื้ ง พั ร ะ ร า ช บัญ ญั ต่ ิ
หลักเกณ์ฑ์์การจัดที่ำร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย พั.ศ. 2562 อื้ย่างเคร่งครัด 
ควรม่การกำหนดหน่วยงานผ่้รับผิดชอื้บในการ
ประเมินกฎหมายให้ชัดเจน  รวมถึงเร่งสร้างความร่้ 
ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานขอื้งรัฐในการดำเนินการ
ประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมายต่ามวิธ่การและ
ขั�นต่อื้นขอื้งพัระราชบัญญัต่ิหลักเกณ์ฑ์์ฯ ดังกล่าว 
โดยเฉพัาะในส่วนขอื้งการประเมินผลสัมฤที่ธิ� 
ขอื้งกฎหมาย   ซึ่ึ�งต่้อื้งให้ความสำคัญกับการรับฟััง
ความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนท่ี่�เก่�ยวข้อื้ง 
เพั้�อื้รับที่ราบสภาพัปัญหา อืุ้ปสรรค จากการ 
ดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายท่ี่�ต่้อื้งได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

รับการประเมินผลสัมฤที่ธิ�  และคำนึงถึงสภาพั
ปัญหา เพั้�อื้นำมาพัิจารณ์าแนวที่างการปรับปรุง 
กระบวนงานหร้อื้กฎ ระเบ่ยบที่่� เก่�ยวข้อื้งอื้ย่าง 
รอื้บด้าน  อื้่กที่ั�งให้ม่การส่งเสริมการประชาสัมพัันธ์
ช่อื้งที่างในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อื้ม่ล
ในระบบกลางที่างกฎหมาย เพั้�อื้ให้ประชาชน 
ไ ด้ ม่ ค ว า ม ร่้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ ก่� ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย 
เพัิ�มขึ�น และให้เกิดการแลกเปล่�ยนข้อื้ม่ลอื้ย่าง 
บ่รณ์าการระหว่างหน่วงานขอื้งรัฐที่่� เก่� ยวข้อื้ง  
ซึ่ึ� งจะส่ งผลให้บรรลุ เป้าหมายในการปรับปรุง 
และ/หร้อื้ยกเลิก กฎหมายท่ี่� เป็นอืุ้ปสรรคต่่อื้ 
การพััฒนาประเที่ศ และการดำเนินช่วิต่ขอื้ง
ประชาชนในวงกว้างต่่อื้ไป
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แผนแม่บที่ประเด็น (22) กฎหมายและ 
กระบวนการยุต่ิ ธรรม (พั .ศ .2566-2580) 
(ฉบับแก้ไขเพัิ�มเต่ิม) เป้าหมายแผนแม่บที่ย่อื้ย 
กฎหมายไม่ เป็นอุื้ปสรรคต่่อื้การพััฒนาภาครัฐ 
และภาคเอื้กชนอื้ย่่ภายใต่้กรอื้บกฎหมายที่่�มุ่งให้ 
ประชาชนในวงกว้ างได้ รับประโยชน์จากการ 
พััฒนาประ เที่ศ โดยที่ั� ว ถึ ง ม่ ก า รปรั บต่ั ว ช่� วั ด  
จากสัดส่วนขอื้งกฎหมายท่ี่�ได้รับการที่บที่วนแก้ไข 
ปรับปรุงและ/หร้อื้ยกเลิกให้ม่เน้�อื้หาที่่�ไม่เป็นอุื้ปสรรค 
ต่่อื้การพััฒนาประ เที่ศเป็นค่ า เฉล่� ย ในทีุ่กมิ ต่ิ 
ขอื้งระดับความเ ช้� อื้มั� นขอื้งประชาชนที่่� ม่ ต่่ อื้
กระบวนการยุต่ิ ธรรม ซึ่ึ� งม่ค่ า เป้ าหมายในปี 

2570 ไม่น้อื้ยกว่า 3.40 คะแนน โดยในปี 2564 
สำนักงานกิจการยุต่ิธรรม ได้สรุปรายงานภาพัรวม 
ความเช้�อื้มั�นขอื้งประชาชนที่่�ม่ต่่อื้กระบวนการ
ยุต่ิธรรม ม่ค่าคะแนนเฉล่�ย 3.16 คะแนน และเม้�อื้ 
เที่่ยบกับค่าเป้าหมายใน 2570 ม่ค่าคะแนน 
ที่่�ต่�ำกว่า 0.36 คะแนน ดังนั�น จึงแสดงให้เห็นว่า
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บที่ย่อื้ย กฎหมาย 
ไม่ เป็นอุื้ปสรรคต่่อื้การพััฒนาภาครัฐและภาค
เอื้กชนอื้ย่่ภายใต่้กรอื้บกฎหมายท่ี่�มุ่งให้ประชาชน 
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพััฒนาประเที่ศ
โดยที่ั�วถึง  ยังอื้ย่่ในระดับวิกฤต่

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนากฎหมาย

(1) สััดัส่ัวนการนำาเทค่โนโลุย่แลุะระบบฐานข้อม่ลุกลุางของป้ระเทศมาใช้ในการ
บังค่ับใช้กฎหมายต้่อจำานวนกฎหมาย ร้อยลุะ 50 ของกฎหมาย (2) ระยะเวลุา
ท่�ลุดัลุงในกระบวนการบังค่ับใช้กฎหมาย ทุกหน่วยงานของรัฐบังค่ับใช้กฎหมาย
ไดั้รวดัเร็วขึ�น ร้อยลุะ 50 (3) ระดัับค่วามเชื�อมั�นของป้ระชาชนในการบังคั่บใช้กฎหมาย
ร้อยลุะ 75 ของป้ระชาชนเชื�อมั�นในการบังค่ับใช้กฎหมาย

การป้ฏิิบัต้ิต้ามแลุะการบังค่ับใช้กฎหมายม่ค่วามคุ้่มค่่าทางเศรษฐกิจ ทั�วถึึง 
ไม่เลืุอกป้ฏิิบัต้ิ แลุะเป้็นธรรม

กฎหมายที่่�ด่ต่่อื้การพััฒนาประเที่ศจำเป็น
ต้่อื้งได้รับการปฏิิบัต่ิและบังคับใช้อื้ย่างเสมอื้ภาค
และเป็นธรรม โดยปัจจุบันหน่วยงานในกระบวนการ
ยุต่ิธรรมได้นำเที่คโนโลย่ดิจิที่ัล และนวัต่กรรม 
ส มั ย ใ ห ม่ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ 
ม่ประสิที่ธิภาพัมากยิ�งขึ�น โดยเฉพัาะการลดการ 
ใช้ ดุ ลยพัินิ จ  การ เพัิ� มศั กยภาพัการบั งคับ ใช้
กฎหมายขอื้งหน่วยงานภาครัฐ ให้ม่ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และประหยัด 
ขณ์ะเด่ยวกัน การนำเที่คโนโลย่สมัยใหม่มาใช ้
สามารถสร้างการรับร่้ขอื้งประชาชนให้เข้าใจสิที่ธิหน้าท่ี่� 

ต่ามกฎหมายได้ อื้ย่ า งสะดวกและครอื้บคลุม
ทีุ่กภาคส่วนมากขึ� น  โดยปัจ จัยสำคัญในการ
เพัิ� ม ป ร ะ สิที่ ธิ ภ าพั ในก า ร บั ง คั บ ใ ช้ กฎหมาย
นอื้กจากการใช้ เที่คโนโลย่และนวัต่กรรมแล้ว 
ผ่้ม่อื้ำนาจหน้าที่่� ในการบังคับใช้กฎหมายต่้อื้งม่ 
ความเป็นกลาง และม่ความร่้ความเข้าใจในกฎหมาย
ที่่� เ ก่�ยวข้อื้งอื้ย่างถ่อื้งแที่้ รวมที่ั�งภาคประชาชน 
ต้่อื้งหมั�นศึกษา ที่ำความเข้าใจกับกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อื้ง
กับการดำรงช่วิต่ขอื้งต่นเอื้ง เพั้�อื้ให้บรรลุเป้าหมาย
การปฏิิบัต่ิต่ามและการบังคับใช้กฎหมายให้ม่ 
ความคุ้มค่า ที่ั�วถึง ไม่เล้อื้กปฏิิบัติ่ และเป็นธรรม

ป้ี
2565

จ.3

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
860

แผนแม่บท 22 กฎหม่าย่
และกระบวนการยุ่ติิธรรม่



220102

เม้�อื้พัิจารณ์าเที่่ยบเค่ยงจากมิต่ิ ด้านการ 
บังคับใช้กฎหมายขอื้งดัชน่นิต่ิธรรม (The Rule of 
Law Index) จัดที่ำโดย World Justice Project 
(WJP) พับว่าในช่วง 5 ปีที่่�ผ่านมาการบังคับ
ใช้กฎหมายขอื้งประเที่ศไที่ย ม่ค่าคะแนนที่่�ม ่
แนวโน้มลดลงอื้ย่างต่่อื้เน้�อื้งทุี่กปี โดยในปี 2561  
ม่คะแนน 0.50  ปี 2562 ม่คะแนน 0.48  ปี 2563 
ม่คะแนน 0.47 ปี 2564 ม่คะแนน 0.46 และ 
สำหรับปี  2565 ประเที่ศไที่ยม่ค่ าคะแนน 
อื้ย่่ที่่�  0.45 คะแนน โดยจัดอื้ย่่ลำดับท่ี่� 101  
จากที่ั�งหมด 140 ประเที่ศทัี่�วโลก ที่ั�งน่�  หาก 
พัิ จ า ร ณ์ า ค ะ แ น น ร า ย อื้ ง ค์ ป ร ะ ก อื้ บ ข อื้ ง มิ ต่ิ 
ด้านการบังคับใช้กฎหมายจะพับว่าอื้งค์ประกอื้บ 
“ความชอื้บ ด้วยกระบวนการ ในการดำ เ นิน 

การที่างปกครอื้ง” เป็นอื้งค์ประกอื้บที่่�ประเที่ศไที่ย 
ม่คะแนนต่� ำที่่� สุ ดค้ อื้  0 .26 คะแนน และ 
อื้งค์ประกอื้บ “ความไม่ล่าช้าโดยไม่ม่ เหตุ่ผล 
ขอื้งกระบวนการที่างปกครอื้ง” เป็นอื้งค์ประกอื้บ 
ที่่� ม่ คะแนนต่� ำรอื้งลงมาค้ อื้  0 .42 คะแนน  
ซึ่ึ� งสะท้อนิว่าป้ัญหาในิการบังค่ับใช้กฎหมาย  
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ นิ ก ร ะ บ ว นิ ก า ร ท า ง ป้ ก ค่ ร อ ง 
ยั ง ค่ ง เ ป็้ นิ ปั้ ญ ห า ส ำ คั่ ญ ข อ ง ป้ ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ท่� ต้ อ ง เ ร่ ง แ ก้ ไ ข  ดั ง นิั� นิ  ก า ร ด ำ เ นิิ นิ ก า ร 
ตามเป้้าหมายการป้ฏิิบัติตามแล่ะการบังค่ับ
ใช้กฎหมายม่ค่วามคุ่้มค่่าทางเศรษฐกิจ ทั�วถึึง  
ไม่เล่ือกป้ฏิิบัติ แล่ะเป็้นิธรรม ในิห้วงแรกของการ
ดำเนินิิการตามยุทธศาสตร์ชาติ (2561 – 2565) 
จึงยังต�ำกว่าเป้้าหมายในิระดับวิกฤต

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

โ คร งการ เพั้� อื้ ขับ เคล้� อื้นการบรร ลุ เ ป้ า
หมายต่ามยุที่ธศาสต่ร์ชาต่ิประจำปีงบประมาณ์ 
พั.ศ. 2565 อื้าที่ิ (1) การพััฒนาระบบบ่รณ์าการ
ฐานข้อื้ม่ลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอื้ย่าง 
ม่ประสิที่ธิภาพั ในการเช้�อื้มต่อ่ื้และแลกเปล่�ยนข้อื้ม่ล
ระหว่างกรมสอื้บสวนคด่พิัเศษ และ INTERPOL  
ข อื้ ง ก ร ม ก า ร ก ง สุ ล  เ พั้� อื้ ใ ช้ ใ น ก า ร ส้ บ ส ว น 
สอื้บสวน  และติ่ดต่ามจับกุมผ่้กระที่ำผิดคด่พิัเศษ 
ชาวต่่างประเที่ศในไที่ย และ (2) การพััฒนา
ระบบบริหารคด่พิัเศษด้วยเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ  

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

เพั้�อื้ เพัิ�มประสิที่ธิภาพักระบวนการปฏิิ บัต่ิงาน 
ที่่� เก่�ยวกับคด่พัิ เศษ โดยม่การเช้�อื้มโยงข้อื้ม่ล 
ระบบต่่าง ๆ  ให้สามารถต่ิดต่ามสถานะที่างคด่ได้ และ  
(3) การพััฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
ขอื้งหน่วยงานในกระบวนการยุติ่ธรรม โดยการ 
นำเที่คโนโลย่มาพััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐาน เช้�อื้มโยง
ข้อื้ม่ลระหว่างหน่วยงาน และการให้บริการด้วยวิธ่
อื้ิเล็กที่รอื้นิกส์  เพั้�อื้ให้ประชาชนได้รับการอื้ำนวย
ความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมายได้อื้ย่าง 
รวดเร็ว และม่ประสิที่ธิภาพั เกิดความเช้�อื้มั�น 

ที่่�มา: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2022/Thailand/Regulatory%20Enforcement
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แม้ว่าที่่�ผ่านมาจะม่การพััฒนาระบบกลาง
ที่างกฎหมายเพั้�อื้เพัิ�มช่อื้งที่างการเข้าถึง และ
รับร่้ที่างด้านกฎหมายให้กับประชาชนแล้ว แต่่
หากพัิจารณ์าจากค่าคะแนนขอื้งดัชน่นิต่ิธรรม  
ในมิต่ิด้านการบังคับใช้กฎหมาย ที่่�ม่ค่าคะแนน 
ลดลงอื้ย่างต่่อื้เน้�อื้ง ยังคงม่ประเด็นที่้าที่ายที่่�ควร
ให้สำคัญ ได้แก่ การขาดความร่้ที่างด้านกฎหมาย
ขอื้งประชาชน และความไม่ชัดเจนขอื้งระยะเวลา 
ในการดำ เ นินการต่่ า ง  ๆ  ต่ามขั� นต่อื้นขอื้ง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

กระบวนการยุติ่ธรรม นอื้กจากน่� ร่างพัระราชบัญญัต่ ิ
ว่าด้วยการจัดที่ำประมวลกฎหมายและกฎเพั้�อื้ให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พั.ศ. .... ซึึ่�งเป็น
กฎหมายสำคัญที่่�จะช่วยรวบรวมกฎหมายและกฎ
ในเร้�อื้งเด่ยวกันไว้ด้วยกัน และช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนเข้าถึงต่ัวบที่กฎหมายต่่าง ๆ  ได้โดยสะดวก  
โดยจำเป็นต่้อื้งเร่งรัดในการดำเนินการต่ามขั�น
ต่อื้นขอื้งกฎหมายให้แล้วเสร็จเพ้ั�อื้ให้ม่ผลบังคับ 
ใช้โดยเร็วต่่อื้ไป
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ก า ร รั บ ร้่ ก ฎ ห ม า ย ข อื้ ง ป ร ะ ช า ช น เ ป็ น 
ปัจจัยสำคัญเพั้�อื้บรรลุเป้าหมายการปฏิิบัต่ิต่าม
และการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั�น จึงควรเ ร่ง 
สร้างความรับร่้และประชาสัมพัันธ์ให้หน่วยงาน 
ภาครัฐและประชาชนใช้งานระบบกลางด้านกฎหมาย 
(Law Portal) เว็บไซึ่ต่์ https://law.go.th พัร้อื้มที่ั�ง
เร่งรัดพััฒนาระบบกลางด้านกฎหมายในระยะที่่�สอื้ง 
เพั้�อื้เป็นศ่นย์กลางข้อื้ม่ลที่างกฎหมายขอื้งประเที่ศ
ต่่อื้ไป รวมที่ั�งผลักดันร่างพัระราชบัญญัต่ิว่าด้วยการ
จัดที่ำประมวลกฎหมายและกฎเพั้�อื้ให้ประชาชนเข้า
ถึงได้โดยสะดวก พั.ศ. ....  ให้ม่ผลบังคับใช้โดยเร็ว 
เพั้�อื้เพัิ�มความสะดวกขอื้งประชาชนในการเข้าถึงและ
ที่ำความเข้าใจกฎหมายต่่าง ๆ  นอื้กจากน่� หน่วย
งานที่่�เก่�ยวข้อื้งด้านกระบวนการยุต่ิธรรม ควรเต่ร่ยม

ความพัร้อื้มในการดำเนินการต่ามพัระราชบัญญัต่ิ
ระยะเวลาในการดำเนนิงานขอื้งกระบวนการยติุ่ธรรม 
พั.ศ. 2565 เพั้�อื้ให้ ผ้่ม่ส่วนเก่�ยวข้อื้งสามารถ
ต่ิดต่าม ต่รวจสอื้บความค้บหน้าขอื้งคด่ที่่�อื้ย่่ระหว่าง 
ก า ร พัิ จ า ร ณ์ า ต่ า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ต่ิ ธ ร ร ม 
ได้ ในทีุ่กขั� นต่อื้น รวมถึ ง เร่ งพััฒนาศักยภาพั 
ขอื้งผ้่บังคับใช้กฎหมายโดยมุ่งเน้นปรับที่ัศนคต่ิ 
ในการปฏิิบัต่ิหน้าที่่�ต่่อื้ประชาชนอื้ย่างม่มาต่รฐาน 
และให้ม่การพััฒนานวัต่กรรมและเที่คโนโลย่ 
มาใช้ประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมาย เพั้�อื้ช่วย
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปฏิิบัต่ิต่ามและ 
การบังคับใช้กฎหมายม่ความคุ้มค่าที่างเศรษฐกิจ  
ที่ั�วถึง ไม่เล้อื้กปฏิิบัติ่ และเป็นธรรมต่่อื้ไป

ในการบังคับใช้กฎหมายท่ี่�ม่มาต่รฐานเด่ยวกัน 
นอื้กจากน่�   พัระราชบัญญัต่ิระยะเวลาในการ 
ดำเนินงานขอื้งกระบวนการยุต่ิธรรม พั.ศ. 2565  
ซึึ่�งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม้�อื้วันที่่� 25 
ตุ่ลาคม 2565 โดยจะม่ผลบังคับใช้ 90 วันนับ 
แต่่ประกาศใช้ ซึ่ึ�งจะที่ำให้หน่วยงานในกระบวนการ

ยุ ติ่ ธรรมม่ การกำหนดระยะ เวลาดำ เนินงาน 
ในกระบวนการยุต่ิ ธรรมทีุ่กขั�นต่อื้นให้ชัด เจน  
โดยไม่ล่าช้า และให้ผ่้ม่ส่วนเก่�ยวข้อื้งที่ราบขั�นต่อื้น
และระยะเวลาในกระบวนการยุติ่ธรรมจะเสร็จสิ�น
เม้�อื้ใด รวมที่ั�งม่ช่อื้งที่างที่่�สะดวกในการต่รวจสอื้บ
ความค้บหน้าขอื้งการดำเนินงาน 
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แผนแม่บที่ประเด็น (22) กฎหมายและ
กระบวนการยุต่ิ ธรรม (พั .ศ .2566-2580) 
(ฉบับแก้ไขเพัิ�มเต่ิม) เป้าหมายแผนแม่บที่ย่อื้ย
การป ฏิิบั ต่ิ ต่ ามและการบั ง คั บ ใช้ กฎหมายม่
ความคุ้มค่าที่างเศรษฐกิจ ที่ั�วถึง ไม่เล้อื้กปฏิิบัติ่
และเป็นธรรม ม่การป้รับตัวช่�วัด จาก สัดส่วน
การนำเที่คโนโลย่และระบบฐานข้อื้ม่ลกลางขอื้ง
ประเที่ศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่่อื้จำนวน
กฎหมายระยะเวลาที่่�ลดลงในกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายทีุ่กหน่วยงานขอื้งรัฐบังคับใช้กฎหมายได้ 
รวดเร็วขึ�น  และระดับความเช้�อื้มั�นขอื้งประชาชน 

ในการบังคับใช้กฎหมาย เป้็นิ คะแนนขอื้งดัชน ่
นิติ่ธรรม ปัจจัยท่ี่� 6 การบังคับใช้กฎหมายในปัจจัย 
ย่อื้ยการบังคับใช้กฎหมายอื้ย่างม่ประสิที่ธิภาพั 
โดยกำหนดค่าเป้าหมายในปี 2570 ไม่น้อื้ยกว่า 
0.65 คะแนน ซึ่ึ�งในปี 2565 ม่ค่าคะแนนอื้ย่่ที่่� 
0.5 คะแนน  เม้�อื้เที่่ยบกับค่าเป้าหมายในปี 2570 
ม่ค่ าคะแนนท่ี่�ต่� ำกว่ า  0.12 คะแนน ดั งนั�น 
จึ งแสดงให้ เห็นว่ าสถานะการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บที่ย่อื้ย การปฏิิบัต่ิต่ามและการบังคับ
ใช้กฎหมายม่ความคุ้มค่าที่างเศรษฐกิจ ที่ั�ว ถึง 
ไม่เล้อื้กปฏิิบัต่ิ และเป็นธรรม ยังอื้ย่่ในระดับวิกฤต่

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนากฎหมาย

จำานวน/ระดัับของมาต้รการ/กลุไก ท่�ป้ระชาชนม่ส่ัวนร่วมกันในการทบทวนค่วาม
จำาเป้็น เหมาะสัม แลุะผลุสััมฤทธิ�ของกฎหมาย ร้อยลุะ 50

ป้ระชาชนม่สั่วนร่วมในการพััฒนากฎหมาย

กฎหมายที่่�ดแ่ละได้รบัการยอื้มรบั การปฏิบัิต่ติ่าม 
จากประชาชนที่ั�วไปเปร่ยบเสม้อื้นกต่ิกาขอื้งสังคม
เพั้�อื้ให้ทีุ่กคนอื้ย่่ร่วมกันได้อื้ย่างสงบสุข โดยใน 
ช่วงที่่�ผ่านมาประเที่ศไที่ยได้ม่การต่รากฎหมาย 
ในระดับต่่าง ๆ ขึ�นเป็นจำนวนมาก ขณ์ะที่่�บริบที่ 
ด้านต่่าง ๆ ม่การเปล่�ยนแปลงอื้ย่างส่ง ที่ั�งมิต่ิ
เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล้อื้ม และเที่คโนโลย่ ดังนั�น 

การม่ส่วนร่วมในการพััฒนากฎหมายขอื้งทีุ่กภาค
ส่วนจึงม่ความสำคัญต่่อื้การที่บที่วนความจำเป็น 
ความเหมาะสม และผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย 
เพั้�อื้พััฒนากฎหมายให้สอื้ดคล้อื้งกับสภาพัการณ์ ์
และบั งคับใช้ ไ ด้อื้ย่ างม่ประสิที่ธิภาพั เพั้� อื้ ให้ 
ประชาชนสามารถม่ส่วนร่วมในการพััฒนากฎหมาย 
กับหน่วยงานขอื้งรัฐได้อื้ย่างม่ประสิที่ธิภาพั
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย

ป้ี
2565

เม้� อื้ พิัจารณ์าเที่่ยบเค่ ยงการม่ส่ วนร่ วม 
ขอื้ งประช าชนต่่ อื้ ก า รพััฒนากฎหมาย  ใ น
ช่ ว งหลั งจากพัระราช บัญญัต่ิ หลั ก เกณ์ฑ์์การ 
จัดที่ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤที่ธิ� 
ขอื้งกฎหมาย พั .ศ .  2562 ม่ ผลบั งคับ ใช้  
ซึึ่� ง ไ ด้ ม่ ก า ร ก ำ ห น ด ห ลั ก เ ก ณ์ ฑ์์ ใ ห้ ม่ 
ก า ร รั บ ฟัั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อื้ ง ผ่้ ที่่� เ ก่� ย ว ข้ อื้ ง  
เ พั้� อื้ วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก ร ะ ที่ บ ท่ี่� อื้ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ� น 
จากกฎหมายต่่อื้ประชาชน รวมที่ั� งมาต่รการ 
เปิดเผยผลการรับฟัังความคิดเห็นและการวิเคราะห์
ผลกระที่บต่่อื้ประชาชน อื้่กทัี่�งพัระราชบัญญัต่ ิ
การเข้าช้�อื้เสนอื้กฎหมาย พั.ศ. 2564  ที่่�ม่ผล 
บังคับใช้ต่ั� งแต่่วันที่่�  26 พัฤษภาคม 2564  

เป็ นต่้ นมา  ที่ำ ให้ ประชาชนสามารถ เข้ าช้� อื้ 
เ สนอื้กฎหมายขอื้งประชาชนได้ ด้ ว ยต่น เอื้ง  
โดยในปี  2565 ม่ ร่ า งกฎหมายที่่� เสนอื้โดย 
การเข้าช้�อื้ขอื้งประชาชน 80 ฉบับ เพัิ�มขึ�น 
จ า ก ปี  2 5 6 4  ซึ่ึ� ง เ ป็ น ปี แ ร ก 
ที่่� บั ง คั บ ใ ช้ พั ร ะ ร า ช บั ญ ญั ต่ิ ดั ง ก ล่ า ว  
โ ด ย ม่ ก ฎ ห ม า ย ที่่� เ ส น อื้ โ ด ย ป ร ะ ช า ช น เ พ่ั ย ง  
9 ฉบับ นอื้กจากน่�  สำนักงานคณ์ะกรรมการ
กฤษฎ่กา ได้ร่วมกับสำนักงานพััฒนารัฐบาลดิจิที่ัล  
(อื้งค์การมหาชน) พััฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย 
(LawPortal : https://www.law.go.th/) ขึ�น 
เพั้�อื้เป็นแหล่งรวบรวมข้อื้ม่ลที่างด้านกฎหมาย 
ขอื้งประเที่ศ รวมถึงเป็นช่อื้งที่างสำหรับรับฟััง 

จ.3
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โครงการเพั้�อื้ขับเคล้�อื้นการบรรลุเป้าหมาย
ต่ามยุที่ธศาสต่ร์ชาต่ิประจำปีงบประมาณ์ พั.ศ.2565 
อื้าทิี่ (1) โครงการเสริมสร้างความร่้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนเก่�ยวกับการปกครอื้งระบอื้บประชาธิปไต่ย
ต่ามหลักนิต่ิธรรม  เพั้�อื้ให้ประชาชนม่ความเข้าใจ
เก่�ยวกับกระบวนการพัิจารณ์าและคำวินิจฉัยขอื้ง
ศาลรัฐธรรมน่ญและคำวินิจฉัยขอื้งศาลรัฐธรรมน่ญ 
(2) การปล่กฝัังสร้างจิต่สำนึกให้ประชาชนและ
เยาวชนเคารพัและยึดมั�นในการปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย
ซึ่ึ�งสอื้ดคล้อื้งกับปัจจัยขับเคล้�อื้นที่่�สำคัญในการ 
เผยแพัร่ความร่้ด้านกฎหมาย และ (3) การดำเนิน
การเพั้�อื้เสริมสร้างความร่้ความเข้าใจในการเข้าช้�อื้
เสนอื้กฎหมายขอื้งประชาชน  เพั้�อื้ให้ประชาชน
เข้าใจบที่บาที่ในการม่ส่วนร่วมที่างการเม้อื้ง และร่้ถึง 
หลักเกณ์ฑ์์ วิธ่การ และกลไกช่วยเหล้อื้ประชาชนใน
การจัดที่ำและเสนอื้ร่างกฎหมาย ซึ่ึ�งสอื้ดคล้อื้งกับ
ปัจจัยขับเคล้�อื้นที่่�สำคัญในการแสดงความคิดเห็น 
ขอื้งประชาชน นอื้กจากน่� หน่วยงานขอื้งรัฐผ่้ม่หน้าที่่� 

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

ประเมินกฎหมาย ได้ดำเนินการต่ามพัระราชบัญญัต่ิ
หลักเกณ์ฑ์์การจัดที่ำร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย พั.ศ. 2562 และม่ระบบ
กลางด้านกฎหมาย (Law Portal) เพั้�อื้อื้ำนวย
ความสะดวกให้ประชาชนเข้ามาม่ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่่อื้ร่างกฎหมายและประเมินผล
สัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย และพัระราชบัญญัต่ิการเข้าช้�อื้ 
เสนอื้กฎหมาย พั.ศ. 2564 ที่่�ม่ผลบังคับใช ้
ต่ั�งแต่่วันที่่�  26 พัฤษภาคม 2564 เป็นต่้นมา 
สำนั ก เ ลขาธิ ก า รสภาผ่้ แที่นราษฎร ในฐานะ 
ผ่้รับผิดชอื้บหลักขอื้งกฎหมาย ได้ม่การประชาสัมพัันธ์ 
ให้ความร่้กับประชาชนเพั้�อื้เข้ามาม่ส่วนร่วมในการ 
เสนอื้ร่างกฎหมาย โดยม่ร่างกฎหมายที่่�ประชาชน
ได้เข้าช้�อื้เสนอื้ อื้าที่ิ (1) ร่างพัระราชบัญญัต่ิ
ควบคุมเคร้�อื้งด้�มแอื้ลกอื้ฮอื้ล์ (ฉบับที่่� ..) พั.ศ. ....   
(2) ร่างพัระราชบัญญัต่ิอื้้อื้ยและน�ำต่าลที่ราย 
(ฉบับที่่� ..) พั.ศ. ....   

ความคิดเห็นและประชาสัมพัันธ์เก่�ยวกับการดำเนินการจัดที่ำกฎหมายหร้อื้ร่างกฎหมาย และการประเมิน 
ผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย ซึึ่� ง ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการให้ประชาชนม่ ส่วนร่วมกันในการที่บที่วน 
ความจำเป็น ความเหมาะสม และผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย ต่ลอื้ดจนการม่ส่วนร่วมในการพััฒนา 
กฎหมายได้ความเหมาะสมและผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมายต่ลอื้ดจนการม่ส่วนร่วมในการพััฒนากฎหมายได้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

หน่วยงานผ่้รับผิดชอื้บต่ามกฎหมายต่่าง ๆ 
ควรดำเนินการต่ามขั�นต่อื้นขอื้งพัระราชบัญญัต่ ิ
หลั ก เ กณ์ฑ์์ ก า รจั ดที่ ำ ร่ า ง กฎหมายและกา ร
ประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย พั.ศ. 2562  
อื้ย่างเคร่งครัด และประชาสัมพัันธ์สร้างการรับ
ร่้ ให้ กับประชาชนเพั้�อื้ให้ม่ส่วนร่วมในการเสนอื้ 
ร่ างกฎหมายต่ามขั�นต่อื้นขอื้งพัระราชบัญญัต่ิ 
การเข้าช้�อื้เสนอื้กฎหมาย พั.ศ. 2564 นอื้กจากน่� 
หน่วยงานกำกับการดำเนินงานพััฒนาระบบกลาง 
ด้านกฎหมาย (Law Portal) ให้ม่ข้อื้ม่ลเช้�อื้ม

โยงระหว่างหน่วยงานอื้ย่างบ่รณ์าการ เพั้�อื้ให้ 
เ ป็ น ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อื้ ม่ ล ก ล า ง ด้ า น ก ฎ ห ม า ย ท่ี่�
สมบ่รณ์์  ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อื้ม่ลด้านกฎหมาย 
ได้โดยสะดวก รวมที่ั�งให้ม่การเผยแพัร่ประชาสัมพัันธ์
ความ ร้่และการใช้ ง านระบบฐานข้อื้ม่ลกลาง 
ด้ านกฎหมาย  เพั้� อื้ ให้ ส ามารถ ใ ช้ประ โยชน ์
จากระบบได้อื้ย่างม่ประสิที่ธิภาพั

 

แผนแม่บที่ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุต่ิธรรม (พั.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิั�ม
เติ่ม) เป้าหมายแผนแม่บที่ย่อื้ย ประชาชนม่ส่วนร่วมในการพััฒนากฎหมาย  ม่การป้รับตัวช่�วัด จาก จำนวน/
ระดับขอื้งมาต่รการ/กลไก ที่่�ประชาชนม่ส่วนร่วมกันในการที่บที่วนความจำเป็น เหมาะสม และผลสัมฤที่ธิ�ขอื้ง
กฎหมาย เป้็นิ คะแนนขอื้งดัชน่นิต่ิธรรม ปัจจัยท่ี่� 3 รัฐบาลโปร่งใส ในปัจจัยย่อื้ยการม่ส่วนร่วมขอื้งประชาชน 
ซึ่ึ�งม่ค่าเป้าหมายในปี 2570 ไม่น้อื้ยกว่า 0.65 คะแนน  ซึ่ึ�งในปี 2565 ม่ค่าคะแนนอื้ย่่ท่ี่� 0.49 คะแนน   
เม้�อื้เที่่ยบกับค่าเป้าหมายใน 2570 ม่ค่าคะแนนที่่�ต่�ำกว่า 0.16 คะแนน  ดังนั�น จึงแสดงให้เห็นว่าสถานะการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บที่ย่อื้ย ประชาชนม่ส่วนร่วมในการพััฒนากฎหมาย ยังอื้ย่่ในระดับวิกฤต่

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570

 แม้ว่าการดำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายขอื้งการให้ประชาชนม่ส่วนร่วมในการพััฒนากฎหมายแล้ว  
หากแต่่ยังม่ประเด็นท่ี่�หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อื้งในการปรับปรุงมาต่รการและกลไกที่่�ส่งเสริมให้ประชาชน
ม่ส่วนร่วมในการพััฒนากฎหมายอื้ย่างต่่อื้เน้�อื้ง การให้ความร่้ม่การพััฒนาระบบฐานข้อื้ม่ลกฎหมาย 
ขอื้งประเที่ศโดยให้ความสำคัญกับการอื้ำนวยความสะดวกในการใช้งานขอื้งผ่้ ใช้งานกลุ่มต่่าง ๆ  
และประสิที่ธิภาพัขอื้งระบบค้นหาข้อื้ม่ล ต่ลอื้ดจนการเช้�อื้มโยงกับแนวปฏิิบัติ่ มต่ิคณ์ะรัฐมนต่ร่ คำพัิพัากษา 
และความเห็นที่างด้านกฎหมายขอื้งหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อื้ง ม่ระบบฐานข้อื้ม่ลกลางที่่�ม่ความสมบ่รณ์์

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนากระบวนการยุต้ิธรรม

อัต้ราสั่วนท่�เพิั�มขึ�นของจำานวนขั�นต้อนในการอำานวยค่วามยุต้ิธรรมท่�ใช้นวัต้กรรม
แลุะเทค่โนโลุย่ดัิจิทัลุเพืั�อค่วามโป้ร่งใสั ค่วามสัะดัวกแลุะรวดัเร็ว ร้อยลุะ 75  
ของจำานวนขั�นต้อนท่�สัำาคั่ญ แลุะป้ระเภทแลุะระดัับของมาต้รการท่�รัฐกำาหนดัขึ�น
เพืั�อค่วามเสัมอภาค่ในกระบวนการยุติ้ธรรม ร้อยลุะ 100 (มาต้รการเพืั�อคุ่ม้ค่รอง
หรืออำานวยค่วามสัะดัวกให้แก่เดั็ก สัต้ร ่ ผ่้สั่งอายุ ค่นพิัการ หรือผ่้ดั้อยโอกาสั 
ในกระบวนการยุต้ิธรรม) 

การอำานวยค่วามยุต้ิธรรมม่ค่วามโป้ร่งใสั สัะดัวก รวดัเร็ว เสัมอภาค่ ทั�วถึึง 
เป็้นธรรม แลุะป้ราศจากการเลุือกป้ฏิิบัต้ิ 

การพััฒนากระบวนการยุต่ิธรรมที่ั�งระบบ  
จะต่้อื้งให้ความสำคัญกับการเคารพัสิที่ธิมนุษย
ชนและปฏิิบัต่ิต่่อื้ประชาชนด้วยความเสมอื้ภาค  
และเที่่ า เที่่ยม ม่ความเป็นกลาง น่ า เ ช้� อื้ถ้อื้  
โ ป ร่ ง ใ ส  ต่ ร ว จ ส อื้ บ ไ ด้  โ ด ย ปั จ จั ย ส ำ คั ญ
ที่่� ที่ ำ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ต่ิ ธ ร ร ม
ม่ ป ร ะ สิ ที่ ธิ ภ า พั  จ ะ ต่้ อื้ ง ป ร ะ ก อื้ บ ด้ ว ย  
บุ ค ค ล า ก ร ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ต่ิ ธ ร ร ม ต่้ อื้ ง 
ม่ความกล้าหาญที่างจริยธรรม ม่ความเป็นม้อื้อื้าช่พั 
และไม่เล้อื้กปฏิิบัต่ิ ซึ่ึ�งจะส่งผลให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงกระบวนการยุติ่ธรรมได้โดยสะดวก พัร้อื้มที่ั�ง 
มุ่ ง ส ร้ า ง ม า ต่ ร ฐ า น แ ล ะ เ พัิ� ม ป ร ะ สิ ที่ ธิ ภ า พั 
ในกระบวนการยุต่ิธรรมเที่่ยบเที่่าระดับสากล  
โ ด ย ใ น ร ะ ย ะ ท่ี่� ผ่ า น ม า ยั ง ค ง ม่ ค ว า ม ที่้ า ที่ า ย 
ใ น ก า ร ก า ร บ่ ร ณ์ า ก า ร ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น
ระห ว่ า งห น่ วย ง าน ในกระบวนการ ยุ ติ่ ธ ร รม  
เพั้�อื้ลดความซึ่�ำซึ่้อื้นขอื้งภารกิจ เช่น การรับเร้�อื้ง 
ร้อื้งเ ร่ยน ร้อื้งทีุ่กข์  การส่งเสริมกระบวนการ
ยุ ต่ิ ธ ร ร ม ที่ า ง เ ล้ อื้ ก ยั ง ค ง เ ป็ น ค ว า ม ท้ี่ า ที่ า ย 
ในการบรรลุเป้าหมาย

ปี้
2565

220201

จ.3
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เม้�อื้พัิจารณ์าเท่ี่ยบเค่ยงจากข้อื้ม่ลรายงานที่่�
เก่�ยวข้อื้ง เช่น ดัชน่นิต่ิธรรม (Rule of Law Index)  
จัดที่ำโดย World Justice Project (WJP)  
โดยพัิจารณ์าจากมิต่ิด้านท่ี่� 6 การบังคับใช้กฎหมาย 
มิต่ิด้ านท่ี่�  7 กระบวนการยุต่ิ ธรรมที่างแพ่ัง  
และมติ่ดิา้นที่่� 8 กระบวนการยตุ่ธิรรมที่างอื้าญา พับวา่
ในช่วงปี 2561-2565 คะแนนประเที่ศไที่ยม่คะแนน
ดัชน่นิต่ิธรรมในภาพัรวมเที่่าเดิม ค้อื้ 0.5 คะแนน  
โดยเม้�อื้พิัจารณ์าเป็นรายมิต่ิจะพับว่าคะแนนในมิต่ิ
การบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการยุติ่ธรรม 
ที่างแพั่งม่คะแนนลดลง แต่่ในมิต่ิกระบวนการ
ยุต่ิ ธรรมที่างอื้าญาม่คะแนนเพัิ� มขึ� น เล็ กน้ อื้ย  
อื้ย่างไรก็ต่ามเม้�อื้พัิจารณ์าการจัดอื้ันดับดัชน่นิต่ิธรรม
ขอื้งประเที่ศไที่ยเปร่ยบเที่่ยบกับประเที่ศอื้้�น ๆ พับว่า 
อื้ันดับขอื้งประเที่ศไที่ยลดลงที่ั�งในภาพัรวมและ
ทีุ่กมิต่ิ โดยมิต่ิท่ี่�ม่อื้ันดับลดลงมากค้อื้ การบังคับใช้
กฎหมายอื้ันดับลดลงจาก อัื้นดับท่ี่� 59 จาก 113 
ประเที่ศ (ปี 2561) เป็นอื้ันดับที่่� 101 จาก 140 
ประเที่ศ (ปี 2565) และมิต่ิกระบวนการยุติ่ธรรม
ที่างแพั่งที่่�อื้ันดับลดลงจากอื้ันดับที่่� 59 จาก 113 
ประเที่ศ (ปี 2561) เป็นอื้ันดับที่่� 85 จาก 140 

ประเที่ศ (ปี 2565) ดังนั�นจากข้อื้ม่ลการจัด
อื้ันดับดัชน่นิติ่ธรรมในมิต่ิท่ี่� เก่�ยวข้อื้ง สรุปได้ว่า
ประเที่ศไที่ยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย การอื้ำนวย 
ความยุต่ิธรรมม่ความโปร่งใส  สะดวก รวดเร็ว  
เสมอื้ภาค ทัี่� วถึ ง  เป็นธรรม และปราศจาก 
การเล้อื้กปฏิิบัต่ิ  ได้  และเม้�อื้พัิจารณ์าอื้ันดับ 
และคะแนนขอื้ งประ เที่ศ ไที่ย ในปี  2565  
จะพับว่าในมิต่ิกระบวนการยุ ติ่ธรรมที่างแพ่ัง  
และที่างกระบวนการยุต่ิธรรมที่างอื้าญา ประเที่ศไที่ย
ม่อื้ันดับด่ขึ�นเล็กน้อื้ย แต่่ม่อื้ันดับและคะแนนลดลง
อื้ย่างม่นัยยะสำคัญในมิติ่การบังคับใช้กฎหมาย

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหมาย

โครงการเพั้�อื้ขับเคล้�อื้นการบรรลุเป้าหมาย
ต่ามยทุี่ธศาสต่ร์ชาต่ปิระจำปีงบประมาณ์ พั.ศ.2565 
ได้แก่ (1) โครงการเสริมสร้างความร่้กฎหมายด้าน 
การบังคับคด่แพ่ัง การบังคับคด่ล้มละลาย การฟ้ั�นฟั่
กิจการขอื้งล่กหน่�และกฎหมายในช่วิต่ประจำวัน  
ซึ่ึ�งสอื้ดคล้อื้งกบัปัจจยัในการให้ความร่ส้ทิี่ธขิั�นพั้�นฐาน
ต่ามรฐัธรรมนญ่ฯ (2) โครงการเร่งรดัผลกัดนัที่รัพัย์สนิ
เพั้�อื้เสริมสร้างการเต่ิบโต่ที่างเศรษฐกิจขอื้งประเที่ศ  
ซึ่ึ� งสอื้ดคล้อื้งกับปัจจัยใ ห้ม่ ช่อื้งที่างการเ ข้าถึ ง
กระบวนการยุต่ธิรรมท่ี่�หลากหลาย (3) โครงการอัื้ยการ

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

คุ้มครอื้งสิที่ธิผ้่บริโภค ซึ่ึ�งสอื้ดคล้อื้งกับปัจจัยในการ 
มส่่วนร่วมขอื้งทุี่กภาคส่วน (4) โครงการพััฒนาระบบ 
การแก้ไข บำบดั ฟ้ั�นฟั ่เดก็และเยาวชน ซึ่ึ�งสอื้ดคล้อื้ง 
กบัปัจจยัในการพััฒนาระบบฐานข้อื้มล่ด้านกระบวนการ
ยตุ่ธิรรม นอื้กจากน่� ยงัมก่ารดำเนินิิการเพื�อยกระดบั 
การคุ่ม้ค่รองสทิธ ิแล่ะเสรภ่าพของป้ระชาชนิ โดยม่
ศน่ย์ช่วยเหล้อื้คุม้ครอื้งเดก็ที่่�เป็นผ่เ้สย่หายในคดค้่ามนษุย์
การขับเคล้�อื้นและติ่ดต่ามแผนปฏิิบัต่ิการระดับชาต่ิ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิที่ธิมนุษยชน การนำอุื้ปกรณ์์
อื้ิเล็กที่รอื้นิกส์ต่ิดต่ามต่ัวมาใช้ เพั้�อื้เป็นมาต่รการ 
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เม้�อื้พิัจารณ์าจากอื้ันดับและคะแนนดัชน่
นิต่ิธรรมขอื้งประเที่ศไที่ยที่ั�งคะแนนรวม และรายมิต่ิ
ท่ี่�เก่�ยวข้อื้ง  พับว่าประเที่ศไที่ยยังคงม่ความท้ี่าที่าย 
ในการบรรลุเป้าหมายการอื้ำนวยความยุต่ิธรรม 
ม่ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอื้ภาค ที่ั�วถึง  
เป็นธรรม และปราศจากการเล้อื้กปฏิิบัต่ิ โดยเฉพัาะ 
ในมิต่ิการบั งคับใช้กฎหมายและกระบวนการ 
ยุต่ิธรรมที่างแพั่งท่ี่�ม่อื้ันดับลดลงอื้ย่างม่นัยยะ 
สำคัญ โดยม่ประเด็นที่้าที่ายที่่�ควรให้ความสำคัญ 
ได้แก่ (1) ความร่้ความเข้าใจเก่�ยวกับกฎหมาย 
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ต่ิ ธ ร ร ม ข อื้ ง ป ร ะ ช า ช น 
(2) ความเช้�อื้มั�นขอื้งประชาชนท่ี่�ม่ต่่อื้กฎหมาย
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ต่ิ ธ ร ร ม ข อื้ ง ป ร ะ เ ที่ ศ  
(3) การนํามาต่รการยุที่ธศาสต่ร์เชิงสมานฉันท์ี่
มาใช้ในการระงับข้อื้พัิพัาที่และข้อื้พัิพัาที่ในสังคม  
( 4 )  ก า ร ก ลั บ ค้ น ส่่ สั ง ค ม ข อื้ ง ผ่้ ก ร ะ ที่ ำ ผิ ด 
ใ ห้ ส า ม า ร ถด ำ เ นิ น ช่ วิ ต่ ไ ด้ ต่ า มปกต่ิ ใ น สั ง คม  
แ ล ะ ก า ร ป้ อื้ ง กั น ก า ร ก ร ะ ที่ ำ ผิ ด ซึ่� ำ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

และ (5) การเช้�อื้มโยงและใช้ประโยชน์จากข้อื้ม่ล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการบริหารจัดการ
กระบวนการยุ ติ่ธรรม ที่ั� งน่�  ในส่วนขอื้งความ 
เช้�อื้มั�นต่่อื้กระบวนการยุต่ิธรรมขอื้งประชาชน  
ยังคงม่ประเด็นปัญหาในการบริหารงานยุต่ิธรรม 
ขอื้งไที่ยท่ี่�จำเป็นต้่อื้งได้รับการปรับปรุงแก้ไข ดังน่� 
(1) ประเด็นปัญหาด้านการอื้ํานวยความยุต่ิธรรมต่าม
สิที่ธิขอื้งประชาชน (2) ประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมาย (3) ประเด็นปัญหา 
ด้านการบริหารและระบบการที่ำงาน (4) ประเด็น
ปัญหาด้านบุคลากรขอื้งหน่วยงานในกระบวน 
การยุต่ิธรรม (5) ประเด็นปัญหาด้านการปฏิิบัติ่ต่่อื้
ผ่้กระที่ำผิด (6) ประเด็นปัญหาด้านการส่งเสริม
แนวที่างยุต่ิธรรมเชิงสมานฉันที่์และมาต่รการ 
ที่างเล้อื้ก (7) ประเด็นปัญหาด้านการส่งเสริม 
การม่ส่วนร่วมจากภาคส่วนต่่าง ๆ ในสังคม และ  
(8) ประเด็นปัญหาด้านข้อื้ม่ลและเที่คโนโลย่

ที่าง เล้อื้กแที่นการลงโที่ษจำคุก ในขณ์ะที่่� ม ่
การดำเนิินิการเพื�อส่งเสริมค่วามเสมอภาค่ในิการ 
เข้าถึึงกระบวนิการยุติธรรม โดยม่การช่วยเหล้อื้
ประชาชนที่่�ต่กเป็นผ่้เส่ยหายและจำเลยในคด่อื้าญา 
ให้เข้าถึงความยุต่ธิรรมทุี่กจังหวัด การให้ความช่วยเหลอ้ื้
โดยกอื้งทีุ่นยุต่ิธรรม ยุต่ิธรรมเคล้�อื้นที่่� ศ่นย์ยุต่ิธรรม
ชุมชน สายด่วนยตุ่ธิรรม 1111 กด 77  การให้ความ
ร่้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผ่้ต้่อื้งขังเพั้�อื้ลด
ความเหล้�อื้มล�ำ การดำเนินิิการเพื�อพัฒนิาระบบงานิ
ยตุธิรรมโดยได้มเ่ช้�อื้มโยงข้อื้มล่เพั้�อื้พัฒันาระบบบรกิาร
ข้อื้ม่ลด้านกระบวนการยุต่ธิรรม เร่งรดัผลกัดนัที่รพััย์สิน 
เพั้�อื้เสริมสร้างการเต่ิบโต่ที่างเศรษฐกิจขอื้งประเที่ศ
พััฒนากฎหมายและระเบ่ยบเร้�อื้งการขอื้ค้นที่รัพัย์

และการแบ่งปันที่รัพัย์สนิระหว่างประเที่ศ พััฒนาการ
ต่รวจพัิส่จน์ลายนิ�วม้อื้แฝังเพั้�อื้รอื้งรับการปฏิิร่ปงาน
นิติ่วิที่ยาศาสต่ร์ต่ำรวจ เพัิ�มประสิที่ธิภาพัการต่รวจ
พัส่ิจน์เอื้กสารและการต่รวจพิัส่จน์ชว่วิที่ยาและด่เอ็ื้นเอื้  
รวมที่ั�งม ่การดำเนินิิการส่งเสรมิกระบวนิการยตุธิรรม
ทางเลื่อก โดยได้มก่ารขับเค่ลื่�อนิการดำเนิินิงานิตาม 
พระราชบญัญตักิารไกล่่เกล่่�ยข้อพพิาท พ.ศ. 2562  
ไกล่่เกล่่�ยข้อพพิาทชั�นิบงัค่บัค่ดเ่ชงิรกุ แล่ะกระบวนิการ
ยุติธรรมทางเลื่อกเพื�อสร้างค่วามเชิงสมานิฉันิท์ 
ในิสังค่ม/มาตรการพิเศษแทนิการดำเนิินิค่ด่อาญา  
(4) โค่รงการพัฒนิาระบบสารสนิเทศกล่างสำหรับการ
ไกล่่เกล่่�ยข้อพพิาท
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ห น่ ว ย ง า น ที่่� เ ก่� ย ว ข้ อื้ ง ค ว ร ใ ห้ ค ว า ม
สำคัญในการสร้างความเช้�อื้มั�นต่่อื้กระบวนการ
ยุ ต่ิ ธ ร รม  โ ดย ใ ห้ค ว ามสำ คัญ กับการ บั ง คับ
ใ ช้กฎหมายให้ม่ประสิที่ ธิภาพัและเสมอื้ภาค 
พัร้อื้มที่ั� งพััฒนามาต่รการคุ้ มครอื้งสิที่ธิ  และ
เสร่ภาพัขอื้งประชาชนในกระบวนการยุติ่ธรรม 
รวมถึ งส่ ง เ สริ มความสะดวก  รวด เ ร็ ว ให้ แก่

ประชาชนในการเ ข้า ถึงกระบวนการยุ ติ่ธรรม  
ด้วยการนำเที่คโนโลย่และนวัต่กรรมมายกระดับ
ประสิที่ธิภาพัการบริหารและระบบการที่ำงานขอื้ง
หน่วยงานในกระบวนการยุติ่ธรรม ควบค่่ไปกับส่ง
เสริมกระบวนการยุติ่ธรรมที่างเล้อื้กโดยเฉพัาะใน
คด่แพั่ง เพั้�อื้ลดปริมาณ์คด่ที่่�จะเข้าส่่กระบวนการ
ยุติ่ธรรม 

 

แผนแม่บที่ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติ่ธรรม (พั.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพัิ�มเต่ิม)  
เป้าหมายแผนแม่บที่ย่อื้ย การอื้ำนวยความยุติ่ธรรมม่ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอื้ภาค ที่ั�วถึง  
เป็นธรรม และปราศจากการเล้อื้กปฏิิบัต่ิ  ม่การปรับต่ัวช่�วัด จาก อื้ัต่ราส่วนที่่�เพัิ�มขึ�นขอื้งจำนวนขั�นต่อื้นในการ 
อื้ำนวยความยุต่ิธรรมท่ี่�ใช้นวัต่กรรมและเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลเพั้�อื้ความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว  
และประเภที่และระดับขอื้งมาต่รการที่่�รัฐกำหนดขึ�นเพ้ั�อื้ความเสมอื้ภาคในกระบวนการยุติ่ธรรม  เป็นคะแนน
เฉล่�ยในการเข้าถึงกระบวนการยุต่ิธรรมขอื้งประชาชนได้อื้ย่างที่ั�วถึงและเท่ี่าเที่่ยม ซึึ่�งม่ค่าเป้าหมายในปี 2570 
ไม่น้อื้ยกว่า 3.50 คะแนน โดยในปี 2564 สำนักงานกิจการยุต่ิธรรม ได้สรุปค่าคะแนนเฉล่�ยในการเข้าถึง
กระบวนการยุต่ิธรรมขอื้งประชาชนได้อื้ย่างที่ั�วถึงและเที่่าเที่่ยม 3.31 คะแนน และเม้�อื้เที่่ยบกับค่าเป้าหมาย 
ใน 2570 ม่ค่าคะแนนที่่�ต่�ำกว่า 0.19 คะแนน  ดังนั�น จึงแสดงให้เห็นว่าสถานะการบรรลุเป้าหมายแผน 
แม่บที่ย่อื้ย การอื้ำนวยความยุต่ิธรรมม่ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอื้ภาค ที่ั�วถึง เป็นธรรม และปราศจาก
การเล้อื้กปฏิบิัต่ิ ยังอื้ย่่ในระดับวิกฤต่ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหมายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที�มีการเพิ�มเติม 
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม) 
ประเด็น 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพััฒนากฎหมาย

การม่กฎหมายท่�ดั่แลุะเท่าท่�จำาเป้็น 

ต้ัวช่�วัดั : ร้อยลุะของกฎหมายท่�หน่วยงานรายงานการป้ระเมินผลุสััมฤทธิ�
ของกฎหมาย

การม่กฎหมายท่�ดั่แลุะเท่าท่�จำาเป้็น

 จะเป็นการสะที่้อื้นเป้าหมายขอื้งการพััฒนา
กฎหมายให้แสดงเร้�อื้งการม่กฎหมายเที่่าที่่�จำเป็น
และไม่เป็นอืุ้ปสรรคต่่อื้การพััฒนาประเที่ศ และแสดง
ความสอื้ดคล้อื้งกับเจต่นารมณ์์ต่ามนัยขอื้งมาต่รา 77 
ขอื้งรัฐธรรมนญ่แห่งราชอื้าณ์าจักรไที่ย พั.ศ. 2560 ให้
ม่ความชัดเจนยิ�งขึ�น โดยการม่กฎหมายท่ี่�ด่และเที่่าที่่� 
จำเป็น พัิจารณ์าจากการประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้ง
กฎหมายต่ามขั�นต่อื้นขอื้งพัระราชบัญญัต่ิหลักเกณ์ฑ์์
การจัดที่ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤที่ธิ�
ขอื้งกฎหมาย พั.ศ. 2562 ซึึ่�งเป็นกลไกในปัจจุบันท่ี่�
สามารถสะท้ี่อื้นการบรรลุวัต่ถุประสงค์สำคัญ ได้แก่ 
(1) การม่กฎหมายเพั่ยงเท่ี่าท่ี่�จำเป็น โดยยกเลิกหร้อื้

 แผนแม่บที่ประเด็นแผนแม่บที่ (22) กฎหมายและกระบวนการยุต่ิธรรม พั.ศ. 2566-2580  
(ฉบับแก้ไขเพัิ�มเติ่ม) ได้ม่การเพัิ�มเป้าหมายแผนแม่บที่ย่อื้ย 1 เป้าหมาย ได้แก่ เป้้าหมาย 220104 การม่
กฎหมายท่�ด่แล่ะเท่าท่�จำเป้็นิ เพั้�อื้ให้การพััฒนากฎหมายครอื้บคลุมเป้าหมายการม่กฎหมายเที่่าที่่�จำเป็น 
และไม่เป็นอืุ้ปสรรคต่่อื้การพััฒนาประเที่ศ

ปรับปรุงกฎหมายที่่�หมดความจำเป็น ล้าสมัย หร้อื้ไม่
สอื้ดคล้อื้งกับสภาพัการณ์์ หร้อื้ท่ี่�เป็นอืุ้ปสรรคต่่อื้การ
ดำรงช่วิต่ หร้อื้การประกอื้บอื้าช่พั เพั้�อื้ไม่ให้เป็นภาระ
แก่ประชาชน (2) การพััฒนากฎหมายให้สอื้ดคล้อื้ง
กับหลักสากลและพัันธกรณ์่ระหว่ างประเที่ศ  
(3) การลดความซึ่�ำซึ่้อื้นและขัดแย้งกันขอื้งกฎหมาย 
(4) การลดความเหล้�อื้มล�ำและสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม และ (5) การเพัิ�มความสามารถในการแข่งขัน
ขอื้งประเที่ศ ซึ่ึ�งเป้าหมาย 220104 ม่สำนักงาน 
คณ์ะกรรมการกฤษฎ่กา เป็นหน่วยงานเจ้าภาพัใน
การขับเคล้�อื้นเป้าหมายระดับแผนแม่บที่ย่อื้ยขอื้ง
แผนแม่บที่ภายใต่้ยุที่ธศาสต่ร์ชาติ่ (จ.3)

220104
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 การม่กฎหมายท่�ด่แล่ะเท่าท่�จำเป้็นิ สะที่้อื้นได้จาก ร้อื้ยละขอื้งกฎหมายที่่�หน่วยงานรายงาน 
การประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย โดยม่การกำหนดค่าเป้าหมายดังน่�

 ที่ั�งน่� เม้�อื้พัิจารณ์าจากการดำเนินงานขอื้งหน่วยงานขอื้งรัฐในการประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย 
พับว่า ในช่วงปี 2564 และปี 2565 ม่กฎหมายที่่�ครบกำหนดต่้อื้งประเมินผลสัมฤที่ธิ�เพั้�อื้พิัจารณ์าที่บที่วน
แก้ไข ปรับปรุงและ/หร้อื้ยกเลิก จำนวนรวม 32 ฉบับ และ 105 ฉบับ ต่ามลำดับ ขณ์ะที่่�ม่กฎหมายที่่�ประเมิน
ผลสัมฤที่ธิ�แล้วเสร็จ จำนวน 18 ฉบับ และ 54 ฉบับ ต่ามลำดับ หร้อื้คิดเป็นร้อื้ยละ 56.3 และร้อื้ยละ 51.4 
จากกฎหมายทัี่�งหมดท่ี่�ต่้อื้งประเมินผลสัมฤที่ธิ�ในปี 2564 และ 2565 ต่ามลำดับ ที่ั�งน่� เม้�อื้เที่่ยบเค่ยงกับ 
ค่าเป้าหมายในห้วงปี 2566-2570 ที่่�กำหนดไว้ท่ี่�ร้อื้ยละ 100 จึงพัิจารณ์าได้ว่าม่สถานะอื้ย่่ในระดับที่่�ม ่
ความเส่�ยงในการบรรลุเป้าหมาย

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

 ในการต่รากฎหมายทุี่กฉบับ หน่วยงานผ่้รับผิดชอื้บต่ามกฎหมายจำเป็นต่้อื้งรับฟัังความคิดเห็นขอื้ง
ผ่้เก่�ยวข้อื้ง เพั้�อื้นำมาวิเคราะห์ผลกระที่บท่ี่�อื้าจเกิดขึ�นจากกฎหมายอื้ย่างรอื้บด้านและเป็นระบบ รวมที่ั�ง 
เปิดเผยผลการรับฟัังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่่อื้ประชาชน เพ้ั�อื้นำมาประกอื้บการพิัจารณ์าใน
กระบวนการ ต่รากฎหมายในทุี่กขั�นต่อื้น   รวมที่ั�งเม้�อื้กฎหมายม่ผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานผ่้รับผิดชอื้บต่าม
กฎหมายต่้อื้งให้ความสำคัญในการประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมายในทีุ่กรอื้บระยะเวลาที่่�กำหนด โดยรับฟััง
ความคิดเห็นขอื้งผ่้เก่�ยวข้อื้งในการใช้บังคับกฎหมายอื้ย่างรอื้บด้าน เพ้ั�อื้ที่บที่วน พััฒนากฎหมายทีุ่กฉบับให้
สอื้ดคล้อื้งและเหมาะสมกับบริบที่ต่่าง ๆ ที่่�เปล่�ยนแปลงไป  โดยจะที่ำให้ม่การปรับปรุง แก้ไข หร้อื้ยกเลิก
กฎหมายให้ม่เที่่าท่ี่�จำเป็น ต่ามเจต่นารมณ์์มาต่รา 77 ขอื้งรัฐธรรมน่ญฯ ต่่อื้ไป

 การประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมายที่่�บังคับใช้อื้ย่่ในปัจจุบันที่่�จำเป็นต่้อื้งม่การดำเนินการให้เป็น
ไปอื้ย่างต่่อื้เน้�อื้งต่ามรอื้บระยะเวลาและขั�นต่อื้นที่่�บัญญัต่ิไว้ในพัระราชบัญญัต่ิหลักเกณ์ฑ์์การจัดที่ำร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤที่ธิ�ขอื้งกฎหมาย พั.ศ. 2562  โดยที่่�ผ่านมายังคงม่ประเด็นที่้าที่ายที่่�ที่ำให้
ดำเนินการได้ไม่ครบถ้วน  ได้แก่ ความพัร้อื้มขอื้งหน่วยงานผ่้รับผิดชอื้บการประเมินกฎหมาย และกลไก
การวิเคราะห์ผลกระที่บขอื้งกฎหมาย ในส่วนขอื้งการวิเคราะห์ผลกระที่บอื้ย่างรอื้บด้านเพั้�อื้ให้กฎหมาย 
ม่ประสิที่ธิภาพั รวมทัี่�งการรับฟัังความคิดเห็นและข้อื้เสนอื้แนะ ในส่วนขอื้งการม่ส่วนร่วมขอื้งทีุ่กภาคส่วน 
การใช้เที่คโนโลย่เป็นเคร้�อื้งม้อื้ และส้�อื้ประชาสัมพัันธ์เพั้�อื้สร้างความร่้ความเข้าใจเก่�ยวกับกฎหมาย 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
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“ขัับเคลื่่�อนประเทศไทย ด้้วยการวิจััยแลื่ะพััฒนานวัตกรรม 
สร้างองค์ความร้้เพ่ั�อยกระด้ับคุณภาพัชีีวิต เพิั�มขัีด้ความสามารถ
ในการแขั่งขััน มุ่งส้่ประเทศที�พััฒนาแลื่้วอย่างยั�งย่น”

การวิิจััยและพััฒนา
นวิัตกรรม

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดานแผนแม่่บท

23



  แผนแม่่บทภายใต้้ยุทธศาสต้ร์์ชาต้ิ ปร์ะเด็็น (23) การ์วิิจััยและพััฒนานวิัต้กร์ร์ม่ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ยกระดัับขีีดัค์วัามีสามีารถุในการแขี่งขีันดั้านโค์รงสร้างพื่่�นฐานทางเทค์โนโลยีและดั้านโค์รงสร้างพื่่�นฐานทาง
วัิทยาศาสตร์ขีองประเทศ รวัมีทั�งเพื่ิ�มีมีูลค์่าการลงทุนวัิจััยและพัื่ฒนานวััตกรรมีต่อผลิตภััณฑ์์มีวัลรวัมีในประเทศ 
เพื่่�อให้้การดัำเนินการวัิจััยและพื่ัฒนานวััตกรรมีสามีารถุตอบโจัทย์ค์วัามีต้องการในการแก้ปัญห้าท้าทาย 
เร่งดั่วันขีองประเทศ ยกระดัับภัาค์การผลิตและบริการ ตลอดัจันประสิทธิิภัาพื่การบริห้ารจัดััการภัาค์รัฐ รวัมีทั�ง
สามีารถุรักษาและฟื้้�นฟืู้ทรัพื่ยากรธิรรมีชาติและสิ�งแวัดัล้อมีขีองประเทศได้ัอย่างยั�งย่น โดัยมีี 2 เป้าห้มีายระดัับ
ประเด็ัน ได้ัแก่ (1) ควิาม่สาม่าร์ถในการ์แข่่งขั่นด็้านโคร์งสร้์างพั้�นฐานทางเทคโนโลยี และด้็านโคร์งสร้์าง
พั้�นฐานทางวิิทยาศาสต้ร์์ข่องปร์ะเทศเพัิ�ม่สูงข่้�น และ (2) มู่ลค่าการ์ลงทุนวิิจััยและพััฒนานวิัต้กร์ร์ม่ 
ต่้อผลิต้ภัณฑ์์ม่วิลร์วิม่ในปร์ะเทศเพัิ�ม่ข่้�น ซึ่่�งมีีค์วัามีเกี�ยวัขี้องโดัยตรงกับยุทธิศาสตร์ชาติด้ัานค์วัามีมีั�นค์ง 
ดั้านการสร้างค์วัามีสามีารถุในการแข่ีงขัีน ด้ัานการพัื่ฒนาและเสริมีสร้างศักยภัาพื่ทรัพื่ยากรมีนุษย์ 
ดั้านการสร้างโอกาสและค์วัามีเสมีอภัาค์ทางสังค์มี ดั้านการสร้างการเติบโตบนคุ์ณภัาพื่ชีวัิตที�เป็นมิีตร 
กับสิ�งแวัดัล้อมี และดั้านการปรับสมีดัุลและพื่ัฒนาระบบการบริห้ารจััดัการภัาค์รัฐ

การประเมิินผลลัพธ์์การดำำาเนินการที่่�ส่่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมิาย

เป้าหมายระด้ับประเด้็นแผนแม่บทฯ ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

230001 ควิาม่สาม่าร์ถในการ์แข่่งขั่นด้็านโคร์งสร้์างพ้ั�นฐานทางเทคโนโลยี และด้็าน
โคร์งสร์้างพั้�นฐานทางวิิทยาศาสต้ร์์ข่องปร์ะเทศเพัิ�ม่สูงข้่�น

สร์ุปสถานการ์ณ์การ์บร์ร์ลุเป้าหม่ายปี 2565 พิื่จัารณาจัากอันดัับค์วัามีสามีารถุในการแข่ีงขีันขีอง
สถุาบันการจััดัการนานาชาติ (IMD) ในด้ัานโค์รงสร้างพื่่�นฐานทางเทค์โนโลยี และด้ัานโค์รงสร้างพื่่�นฐาน 
ทางวัิทยาศาสตร์ ซึ่่�งประเทศไทยอยู่ในอันดัับที� 34 และอันดัับที� 38 ตามีลำดัับ ซึ่่�งเมี่�อพิื่จัารณาทั�ง 2 ตัวัชี�วััดั 
ร่วัมีกัน พื่บว่ัา ยังค์งห่้างไกลจัากค่์าเป้าห้มีายที�กำห้นดัให้้ประเทศไทยอยู่ในอันดัับ 1 ใน 30 ภัายใน 
พื่.ศ. 2565 ดัังนั�น จั่งมีีสถุานการณ์บรรลุเป้าห้มีาย ค์วัามีสามีารถุในการแข่ีงขีันด้ัานโค์รงสร้างพื่่�นฐาน 
ทางเทค์โนโลยี และดั้านโค์รงสร้างพื่่�นฐานทางวัิทยาศาสตร์ขีองประเทศเพื่ิ�มีสูงขี่�น อยู่ในร์ะด็ับวิิกฤต้ในการ์
บร์ร์ลุเป้าหม่าย

ค่าเป้าหมายที�ต้องบรรลุื่ภายในปี 2565

การ์จััด็อันด็ับโด็ยสภาเศร์ษฐกิจัโลกและสถาบันการ์จััด็การ์นานาชาติ้ อยู่ในอันดั็บ 1 ใน 30

จั.1

จั.2
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สถานการ์ณ์ในช่วิงปี 2561 – 2565 ภัาพื่รวัมีอันด็ับควิาม่สาม่าร์ถในการ์แข่่งข่ันด้็านโคร์งสร้์างพ้ั�นฐาน 
ทางเทคโนโลยีข่องปร์ะเทศไทย ม่ีการ์ปร์ับตั้วิด็ีข้่�น ขีณะที�ดั้านโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานทางวิัทยาศาสตร์ 
ค่์อนข้ีางทรงตัวั โดัยในด้ัานโค์รงสร้างพื่่�นฐานทางเทค์โนโลยี ประเทศไทยสามีารถุขียับจัากอันดัับที� 38 
ในพื่.ศ. 2562 มีาอยู่ที�อันดัับที� 34 ใน พื่.ศ. 2565 เป็นผลมีาจัากการพื่ัฒนาโค์รงสร้างพื่่�นฐานดิัจัิทัลที�สามีารถุ
ตอบสนองค์วัามีต้องการขีองภัาค์ธิุรกิจั ภัาค์ประชาชน และค์รอบค์ลุมีผู้ใช้งานที�เพิื่�มีข่ี�น รวัมีถุ่งการเร่ง 
ผลักดัันให้้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธิารณูปโภัค์พื่่�นฐานที�ค์รอบค์ลุมีทุกพื่่�นที�ทั�วัประเทศ ขีณะที�ดั้านโค์รงสร้าง 
พื่่�นฐานทางวิัทยาศาสตร์ ประเทศไทยสามีารถุขียับจัากอันดัับที� 42 ใน พื่.ศ. 2561 มีาอยู่อันดัับที� 38 
ใน พื่.ศ. 2562 และมีีอันดัับทรงตัวัจันถุ่ง พื่.ศ. 2565 ซึ่่�งมีีการพัื่ฒนาที�ดีัขี่�นในห้ลายปัจัจััย อาทิ สัดัส่วัน 
ค่์าใช้จั่ายดั้านการวิัจััยและพัื่ฒนาขีองทั�งประเทศต่อจัีดัีพื่ีเพิื่�มีข่ี�น จัำนวันผลงานตีพื่ิมีพ์ื่ดั้านวัิทยาศาสตร์ 
และเทค์โนโลยีที�เพื่ิ�มีขี่�น และจัำนวันสิทธิิบัตรที�ให้้กับค์นในประเทศเพื่ิ�มีขี่�น 

อันด็ับควิาม่สาม่าร์ถในการ์แข่่งขั่นด้็านโคร์งสร์้างพั้�นฐานทางเทคโนโลยี 
ข่องปร์ะเทศในภูม่ิภาคเอเชียแปซิิฟิิกและอาเซิียน พั.ศ. 2561 - 2565

สามารถขยับจากอันดับที่ 42 ใน พ.ศ. 2561 มาอยู่อันดับที่ 38 ใน พ.ศ. 2562 และมีอันดับทรงตัวจนถึง  45 
พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในหลายปัจจัย อาทิ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อ 46 
จีดีพีเพ่ิมขึ้น จ านวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้น และจ านวนสิทธิบัตรที่ให้กับคน 47 
ในประเทศเพ่ิมข้ึน  48 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  49 
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาเซียน พ.ศ. 2561 - 2565 50 

 51 

ที่มา : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, อว. (2565) 52 
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 53 
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาเซียน พ.ศ. 2561 - 2565 54 

 55 

ที่มา : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, อว. (2565)  56 

สามารถขยับจากอันดับที่ 42 ใน พ.ศ. 2561 มาอยู่อันดับที่ 38 ใน พ.ศ. 2562 และมีอันดับทรงตัวจนถึง  45 
พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในหลายปัจจัย อาทิ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อ 46 
จีดีพีเพ่ิมขึ้น จ านวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้น และจ านวนสิทธิบัตรที่ให้กับคน 47 
ในประเทศเพ่ิมข้ึน  48 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  49 
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาเซียน พ.ศ. 2561 - 2565 50 

 51 

ที่มา : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, อว. (2565) 52 
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 53 
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาเซียน พ.ศ. 2561 - 2565 54 

 55 

ที่มา : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, อว. (2565)  56 
ที�มีา : สำานักงานการวัิจััยแห้่งชาติ, อวั. (2565)

สถานการ์ณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหม่ายปี 2570 แผนแมี่บทฯ ประเดั็น (23) การวัิจััยและพื่ัฒนา
นวััตกรรมี (พื่.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับแก้ไขีเพื่ิ�มีเติมี) ยังคงเป้าหม่ายร์ะด็ับปร์ะเด็็น ค์วัามีสามีารถุ 
ในการแขี่งขีันดั้านโค์รงสร้างพื่่�นฐานทางเทค์โนโลยี และด้ัานโค์รงสร้างพื่่�นฐานทางวัิทยาศาสตร์ขีองประเทศ
เพื่ิ�มีสูงขี่�น และมี่การ์ปร์ับเปลี�ยนช้�อตั้วิชี�วิัด็ เพื่่�อให้้สอดัค์ล้องกับเป้าห้มีายมีากยิ�งขี่�น จัาก เดัิมี การ์จัดั็อันด็ับ 
โด็ยสภาเศร์ษฐกิจัโลกและสถาบันการ์จััด็การ์นานาชาติ้ เป็น ควิาม่สาม่าร์ถในการ์แข่่งขั่นด็้านโคร์งสร์้าง
พั้�นฐานทางเทคโนโลยีและด็้านโคร์งสร์้างพั้�นฐานทางวิิทยาศาสต้ร์์ โดัยยังค์งใช้ค์่าเป้าห้มีายเดิัมี 
ในช่วัง พื่.ศ. 2566 - 2570 ค์่อ ไม่่เกิน 30 อันด็ับแร์กภายใน พั.ศ. 2570 ทั�งนี� เมี่�อพื่ิจัารณาสถุานการณ์ 
ขีองทั�งสองตัวัชี�วััดัใน พื่.ศ. 2565 ที�ประเทศไทยมีีอันดัับค์วัามีสามีารถุในการแข่ีงขีันด้ัานโค์รงสร้างพ่ื่�นฐาน
ทางเทค์โนโลยี และดั้านโค์รงสร้างพื่่�นฐานทางวัิทยาศาสตร์อยู่ในอันดัับที� 34 และอันดัับที� 38 ตามีลำดัับ
เปรียบเทียบกับค์่าเป้าห้มีายที�ต้องบรรลุภัายใน พื่.ศ. 2570 ที�ไมี่เกิน 30 อันดัับแรก ส่งผลให้้มีีสถุานะการ
บรรลุเป้าห้มีายอยู่ในระดัับใกล้เคียงในการ์บร์ร์ลุเป้าหม่าย

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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แผนแม่่บท 23 การวิิจััยและพััฒนา
นวิัตกรรม



การประเมิินผลลัพธ์์การดำำาเนินการที่่�ส่่งผลต่่อการบรรลุเป้าหมิาย

เป้าหมายระด้ับประเด้็นแผนแม่บทฯ ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

230002 มู่ลค่าการ์ลงทุนวิิจััยและพััฒนานวิัต้กร์ร์ม่ต่้อผลิต้ภัณฑ์ม์่วิลร์วิม่ในปร์ะเทศ
เพัิ�ม่ข่้�น

สร์ุปสถานการ์ณ์การ์บร์ร์ลุเป้าหม่ายปี 2565 พื่ิจัารณาจัากมีูลค์่าการลงทุนดั้านการวัิจััยและพื่ัฒนา 
ขีองประเทศไทยใน พื่.ศ. 2563 มีีมีูลค์่ารวัมีทั�งสิ�น 208,010 ล้านบาท ค์ิดัเป็นสัดัส่วันมีูลค์่าการลงทุนวัิจััย
พื่ัฒนา และนวััตกรรมีต่อผลิตภััณฑ์์มีวัลรวัมีในประเทศที�ร้อยละ 1.33 จั่งมีีสถุานะการบรรลุเป้าห้มีาย 
อยู่ในระดัับใกล้เคียงในการ์บร์ร์ลุเป้าหม่าย 

สถานการ์ณ์ในช่วิง พั.ศ. 2561 – 2565 ภัาพื่รวัมีสัด็ส่วินการ์ลงทุนวิิจััยและพััฒนานวิัต้กร์ร์ม่ผลิต้ภัณฑ์์
ม่วิลร์วิม่ในปร์ะเทศม่ีการ์ปร์ับต้ัวิเพัิ�ม่ข้่�นอย่างต่้อเน้�อง โดัยสัดัส่วันมีูลค์่าการลงทุนวัิจััย พื่ัฒนา และ
นวััตกรรมีต่อผลิตภััณฑ์์มีวัลรวัมีในประเทศปรับตัวัเพื่ิ�มีขี่�นจัากร้อยละ 0.78 ใน พื่.ศ. 2559 มีาอยู่ที�ร้อยละ 
1.33 ใน พื่.ศ. 2563 ซึ่่�งค์ิดัเป็นการเพื่ิ�มีขี่�นอย่างต่อเน่�องในอัตราเฉลี�ยร้อยละ 14.64 ต่อปี เป็นผลมีาจัาก 
การเพื่ิ�มีขี่�นอย่างต่อเน่�องขีองการลงทุนด้ัานการวิัจััยและพัื่ฒนาในภัาค์อุตสาห้กรรมีและบริการขีอง 
ภัาค์เอกชน เพื่่�อพัื่ฒนาสินค์้าและบริการให้้สามีารถุรองรับค์วัามีต้องการขีองผู้บริโภัค์ได้ัดัียิ�งข่ี�น โดัยเฉพื่าะ
ในอุตสาห้กรรมีอาห้ารและเค์ร่�องดั่�มี ที�มีีการแขี่งขีันสูงและมีีผู้ประกอบการรายให้ญ่ห้ลายราย ทั�งนี� 
ใน พื่.ศ. 2563 มีีสัดัส่วันการลงทุนวัิจััยและพัื่ฒนาขีองภัาค์เอกชนต่อภัาค์รัฐ เป็น 68 : 32

ค่าเป้าหมายที�ต้องบรรลุื่ภายในปี 2565

สัด็ส่วินมู่ลค่าการ์ลงทุนวิิจััย พััฒนา และนวิัต้กร์ร์ม่ต่้อผลิต้ภัณฑ์์ม่วิลร์วิม่ในปร์ะเทศ ร์้อยละ 1.5

จั.2

การลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย 87 

 88 

ที่มา : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2565) 89 

สถานการณ์ พ.ศ. 2565 เทียบกับค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนา90 
นวัตกรรม (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ยังคงเป้าหมายระดับประเด็น มูลค่าการลงทุนวิจัยและ91 
พัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น และใช้ตัวชี้วัดเดิม คือ สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย 92 
พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แต่มกีารปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย เพ่ือให้มีความท้าทาย93 
มากยิ่งขึ้น โดยก าหนดค่าเป้าหมายในช่วง พ.ศ. 2566 - 2570 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.7 ภายใน พ.ศ. 2570 ดังนั้น 94 
เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ใน พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์95 
มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 1.33 กับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายใน พ.ศ. 2570 ทีไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 1.7 ส่งผลให้96 
สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น   97 
อยู่ทีร่ะดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 98 

 99 

ทั้งนี้ การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 100 
ยังคงมีข้อจ ากัดและประเด็นท้าทายที่ต้องมีการแก้ไขและเร่งรัด คือ ประเทศไทยยังคงมีการลงทุนด้านวิจัยและ101 
พัฒนานวัตกรรมในระดับต่่า โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเผชิญกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ102 
โควิด-19 ท าให้ภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องชะลอการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา อีกทั้ง ประเทศไทยยังต้อง103 
พึ่งพาเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการสูง104 
และไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ดังนั้น ภาครัฐจ่าเป็นต้องเร่งรัดให้มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา105 
นวัตกรรมมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีขึ้นเองภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทาง106 
เทคโนโลยีของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยควรให้ความส าคัญในการด าเนินการ ดังนี้ (1) การส่งเสริมการวิจัยและ107 
พัฒนานวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศไทยให้108 

2570 เหลือง 

 

ที�มีา : สำานักงานการวัิจััยแห้่งชาติ (วัช.) (2565)

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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แผนแม่่บท23การวิิจััยและพััฒนา
นวิัตกรรม



สถานการ์ณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหม่ายปี 2570 แผนแมี่บทฯ ประเดั็น (23) การวัิจััยและพื่ัฒนา
นวััตกรรมี (พื่.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขีเพื่ิ�มีเติมี) ยังคงเป้าหม่ายร์ะด็ับปร์ะเด็็น มีูลค์่าการลงทุน
วัิจััยและพัื่ฒนานวััตกรรมีต่อผลิตภััณฑ์์มีวัลรวัมีในประเทศเพิื่�มีข่ี�น และใช้ต้ัวิชี�วิัด็เด็ิม่ ค์่อ สัด็ส่วินมู่ลค่า 
การ์ลงทุนวิิจััย พััฒนา และนวิัต้กร์ร์ม่ต้่อผลิต้ภัณฑ์ม์่วิลร์วิม่ในปร์ะเทศ แต่้ม่ีการ์ปรั์บเปลี�ยนค่าเป้าหม่าย 
เพื่่�อให้้มีีค์วัามีท้าทายมีากยิ�งขี่�น โดัยกำห้นดัค่์าเป้าห้มีายในช่วัง พื่.ศ. 2566 - 2570 ไม่่น้อยกวิ่า 
ร์้อยละ 1.7 ภายใน พั.ศ. 2570 ดัังนั�น เมี่�อเปรียบเทียบสถุานการณ์ใน พื่.ศ. 2563 ที�มีีสัดัส่วันมูีลค์่า 
การลงทุนวัิจััย พื่ัฒนา และนวััตกรรมีต่อผลิตภััณฑ์์มีวัลรวัมีในประเทศ ร้อยละ 1.33 กับค์่าเป้าห้มีาย 
ที�ต้องบรรลุภัายใน พื่.ศ. 2570 ที�ไมี่น้อยกว่ัาร้อยละ 1.7 ส่งผลให้้สถุานการณ์บรรลุเป้าห้มีาย มีูลค์่า 
การลงทุนวัิจััยและพัื่ฒนานวััตกรรมีต่อผลิตภััณฑ์์มีวัลรวัมีในประเทศเพื่ิ�มีขี่�น อยู่ที�ร์ะดั็บใกล้เคียง 
ในการ์บร์ร์ลุเป้าหม่าย

 ทั�งนี� การดัำเนินการเพื่่�อขีับเค์ล่�อนการบรรลุเป้าห้มีายขีองแผนแมี่บทประเดั็น (23) การวัิจััยและ
พัื่ฒนานวััตกรรมี ยังค์งมีีขี้อจัำกัดัและประเดั็นท้าทายที�ต้องมีีการแก้ไขีและเร่งรัดั ค์่อ ปร์ะเทศไทยยังคงม่ีการ์
ลงทุนด็้านวิิจััยและพััฒนานวิัต้กร์ร์ม่ในร์ะด็ับต้�ำ โดัยเฉพื่าะในช่วังที�ต้องเผชิญกับผลกระทบขีองสถุานการณ์ 
การแพื่ร่ระบาดัขีองเช่�อโค์วิัดั-19 ทำให้้ภัาค์รัฐและเอกชนจัำเป็นต้องชะลอการลงทุนดั้านการวัิจััยและพัื่ฒนา 
อีกทั�งปร์ะเทศไทยยังต้้องพั้�งพัาเทคโนโลยีและผู้เชี�ยวิชาญจัากต้่างปร์ะเทศ ส่งผลให้้ประเทศไทยมีีต้นทุน
ในการผลิตสินค้์าและบริการสูงและไม่ีสามีารถุแข่ีงขัีนได้ัในตลาดัโลก ดัังนั�น ภาคร์ัฐจัำเป็นต้้องเร์่งร์ัด็ 
ให้ม่ีการ์ลงทุนด็้านวิิจััยและพััฒนานวัิต้กร์ร์ม่ม่ากข้่�น และพััฒนาศักยภาพัการ์ผลิต้เทคโนโลยีข่้�นเอง 
ภายในปร์ะเทศ เพื่่�อเพื่ิ�มีขีีดัค์วัามีสามีารถุทางเทค์โนโลยีขีองประเทศไดั้อย่างยั�งย่น โดัยค์วัรให้้ค์วัามีสำค์ัญ 
ในการดัำเนินการ ดัังนี� (1) การ์ส่งเสร์ิม่การ์วิิจััยและพััฒนานวิัต้กร์ร์ม่ที�สาม่าร์ถต่้อยอด็เชิงพัาณิชย ์เพื่่�อพื่ัฒนา 
ภัาค์อุตสาห้กรรมีและบริการขีองประเทศไทยให้้สามีารถุแขี่งขีันได้ัทั�งในระดัับภัูมีิภัาค์และระดัับโลก อาทิ  
การสนับสนุนงบประมีาณในการวัิจััยและพื่ัฒนานวััตกรรมี การให้้สิทธิิประโยชน์ทางภัาษีและไมี่ใช่ภัาษีรวัมีถุ่ง 
การอำนวัยค์วัามีสะดัวักในการลงทุนการวิัจััยและพัื่ฒนานวััตกรรมีที�ตอบโจัทย์ค์วัามีต้องการขีองตลาดั 
และการผลักดัันการลงทุนวัิจััยและพื่ัฒนานวััตกรรมีผ่านค์วัามีร่วัมีมี่อกับภัาค์ีต่าง ๆ ทั�งภัาค์รัฐและเอกชน
(2) การ์พััฒนาโคร์งสร้์างพ้ั�นฐานทางเทคโนโลยีและทางวิิทยาศาสต้ร์์ เพื่่�อสร้างสภัาพื่แวัดัล้องที�ส่งเสริมี 
การวิัจััยและพัื่ฒนานวััตกรรมี อาทิ การเพื่ิ�มีจัำนวันและพัื่ฒนาคุ์ณภัาพื่ห้้องทดัลองวิัทยาศาสตร์ วัิจััย พื่ร้อมีทั�ง 
พื่ัฒนามีาตรฐานการวิัจััยที�เกี�ยวัขี้อง การพื่ัฒนาบุค์ลากรวิัจััยให้้เป็นนักวัิจััยที�มีีศักยภัาพื่สูง การถุ่ายทอดั 
องค์์ค์วัามีรู้จัากนักวัิจััยและผู้เชี�ยวัชาญจัากนานาชาติ รวัมีถุ่งการถุ่ายทอดัเทค์โนโลยีจัากประเทศที�เข้ีามีาลงทุน
ในประเทศไทย นอกจัากนี� การส่งเสริมีให้้เกิดัการวัิจััยและพื่ัฒนานวััตกรรมีเพ่ื่�อสังค์มี เป็นอีกประเดั็นห้น่�ง 
ที�จัะต้องให้้ค์วัามีสำค์ัญค์วับค์ู่กับการวัิจััยและพื่ัฒนานวััตกรรมีเชิงพื่าณิชย์ เพื่่�อช่วัยยกระดัับค์ุณภัาพื่ชีวัิต 
ขีองประชาชนในประเทศ
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* สถุานการณ์บรรลุเป้าห้มีายประจัำปี 2565
** เป้าห้มีายแผนแมี่บทย่อย (Y1) อาจัไม่ีไดั้ส่งผลต่อ เป้าห้มีายแผนแมี่บทย่อยระดัับประเดั็น (Y2) โดัยตรง

ประกอบดำ้วย 7 แผนแมิ่บที่ย่อย ซึ่่�งมิ่ส่ถานะการบรรลุเป้าหมิาย ดำังน่�

แผนแม่บทฯ ประเด็็น 23 การวิิจััยและการพััฒนา
นวิัตกรรม

ความิเชื่่�อมิโยงระหว่างเป้าหมิาย
ระดัำบแผนแมิ่บที่ย่อย (Y1) 
กับเป้าหมิายระดำับประเดำ็น (Y2)

Y1

เป้าหมิายระดำับ
แผนแมิ่บที่ย่อย

Y2

เป้าหมิาย
ระดำับประเดำ็น

230001 230002

230102 230301

230501

230101 230202

230401 230502
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 วิิสาหกิจัในกลุ่ม่เป้าหม่ายด็้านเศร์ษฐกิจัที�ม่ีนวิัต้กร์ร์ม่เพัิ�ม่ข่้�น ค์่าเป้าห้มีายที�ต้องบรรลุใน พื่.ศ. 2565 
จัำนวันวัิสาห้กิจัที�มีีนวััตกรรมีที�มีีสัดัส่วันขีองรายไดั้จัากผลิตภััณฑ์์นวััตกรรมีต่อรายไดั้ทั�งห้มีดัเพื่ิ�มีขี่�น 1 เท่าจัากปีฐาน 
 สถานการ์ณ์ในช่วิง พั.ศ. 2561 – 2565 ภาพัร์วิม่วิิสาหกิจัด็้านเศร์ษฐกิจัในกลุ่ม่เป้าหม่ายที�ม่ี 
นวิัต้กร์ร์ม่ได้็ร์ับการ์สนับสนุนลด็ลง สะท้อนจัากมูีลค่์าโค์รงการที�ผู้ประกอบการได้ัรับการสนับสนุนทุนพัื่ฒนา
นวััตกรรมี โดัยใน พื่.ศ. 2565 ผู้ประกอบการได้ัรับการสนับสนุนทุนพัื่ฒนานวััตกรรมีมีีมูีลค่์าโค์รงการรวัมี 
กวั่า 567.97 ล้านบาท ซึ่่�งเมี่�อเทียบกับปีฐาน (พื่.ศ. 2560) ที�มีีมีูลค์่าโค์รงการอยู่ที� 652.56 จัง่ส่งผลให้้มีีสถุานะ
การบรรลุเป้าห้มีายอยู่ในระดัับใกล้เคียงในการ์บร์ร์ลุเป้าหม่าย

230102 ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

230101 ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

 ภาคอุต้สาหกร์ร์ม่การ์ผลิต้และบริ์การ์สร้์างมู่ลค่าเพิั�ม่สูงข้่�นจัากการ์วิิจััยและนวัิต้กร์ร์ม่ ส่งผลให้ 
เกิด็การ์ข่ยายต้ัวิเพัิ�ม่ข่้�นจัากปัจัจัุบัน ค์่าเป้าห้มีายที�ต้องบรรลุใน พื่.ศ. 2565 อัตราการขียายตัวัขีองภัาค์
อุตสาห้กรรมีการผลิตและบริการที�สร้างมีูลค์่าเพื่ิ�มีสูงขี่�นจัากการวัิจััย เฉลี�ยร้อยละ 5 ต่อปี 
 สถานการ์ณ์ในช่วิง พั.ศ. 2561 – 2565 ภาพัร์วิม่การ์วิิจััยและนวิัต้กร์ร์ม่ในภาคอุต้สาหกร์ร์ม่การ์
ผลิต้และบร์ิการ์ม่ีการ์ปร์ับต้ัวิลด็ลง สะท้อนจัากค่์าใช้จ่ัายด้ัานการวิัจััยและพัื่ฒนาในภัาค์อุตสาห้กรรมีและ 
การบริการขีองภัาค์เอกชนใน พื่.ศ. 2563 ที�มีีจัำนวัน 141,706 ล้านบาท ลดัลงจัาก พื่.ศ. 2562 ที�มีีค์่าใช้จ่ัายอยู่ที� 
149,244 ล้านบาท ห้ร่อลดัลงถุ่งร้อยละ 5.05 โดัยภัาค์อุตสาห้กรรมีส่วันให้ญ่ทั�งในภัาค์อุตสาห้กรรมีการผลิต
และบริการ ภัาค์การค์้าส่งและค์้าปลีก ต่างปรับตัวัลดัลงจัากปีก่อนห้น้า ดัังนั�น จัง่มีีสถุานะการบรรลุเป้าห้มีายอยู่
ในร์ะด็ับวิิกฤต้ิในการ์บร์ร์ลุเป้าหม่าย
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 การ์ปร์ะยุกต์้ใช้ควิาม่ร์ู้เทคโนโลยีและนวัิต้กร์ร์ม่ในการ์เพัิ�ม่มู่ลค่าข่องเศร์ษฐกิจัสีเขี่ยวิอย่างยั�งย้น
เพัิ�ม่ข่้�น ค่์าเป้าห้มีายที�ต้องบรรลุใน พื่.ศ. 2565 จัดััทำฐานข้ีอมีูลและมีีข้ีอมีูลปีฐานเกี�ยวักับสิทธิิบัตร อนุสิทธิิบัตร 
สิ�งบ่งชี�ทางภัูมีิศาสตร์ดั้านเศรษฐกิจัฐานชีวัภัาพื่ 
 สถานการ์ณ์ในช่วิง พั.ศ. 2561 – 2565 ภาพัร์วิม่การ์ปร์ะยุกต์้ใช้ควิาม่รู้์เทคโนโลยีและนวัิต้กร์ร์ม่
ในการ์เพัิ�ม่มู่ลค่าข่องเศร์ษฐกิจัสีเข่ียวิอย่างยั�งย้น ม่ีจัำนวินเพัิ�ม่ข่้�น พื่ิจัารณาจัากขี้อมีูลการจัดัสิทธิิบัตร 
การประดิัษฐ์ในห้มีวัดัขีอง (1) Agriculture, Food Chemistry (2) Agriculture & Food Processing machinery 
and apparatus (3) Organic Fine Chemistry (4) Biotechnology และ (5) Environmental Technology 
ซึ่่�งในช่วัง พื่.ศ. 2560 - 2564 มีีสิทธิิบัตรการประดิัษฐ์ที�ค์นไทยจัดัทะเบียนเพื่ิ�มีขี่�น รวัมีแล้วั 122 สิทธิิบัตร 
โดัยพื่บวั่า มีีจัำนวันสิทธิิบัตรดั้าน Biotechnology สูงสุดัจัำนวัน 49 สิทธิิบัตร ห้ร่อค์ิดัเป็นร้อยละ 40.1 ขีณะที�
ขี้อมูีลสิ�งบ่งชี�ทางภูัมีิศาสตร์ไทย (GI) ได้ัมีีการนำเสนอในรูปขีองแห้ล่งกำเนิดัสินค้์าโดัยใน พื่.ศ. 2565 แยกเป็น 
4 ภัาค์ รวัมีมีีสินค์้า GI ขี่�นทะเบียนรวัมี 171 รายการ เพื่ิ�มีขี่�นจัาก พื่.ศ. 2564 ค์ิดัเป็นร้อยละ 8.2 จัง่มีีสถุานการณ์
บรรลุเป้าห้มีายอยู่ในร์ะด็ับบร์ร์ลุค่าเป้าหม่าย

230301 ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

230201 ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

 คุณภาพัชีวิิต้ ศักยภาพัทร์ัพัยากร์ม่นุษย์ และควิาม่เสม่อภาคทางสังคม่ได้็ร์ับการ์ยกร์ะด็ับเพัิ�ม่ข่้�นจัาก
ผลการ์วิิจััยและพััฒนานวิัต้กร์ร์ม่เชิงสังคม่ ค์่าเป้าห้มีายที�ต้องบรรลุใน พื่.ศ. 2565 มีีผลสัมีฤทธิิ�ในการยกระดัับ 
ค์ุณภัาพื่ทางสังค์มีจัากผลการวัิจััยฯ 
 สถานการ์ณ์ในช่วิง พั.ศ. 2561 – 2565 ภาพัร์วิม่คุณภาพัชีวิิต้ ศักยภาพัทร์ัพัยากร์ม่นุษย์ และ 
ควิาม่เสม่อภาคทางสังคม่ได็้ร์ับการ์ยกร์ะด็ับ จัากผลการ์วิิจััยและพััฒนานวิัต้กร์ร์ม่เชิงสังคม่ม่ีการ์ปร์ับต้ัวิ
ลด็ลง สะท้อนจัากจัำนวันโค์รงการนวััตกรรมีเพ่ื่�อสังค์มีที�ไดั้รับการสนับสนุนจัากสำนักงานนวััตกรรมีแห้่งชาติ
โดัยในพื่.ศ. 2561 - 2565 พื่บวั่า จัำนวันโค์รงการนวััตกรรมีเพื่่�อสังค์มีที�ขีอรับสนับสนุนเงินทุนปรับตัวัลดัลง 
อย่างต่อเน่�องจัาก 53 โค์รงการ ใน พื่.ศ. 2563 เป็น 50 โค์รงการ ใน พื่.ศ. 2564 และ 40 โค์รงการ ใน พื่.ศ. 2565 
อีกทั�ง สัดัส่วันมีูลค่์าการลงทุนเฉลี�ยต่อโค์รงการนวััตกรรมีเพื่่�อสังค์มีนับรวัมีทั�งเงินลงทุนขีองผู้ประกอบการ 
และเงินสนับสนุนขีองสำนักงานนวััตกรรมีแห้่งชาติ ไดั้มีีการปรับตัวัลดัลงดั้วัยเช่นกัน โดัยปรับตัวัลดัลงจัาก
มีูลค่์าเฉลี�ย 2.06 ล้านบาทต่อโค์รงการ ใน พื่.ศ. 2563 เป็น 1.42 ล้านบาท ใน พื่.ศ. 2564 และ 1.45 ล้านบาท 
ใน พื่.ศ. 2565 จั่งมีีสถุานการณ์บรรลุเป้าห้มีายอยู่ในร์ะด็ับวิิกฤต้ในการ์บร์ร์ลุเป้าหม่าย
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230401 ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

 ปร์ะเทศไทยม่ีข่ีด็ควิาม่สาม่าร์ถข่องเทคโนโลยีฐานทั�ง 4 ด็้าน ทัด็เทียม่ปร์ะเทศที�ก้าวิหน้าในเอเชีย
ค่์าเป้าห้มีายที�ต้องบรรลุใน พื่.ศ. 2565 อันดัับค์วัามีก้าวัห้น้าทางเทค์โนโลยีชีวัภัาพื่ เทค์โนโลยีวััสดั ุ
นาโนเทค์โนโลยี และเทค์โนโลยีดัิจัิทัล อยู่ในอันดัับที� 1 ใน 20 ขีองประเทศที�ก้าวัห้น้าในเอเชีย 
 สถานการ์ณ์ในช่วิงปี 2561 – 2565 ภาพัร์วิม่ขี่ด็ควิาม่สาม่าร์ถข่องเทคโนโลยีฐานทั�ง 4 ด็้าน ได้็แก่
เทคโนโลยีชีวิภาพั เทคโนโลยีวิัสด็ุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีด็ิจัิทัล มีีการแนวัโน้มีลดัลง สะท้อนจัาก
ดัุลการชำระเงินทางเทค์โนโลยี โดัยเปรียบเทียบมีูลค์่าการชำระเงินทางเทค์โนโลยีระห้วั่างไทยกับประเทศ 
ในเอเชีย ที�สะท้อนสถุานะขีองประเทศในการเป็นผู้รับห้รอ่ผู้ถุ่ายทอดัเทค์โนโลยี โดัยในช่วัง พื่.ศ. 2561 - 2564 
พื่บว่ัา ประเทศไทยมีีแนวัโน้มีการขีาดัดุัลการชำระเงินทางเทค์โนโลยีเปลี�ยนแปลงไม่ีมีากนัก โดัยขีาดัดุัล 
เฉลี�ยปีละ 9,381 ล้านบาท ห้ร่อเพื่ิ�มีขี่�นเฉลี�ยร้อยละ 4.51 ต่อปี และเมี่�อพิื่จัารณาใน พื่.ศ. 2564 จัะเห้็นวั่า
ประเทศไทยขีาดัดัุลการชำระเงินทางเทค์โนโลยี 253,863 ล้านบาท เพื่ิ�มีขี่�นจัาก พื่.ศ. 2563 จัำนวัน 13,301 
ล้านบาท จั่งมีีสถุานะการบรรลุเป้าห้มีายอยู่ในร์ะด็ับวิิกฤต้ในการ์บร์ร์ลุเป้าหม่าย

 จัำนวินโคร์งสร้์างพ้ั�นฐานวิิทยาศาสต้ร์์และเทคโนโลยีสมั่ยใหม่่ที�จัำเป็นต่้อการ์พััฒนาปร์ะเทศ 
เพัิ�ม่ข่้�นค่์าเป้าห้มีายที�ต้องบรรลุใน พื่.ศ. 2565 อัตราจัำนวันโค์รงสร้างพื่่�นฐานวิัทยาศาสตร์และเทค์โนโลยี 
สมีัยให้ม่ีที�จัำเป็นต่อการพื่ัฒนาประเทศเพื่ิ�มีขี่�นร้อยละ 10 
 สถานการ์ณ์ในช่วิง พั.ศ. 2561 – 2565 ภาพัร์วิม่จัำนวินโคร์งสร้์างพั้�นฐานวิิทยาศาสต้ร์ ์
และเทคโนโลยีสม่ัยใหม่่ที�จัำเป็นต้่อการ์พััฒนาปร์ะเทศ ม่ีการ์ปร์ับต้ัวิดี็ข่้�น สะท้อนจัากจัำนวันห้้องปฏิิบัติการ
โดัยส่วันให้ญ่เป็นห้้องปฏิบัิติการทดัสอบที�ไดั้รับการรับรองตามีมีาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดัยใน พื่.ศ. 2561 - 2565 
มีีจัำนวันเพื่ิ�มีขี่�นอย่างต่อเน่�อง โดัยใน พื่.ศ. 2564 มีี 845 แห้่ง เพื่ิ�มีขี่�นเป็น 901 แห้่งใน พื่.ศ. 2565 ห้ร่อเพื่ิ�มีขี่�น
ร้อยละ 6.63 ในขีณะที�จัำนวันบุค์ลากรดั้านการวัิจััยและพื่ัฒนาที�ทำงานวัิจััยเต็มีเวัลาต่อประชากร 10,000 ค์น 
ใน พื่.ศ. 2563 มีีจัำนวัน 25 ค์น เพื่ิ�มีขี่�นจัาก 24 ค์น ใน พื่.ศ. 2561 ซึ่่�งมีีแนวัโน้มีเพื่ิ�มีขี่�นเช่นเดีัยวักัน นอกจัากนี�
สถุาบันการจัดััการนานาชาติ ไดั้จััดัอันดัับขีดีัค์วัามีสามีารถุในการแขี่งขีันขีองประเทศไทยดั้านโค์รงสร้างพื่่�นฐาน
ในภัาพื่รวัมีซึ่่�งมีีแนวัโน้มีอันดัับดัีขี่�นในช่วัง พื่.ศ. 2561-2565 จัากอันดัับที� 48 ใน พื่.ศ. 2561 เป็นอันดัับที� 44 
ใน พื่.ศ. 2565 โดัยโค์รงสร้างพื่่�นฐานด้ัานวิัทยาศาสตร์ขีองไทยอยู่ในอันดัับที� 38 ใน พื่.ศ. 2565 ค์งที�จัาก 
พื่.ศ. 2564 และโค์รงสร้างพื่่�นฐานดั้านเทค์โนโลยี ปรับตัวัดัีขี่�น 3 อันดัับ จัากอันดัับที� 37 ใน พื่.ศ. 2564 เป็น
อันดัับที� 34 ในพื่.ศ. 2565 จั่งมีีสถุานะการบรรลุเป้าห้มีายอยู่ในระดัับบรรลุเป้าห้มีาย
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 สัด็ส่วินการ์ลงทุนวิิจััยและพััฒนาข่องภาคเอกชนต่้อภาครั์ฐเพัิ�ม่ข้่�น ค์่าเป้าห้มีายที�ต้องบรรลุในปี 
พื่.ศ. 2565 สัดัส่วันการลงทุนและพื่ัฒนาขีองภัาค์เอกชนต่อภัาค์รัฐเพื่ิ�มีขี่�นที�ระดัับ 70:30  
 สถานการ์ณ์ในช่วิง พั.ศ. 2561 – 2565 ภาพัร์วิม่สัด็ส่วินการ์ลงทุนและพััฒนาข่องภาคเอกชน 
ต้่อภาคร์ัฐม่ีการ์ปรั์บต้ัวิลด็ลง พื่ิจัารณาจัากขี้อมีูลสัดัส่วันการลงทุนวัิจััยและพื่ัฒนาขีองภัาค์เอกชนต่อภัาค์รัฐ 
ใน พื่.ศ. 2561 - 2562 ได้ับรรลุเป้าห้มีายที�ระดัับ 70:30 เรียบร้อยแล้วั ขีณะที�ใน พื่.ศ. 2563 ปรับตัวัลดัลง 
เล็กน้อยอยู่ที� 68:32 เน่�องจัากค่์าใช้จั่ายด้ัานการวิัจััยและพัื่ฒนาขีองภัาค์เอกชนลดัลงจัาก 149,244 ล้านบาท 
ใน พื่.ศ. 2562 เป็น 141,706 ล้านบาท ใน พื่.ศ. 2563 จั่งมีีสถุานะการบรรลุเป้าห้มีายอยู่ในร์ะดั็บใกล้เคียง 
ในการ์บร์ร์ลุเป้าหม่าย
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

การวิิจััยและพััฒนานวิัตกรรมดั้านเศรษฐกิจั

อัตราการขยายตัวิของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท่�สร้างมูลค่า
เพิั�มสูงข้�นจัากการวิิจััย เฉล่�ยร้อยละ 5 ต่อป้ี

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิั�มสูงข้�น 
จัากการวิิจััยและนวัิตกรรม ส่งผลให้เกิดัการขยายตัวิเพิั�มข้�นจัากป้ัจัจัุบัน

230101

	 การพััฒนาภาคอุุตสาหกรรมและบริการเป้้าหมายขอุงป้ระเทศให้สามารถแข่ ง ขันได้้ทั� ง 
ในระดั้บภูมิภาคและระดั้บโลกอุย่างยั�งยืนนั�นจำเป้็นต้อุงใช้้การวิิจัยและการพััฒนานวัิตกรรมใหม่	 ๆ	 
เข้ามาเป้็นเครื�อุงมือุท่�สำคัญในการยกระด้ับป้ระสิทธิิภาพัในการด้ำเนินธิุรกิจและเพัิ�มพูันอุงค์ควิามรู้ให้กับ
ผูู้้ป้ระกอุบการและแรงงาน	 โด้ยม่ป้ัจจัยขับเคลื�อุนท่�สำคัญ	 ได้้แก่	 การพััฒนาโครงสร้างพืั�นฐานด้้านวิิจัย 
และนวัิตกรรมเพัื�อุการพััฒนาอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย	 การส่งเสริมการพััฒนานวิัตกรรมในอุุตสาหกรรม 
เป้้าหมาย	การส่งเสริมการนำนวิัตกรรมไป้ใช้้ในเช้ิงพัาณิิช้ย์	 การพััฒนาเทคโนโลย่และนวิัตกรรมใหม่	 และ
การสร้างสภาพัแวิด้ล้อุมท่�เอุื�อุต่อุการบริการวิิจัยและนวิัตกรรม	รวิมถึงการส่งเสริมให้เกิด้การสร้างมูลค่าเพัิ�ม
ให้กับภาคอุุตสาหกรรมการผู้ลิตและบริการผู้่านการวิิจัยและพััฒนานวัิตกรรม	ทั�งในรูป้ขอุงนโยบายจูงใจ 
ท่�เป้็นตัวิเงิน	และท่�ไม่ใช้่ตัวิเงิน	 เพัื�อุส่งเสริมให้ภาคเอุกช้นลงทุนด้้านวิิจัยและพััฒนานวัิตกรรมเพัิ�มมากขึ�น
และการพััฒนาโครงสร้างพัื�นฐานด้้านเทคโนโลย่และบุคลากรทางด้้านการวิิจัยให้ม่คุณิภาพัและม่จำนวิน 
ท่� เพ่ัยงพัอุต่อุการพััฒนานวิัตกรรมใหม่	 ๆ	 ท่�สำคัญต่อุการขับเคลื�อุนภาคอุุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอุนาคตขอุงป้ระเทศ

จ.3

ป้ี
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ป้ี
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ป้ี
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ค่าเป้้าหมายท่�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

230101

	 สะท้อุนเท่ยบเค่ยงจากรายการค่าใช้้จ่าย 
ด้้านการวิิจัยและพััฒนาในภาคเอุกช้น	 โด้ยสำนักงาน 
การวิิจัยแห่งช้าติ	 (วิช้.)	ซึ่ึ�งเมื�อุพิัจารณิาในภาพัรวิม 
ขอุงการบรรลุเป้้าหมายในห้วิงแรกขอุงการด้ำเนิน
การตามยุทธิศาสตร์ช้าติ	(พั.ศ.	2561	-	2565)	พับวิ่า 
ค่าใช้้จ่ายด้้านการวิิจัยและพััฒนาในภาคอุุตสาหกรรม 
และบริการขอุงภาคเอุกช้นม่การขยายตัวิอุย่าง 
ต่อุเนื�อุงในช้่วิงพั.ศ.	2561	-	2562	จากนั้้�นั้จึงปรั้บตั้ว 
ลดลงเหลือ 141,706 ล้านั้บาทในั้พ.ศ. 2563 
หรัือลดลงรั้อยละ 5.05 เมืื่�อเทียบก้บพ.ศ. 2562 
ทั� ง น่� 	 เ มื�อุพัิจารณิาค่าใช้้จ่ายด้้านการวิิ จัยและ
พััฒนา	 จำแนกตามป้ระเภทอุุตสาหกรรม	 พับวิ่า
ภาคอุุตสาหกรรมส่วินใหญ่ทั�งในภาคอุุตสาหกรรม
การผู้ลิตและบริการ	 รวิมทั�ง	 ภาคการค้าส่งและ 
ค้าป้ล่ก	ต่างป้รับตัวิลด้ลงจากในพั.ศ.	2562	อุย่างไร
ก็ด้่	 ยังม่อุุตสาหกรรมบางป้ระเภทท่�ม่ค่าใช้้จ่าย 
ด้้านการวิิจัยและพััฒนาเพัิ�มขึ�นจากในพั.ศ.	 2562	 
สวินทางกับทิศทางขอุงอุุตสาหกรรมส่วินใหญ่	อุาทิ
อุุตสาหกรรมอุาหารและเครื�อุงด้ื�ม	 การก่อุสร้าง

เครื�อุงจักรและอุุป้กรณิ์	อุุป้กรณิ์ไฟฟ้า	และบริการให้
เช้่าสินทรัพัย์และบริการทางธิุรกิจอุื�น	ๆ	ซึ่ึ�งเป้็นผู้ล 
มาจากควิามพัยายามขอุงผูู้้ป้ระกอุบการในการ 
พััฒนาสินค้าและบริการเพืั�อุรอุงรับควิามต้อุงการ 
ขอุงผูู้้บริโภคท่�เป้ล่�ยนไป้ในช้่วิงท่�เกิด้สถานการณิ์
การแพัร่ระบาด้ขอุงเช้ื�อุโควิิด้	 ทั�งน่�หากพิัจารณิา
เฉพัาะมูลค่าใช้้จ่ายด้้านการวิิจัยและพััฒนาพับวิ่า
อุุตสาหกรรมอุาหารและเครื�อุงด้ื�มอุุตสาหกรรม 
ร้านสะด้วิกซึ่ื�อุ/ร้านขายขอุงช้ำและอุุตสาหกรรม 
การเงินและการป้ระกันภัย	 เป้็นอุุตสาหกรรมท่�ม่ 
มูลค่าการใช้้จ่ายด้้านการวิิจัยและพััฒนาสูงเป้็น
อุันด้ับต้น	 ๆ	 มาตลอุด้ในช้่วิงพั.ศ.	 2561	 -	 2563	
เนื�อุงจากเป้็นอุุตสาหกรรมท่�ม่การแข่งขันสูงและม่ 
ผูู้้ป้ระกอุบการรายใหญ่หลายราย	ท้�งนั้ี�เมืื่�อพิจารัณา 
ค่่าใช้้จ่ายด้านั้การัวิจ้ยและพ้ฒนั้าในั้ภาค่เอกช้นั้ 
ในั้พ.ศ. 2563 ที�มื่ีการัปรั้บต้ัวลดลงเหลือ 141,706 
ล้านั้บาท หรืัอลดลงรั้อยละ 5.05 เมืื่�อเทียบก้บ 
พ.ศ. 2562 ส่่งผลให้มีื่ส่ถานั้การัณ์บรัรัลุเป้าหมื่าย 
อย่่ในั้รัะด้บวิกฤตัิในั้การับรัรัลุเป้าหมื่าย

ท่�มา : สำานักงานการวิิจััยแห่งชาติ, อวิ. (2565)
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 หน่วิยงานท่� เ ก่�ยวิข้อุงได้้ร่วิมขับเคลื�อุน 
การด้ำ เนิ น ง าน โด้ยการพัยายามส่ ง เ ส ริ ม ให้ 
ภาคธุิรกิจและภาคอุุตสาหกรรมให้ควิามสำคัญ 
กับการลงทุนด้้ านการวิิ จั ยและพััฒนาซึ่ึ� ง เป้็น
ป้ัจจัยท่�สำคัญในการยกระดั้บข่ด้ควิามสามารถ
ในการแข่งขันขอุงภาคอุุตสาหกรรมการผู้ลิตและ
บริการอุย่างยั�งยืนมาโด้ยตลอุด้	 โด้ยได้้ด้ำเนินการ
โค่รังการัเพื� อขั้บ เค่ลื� อนั้การับรัรัลุ เป้ าหมื่าย 
ตัามื่ยุทธศาส่ตัรั์ช้าติัปรัะจำปีงบปรัะมื่าณ 2565 
อุาทิ	 โค่รังการัพ้ฒนั้านั้ว้ตักรัรัมื่เทค่โนั้โลยีขั้�นั้ส่่ง 
ซึึ่�งมุ่งพััฒนาให้เกิด้ผูู้้ป้ระกอุบการใหม่ท่�สามารถด้ำเนิน 
ธิุ รกิ จ โด้ยใช้้นวิัตกรรมขั� นสู ง ในอุุตสาหกรรม 
การดู้แลสุขภาพัและการเกษตร	 ซึึ่�งสอุด้คล้อุงกับ 
ป้ัจจัยขับเคลื�อุนท่�สำคัญในการผู้ลิตนวัิตกรรมใหม่
และนำนวัิตกรรมไป้ใช้้ป้ระโยช้น์ในเชิ้งพัาณิิช้ย ์
และโค่รังการัการัพ้ฒนั้าผลิตัภ้ณฑ์์ Innovative 
house	 ท่�มุ่งเน้นการพััฒนาอุงค์ควิามรู้และงาน 
วิิ จั ย ไป้สู่ นวิั ตกรรมท่� สามารถสร้ า งรายได้้ แก ่

ผูู้้ ป้ ระกอุบการ ในกลุ่ มผู้ ลิตภัณิฑ์์ อุาหารและ 
เวิช้สำอุาง	ซึ่ึ�งสอุด้คล้อุงกับป้ัจจัยขับเคลื�อุนท่�สำคัญ 
ในการสร้างเครือุข่ายควิามร่วิมมือุระหวิ่างภาควิิช้าการ 
และภาคธุิรกิจ	 การพััฒนาอุงค์ควิามรู้แก่บุคลากร 
ทางด้้านวิิจัยและการนำนวัิตกรรมไป้ใช้้ป้ระโยช้น์ 
ในเชิ้งพัาณิิช้ย์	 นอุกจากน่� 	 ภาครัฐยังได้้ด้ำเนิน
โครงการอุื�น	ๆ	อุาทิ	โครงการพััฒนาศักยภาพัหน่วิย 
ตรวิจสอุบและรับรอุงเพัื�อุรอุงรับอุุตสาหกรรม
เป้้าหมายขอุงป้ระเทศ	 ซึ่ึ� งจะช้่วิยพััฒนาควิาม
สามารถในการตรวิจสอุบและรับรอุงมาตรฐาน
และคุณิภาพัสินค้ าขอุงห้อุงป้ฏิิบัติการซึ่ึ� ง เป้็น
โครงสร้างพัื�นฐานท่�สำคัญในการยกระดั้บสินค้า
และบริการขอุงภาคเอุกช้น	 และโครงการบริหาร
จัด้การ ชุ้ด้โครงการอุุตสาหกรรมควิามมั� นคง
และเทคโนโลย่อุวิกาศ	 เพืั�อุต่อุยอุด้ผู้ลงานวิิจัย 
ท่�เก่�ยวิข้อุงกับอุุตสาหกรรมเป้้าหมายให้สามารถ 
ใช้้ป้ระโยช้น์ได้้ในเช้ิงพัาณิิช้ย์

230101

ท่�มา : สำานักงานการวิิจััยแห่งชาติ, อวิ. (2565)
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 แม้ในภาพัรวิมการลงทุนด้้านการวิิจัยและพััฒนาขอุงภาคเอุกช้นไทยตั�งแต่พั.ศ.	 2559	 -	 2563	 
จะม่อุัตราการเติบโตเพัิ�มขึ�นเฉล่�ยต่อุป้ีอุยู่ท่�ร้อุยละ	 14.41	 แต่เนื�อุงจากการฟ้�นตัวิขอุงเศรษฐกิจโลก 
จากผู้ลกระทบขอุงวิิกฤตการณิ์การแพัร่ระบาด้ขอุงเช้ื�อุโควิิด้-19	 ทำให้ภาคเอุกช้นจำเป้็นต้อุงลด้ภาระ 
ค่าใช้้จ่ายในการด้ำเนินธุิรกิจ	 โด้ยค่าใช้้จ่ายด้้านการวิิจัยและพััฒนาเป้็นหนึ�งในค่าใช้้จ่ายลำดั้บแรก 
ท่�ถูกตัด้อุอุกเพัื�อุให้สามารถป้ระคอุงธิุรกิจให้ด้ำเนินต่อุไป้ได้้	จึงเกิด้เป้็นควิามท้าทายท่�สำคัญในการสนับสนุน
ให้ภาคเอุกช้นให้ควิามสำคัญกับการวิิจัยและพััฒนาเพืั�อุยกระด้ับสินค้าและบริการในอุนาคต	 อุ่กทั�ง 
การเตร่ยมควิามพัร้อุมในเรื�อุงสภาพัแวิด้ล้อุมท่�จำเป้็นในการพััฒนาต่อุยอุด้งานวิิจัยไป้สู่การใช้้ป้ระโยช้น ์
ในเชิ้งพัาณิิช้ย์ไม่วิ่าจะเป้็นการพััฒนาบุคลากรทางด้้านการวิิจัยและพััฒนาขอุงป้ระเทศ	 การสนับสนุน 
แหล่งเงินทุนระยะยาวิ	 โครงสร้างพัื�นฐานทางวิิทยาศาสตร์และนวิัตกรรมท่�จำเป้็น	 ท่�จำเป้็นต้อุงได้้รับ 
การพััฒนาอุย่างเป้็นระบบในระยะยาวิเพัื�อุให้สามารถบรรลุเป้้าหมายในการสนับสนุนให้ภาคอุุตสาหกรรม
การผู้ลิตและบริการสามารถสร้างมูลค่าเพัิ�มสูงขึ�นจากการวิิจัยและนวิัตกรรมได้้อุย่างมั�นคง
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 ควิรเพัิ�มเติมนโยบายจูงใจให้ภาคเอุกช้น 
ให้ควิามสำคัญกับการวิิจัยและพััฒนานวิัตกรรม 
มากยิ� ง ขึ� น เ พัื� อุ ใ ห้ เ กิ ด้ ก า รยกระ ดั้บ คุณิภาพั
และมาตรฐานขอุงสินค้าและบริการท่�จะสร้าง 
มูลค่าเพัิ�มให้แก่ภาคธิุรกิจ	 ซึ่ึ�งอุาจเป้็นการส่งเสริม 
การวิิจัยและพััฒนาในพัื�นท่�เป้้าหมายขอุงป้ระเทศ 
อุาทิ	 เขตพััฒนาพัิเศษ	 ภาคตะวิันอุอุก	 และเขต 
พััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ	อุ่กทั�งควิรสนับสนุนให้เกิด้ 
การทำงานร่ วิมกันระหวิ่ าง 	 ภาครั ฐ 	 เอุกช้น 
และภาค่ เ ครื อุข่ ายทั� ง สถาบันการศึ กษาและ 
ภาคป้ระช้าสั งคมอุย่ า ง เป้็นระบบเพัื� อุ ให้ เกิ ด้
แนวิทางการพััฒนาและยกระด้ับภาคอุุตสาหกรรม
การผู้ลิตและบริการขอุงป้ระเทศให้สอุด้คล้อุงกับ 

230101

ควิามต้อุงการขอุงทั�งในระด้ับป้ระเทศและภูมิภาค
พัร้อุมทั�งยังคงให้ควิามสำคัญกับสภาพัแวิด้ล้อุม 
พืั�นฐานท่�สำคัญในการพััฒนาการวิิจัยและพััฒนา 
ในระยะยาวิ	เช้่น	การพััฒนากำลังคนท่�ม่ศักยภาพัสูง 
ท่�สอุด้คล้อุงกับอุุตสาหกรรมแห่งอุนาคตการพััฒนา 
และถ่ายทอุด้อุงค์ควิามรู้	 การพััฒนาห้อุงป้ฏิิบัติการ 
และเครื�อุงมือุท่�สำคัญในการวิิจัยให้ได้้รับมาตรฐาน 
สากล	 รวิมทั�งการจัด้ทำดั้ช้น่วิิทยาศาสตร์	 วิิจัย 
และนวัิตกรรมขอุงป้ระเทศท่�สำคัญและเฉพัาะ 
เจาะจงอุย่างต่อุเนื�อุงเพัื�อุเป้็นฐานข้อุมูลสำคัญ 
ในการวิางแผู้นยุทธิศาสตร์การพััฒนาป้ระเทศ 
ในระยะต่อุไป้
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230101

	 แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิศาสตร์ช้าติ	ป้ระเด้็น	(23)	การวิิจัยและพััฒนานวัิตกรรม	(พั.ศ.	2566	–	2570) 
(ฉบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 เป้้าหมายแผู้นแม่บทย่อุย	 ภาคอุุตสาหกรรมการผู้ลิตและบริการสร้างมูลค่า 
เพัิ�มสูงขึ�นจากการวิิจัยและนวิัตกรรม	 ได้้ม่การป้รับเป้ล่�ยนไป้ใช้้ตัวิช้่�วิัด้และค่าเป้้าหมาย	จาก	 เดิ้ม	อ้ตัรัา 
การัขัยายต้ัวขัองภาค่อุตัส่าหกรัรัมื่การัผลิตัและบริัการัที�ส่รั้างมื่่ลค่าเพิ�มื่ส่่งขัึ�นั้จากการัวิจ้ย เฉลี�ย 
รั้อยละ 5 ตั่อปี	 เป้็น	การัเพิ�มื่ขัึ�นั้ขัองค่่าใช้้จ่ายด้านั้การัวิจ้ยและพ้ฒนั้าขัองภาค่เอกช้นั้ ไมื่่นั้้อยกว่า 
รั้อยละ 30 ในั้พ.ศ. 2570	เมื�อุเท่ยบกับป้ีฐานในพั.ศ.	2562	ซึึ่�งจากข้อุมูลล่าสุด้ในพั.ศ.	2563	การัขัยายต้ัว 
ขัองค่่าใช้้จ่ายด้านั้การัวิจ้ยและพ้ฒนั้าขัองภาค่เอกช้นั้ปรั้บตั้วลดลงรั้อยละ 5.05 จากปีก่อนั้หนั้้า 
โดยเมืื่�อเปรีัยบเทียบก้บค่่าเป้าหมื่ายพ.ศ. 2570 ย้งห่างจากค่่าเป้าหมื่ายในั้พ.ศ. 2570 ส่่งผลให้ส่ถานั้
การับรัรัลุเป้าหมื่ายอย่่ในั้รัะด้บวิกฤตัในั้การับรัรัลุเป้าหมื่าย	 จึงจำเป้็นต้อุงติด้ตามและให้ควิามสำคัญ
ต่อุนโยบายในการผู้ลักดั้นการเพัิ�มค่าใช้้จ่ายด้้านการวิิจัยและพััฒนาในภาคเอุกช้นผู้่านกลไกท่�เข้มแข็ง 
เพัื�อุให้สามารถบรรลุตามค่าเป้้าหมาย

*หมายเหตุ	ม่การป้รับเป้ล่�ยนวิิธิ่การคำนวิณิสถานการณิ์บรรลุเป้้าหมายเพัื�อุให้ม่ควิามถูกต้อุงมากยิ�งขึ�น
ร้อุยละค่าใช้้จ่ายด้้านการวิิจัยและพััฒนาในภาคเอุกช้น	ป้ี	2560	–	2565	ส่งผู้ลให้ส่ท่�แสด้งสถานะบรรลุ
ค่าเป้้าหมายขอุง	พั.ศ.	2562	-	2565	ม่การเป้ล่�ยนแป้ลง

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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230102

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

การวิิจััยและพััฒนานวิัตกรรมดั้านเศรษฐกิจั

จัำานวินวิิสาหกิจัท่�ม่นวิัตกรรมท่�ม่สัดัส่วินของรายไดั้จัากผลิตภัณฑ์์นวิัตกรรม
ต่อรายไดั้ทั�งหมดัเพิั�มข้�น 1 เท่าจัากปี้ฐาน

วิิสาหกิจัในกลุ่มเป้้าหมายดั้านเศรษฐกิจัท่�ม่นวิัตกรรมเพิั�มข้�น

	 การส่งเสริมการใช้้นวัิตกรรมในวิิสาหกิจจะเป้็นการพััฒนาศักยภาพัและสร้างควิามเข้มแข็ง 
ให้กับวิิสาหกิจอุันนำมาซึ่ึ�งการพััฒนาผู้ลิตภาพั	อุัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่�เพัิ�มขึ�น	เกิด้การกระจาย
รายได้้อุย่างต่อุเนื�อุง	ส่งผู้ลให้สังคมม่ควิามเป้็นอุยู่ท่�ด่้ขึ�น	 โด้ยการด้ำเนินการให้บรรลุเป้้าหมายม่ป้ัจจัยสำคัญ	
ได้้แก่	ระบบนิเวิศนวิัตกรรมท่�ม่โครงสร้างพัื�นฐานและสิ�งอุำนวิยควิามสะด้วิกท่�ม่คุณิภาพัและได้้มาตรฐาน	การ
เช้ื�อุมโยงระบบนิเวิศนวัิตกรรมในป้ระเทศกับต่างป้ระเทศ	ควิามสามารถทางนวัิตกรรมขอุงผูู้้ป้ระกอุบการ 
วิิสาหกิจ	 อุงค์ควิามรู้ด้้านเทคโนโลย่ท่�ทันสมัย	 การเข้าถึงเทคโนโลย่และนวิัตกรรมเพืั�อุให้สามารถ 
นำไป้พััฒนาและต่อุยอุด้วิิสาหกิจได้้ 	 ตลอุด้จนการเพัิ�มโอุกาสการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนหมุนเวิ่ยน	 
เพืั�อุขยายโอุกาสทางการตลาด้สำหรับผู้ลิตภัณิฑ์์นวิัตกรรมใหม่	ๆ 	อุย่างไรก็ตาม	ต้นทุนในการพััฒนานวิัตกรรม 
ยั งคง เป้็นป้ระเด้็นท้ าทายท่� สำคัญ	 เนื� อุ งจากผูู้้ ป้ระกอุบการป้ระสบกับภาวิะเศรษฐกิจซึ่บเซึ่า 
จากสถานการณิ์การแพัร่ระบาด้ขอุงโควิิด้-19	 ในช้่วิง	 3	 ป้ีท่�ผู้่านมา	 การป้รับป้รุงกระบวินการผู้ลิต 
และการพััฒนาผู้ลิตภัณิฑ์์ใหม่	 จึงเป้็นควิามท้าทายท่�ภาครัฐจะต้อุงยื�นมือุให้ควิามช้่วิยเหลือุผูู้้ป้ระกอุบการ
โด้ยเร็วิ	เพืั�อุให้สามารถสร้างโอุกาสในตลาด้ใหม่หลังภาวิะเศรษฐกิจฟ้�นตัวิ

จ.3

ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายท่�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565

ป้ี
2565
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

	 สะท้อุนเท่ยบเค่ยงจากจำนวินผูู้้ป้ระกอุบการ
ท่� ได้้รับการสนับสนุนทุนพััฒนานวัิตกรรม	 โด้ย 
ในระหวิ่างพั.ศ.	2561	-	2564	พับวิ่า	ม่แนวิโน้มเพัิ�มขึ�น 
ไม่มากนัก	 จากผู้ลกระทบขอุงสถานการณิ์การ 
แพัร่ระบาด้ขอุงเช้ื�อุโควิิด้-19	อุย่างไรก็ด่้	ในพั.ศ.	2564 
ผูู้้ป้ระกอุบการท่� ได้้ รับการสนับสนุนทุนพััฒนา 
นวิัตกรรมม่มูลค่าโครงการรวิมกวิ่า	1,000	ล้านบาท 
ป้รับเพัิ�มขึ�นจาก	 515	 ล้านบาทในป้ี	 2563	 หรือุ 
เพิั�มขึ�นเกือุบเท่าตัวิ	แต่ทั�งน่�	 เมื�อุพิัจารณิา	 ในั้พ.ศ. 
2565 มื่ีม่ื่ลค่่าโค่รังการัที�ผ่้ปรัะกอบการัได้รั้บ
การัส่นั้้บส่นัุ้นั้ทุนั้พ้ฒนั้านั้ว้ตักรัรัมื่รัวมื่ท้� งส่ิ�นั้ 
567.97 ล้านั้บาท ซึ่ึ�งเมื่ื�อเทียบก้บปีฐานั้ (พ.ศ. 2560) 
จำนั้วนั้ 652.56 กล้บปร้ับต้ัวลดลง โดยคิ่ดเป็นั้ 
รั้อยละ 87.02 	 อุ่กทั� ง เมื�อุพัิจารณิาจากด้ัช้น่ 
นวิัตกรรมโลกระหวิ่างพั.ศ.	 2561	 -	 2565	พับวิ่า 
ป้ระ เทศไทยอุยู่ ใน อัุน ดั้บค่ อุนข้ า งคง ท่� 	 โด้ย 
อุยู่ในลำดั้บท่�	 43	หรือุ	 44	ตลอุด้ระยะเวิลา	5	ป้ ี

ท่�ผู้่านมา	 อุย่างไรก็ด้่	 เมื�อุพัิจารณิาอุงค์ป้ระกอุบ 
ขอุงป้ัจจัย	จะเห็นวิ่า	อัุนดั้บด้้านผู้ลผู้ลิตจากควิามคิด้ 
สร้างสรรค์ม่อุันด้ับด้่ขึ�น	 จากอุันด้ับท่� 	 55	 ใน 
พั.ศ.	2564	เป้็น	อุันด้ับท่�	49	ในพั.ศ.	2565	อุันด้ับ
ด้้านโครงสร้างพัื�นฐานม่แนวิโน้มอุยู่ในอุันด้ับท่�ด้่ขึ�น
จากอุันด้ับท่�	 61	 ในป้ี	 2564	 เป้็นลำด้ับท่�	 54	 ในป้ี	
2565	ซึ่ึ�งเป้็นผู้ลจากการท่�ภาครัฐพัยายามสนับสนุน
การลงทุนในโครงสร้างพัื�นฐานวิิจัยและนวิัตกรรม
ท่�กระจายอุยู่ในทุกภาค	 โด้ยเฉพัาะมหาวิิทยาลัย
ซึ่ึ�งทำหน้าท่� เป้็นศูนย์บ่มเพัาะวิิสาหกิจเพัื�อุสร้าง
นวิัตกรรมสำหรับป้ระกอุบการในพืั�นท่� 	 ด้งนั้้�นั้ 
เมื่ื�อพิจารัณามื่่ลค่่าโค่รังการัที�ผ่้ปรัะกอบการัได้ร้ับการั
ส่นั้้บส่นุั้นั้ทุนั้พ้ฒนั้านั้ว้ตักรัรัมื่ในั้พ.ศ. 2565 รัวมื่ท้�งส่ิ�นั้ 
567.97 ล้านั้บาท เปรัียบเทียบก้บฐานั้ (พ.ศ. 2560) 
ค่ิดเป็นั้ส้่ดส่่วนั้รั้อยละ 87.02 ส่่งผลให้ส่ถานั้ะ
การับรัรัลุเป้าหมื่ายอย่่ในั้รัะด้บใกล้เค่ียงในั้การั 
บรัรัลุเป้าหมื่าย

ท่�มา: สำานักงานนวิัตกรรมแห่งชาติ
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ท่�มา: WIPO (2565)

ท่�มา: WIPO (2565)

	 หน่วิยงานท่�เก่�ยวิข้อุงได้้ร่วิมขับเคลื�อุนการด้ำเนินงานผู้่านโค่รังการัเพื�อขั้บเค่ลื�อนั้การับรัรัล ุ
เป้าหมื่ายตัามื่ยุทธศาส่ตัรั์ช้าตัิ ปรัะจำปีงบปรัะมื่าณ 2565 อาทิ โค่รังการัพ้ฒนั้าและเพิ�มื่การัใช้้ปรัะโยช้นั้์
พื�นั้ที�เศรัษฐกิจนั้ว้ตักรัรัมื่ อุทยานั้วิทยาศาส่ตัรั์รัะเบียงนั้ว้ตักรัรัมื่ภาค่ตัะว้นั้ออก เมื่ืองนั้ว้ตักรัรัมื่อาหารั  
ย่านั้นั้ว้ตักรัรัมื่	 เพัื�อุการพััฒนาโครงสร้างพืั�นฐานระบบนิเวิศนวัิตกรรมในพืั�นท่� เศรษฐกิจนวัิตกรรม 
เพัื�อุส่งเสริมให้เกิด้การสร้างเครือุข่ายนวัิตกรรมทั�งจากภาครัฐ-เอุกช้น-มหาวิิทยาลัย-ชุ้มช้น	กระจายไป้ยัง 
ทั�วิทุกภูมิภาค	 รวิมทั�ง	 โค่รังการัพ้ฒนั้าและยกรัะด้บวิส่าหกิจฐานั้นั้ว้ตักรัรัมื่ให้เข้มแข็งและเติบโต 
อุย่างก้าวิกระโด้ด้	 โด้ยม่วิัตถุป้ระสงค์เพัื�อุส่งเสริมและสร้างผูู้้ป้ระกอุบการธิุรกิจนวิัตกรรม	 และวิิสาหกิจ 
เริ�มต้น	 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเกิด้การสร้างนวิัตกรรมจากฐานขอุงอุงค์ควิามรู้	 นอุกจากน่� 
ยังได้้ด้ำเนินโครงการอุื�น	ๆ 	ท่�เก่�ยวิข้อุง	อุาทิ	โครงการการพััฒนาธิุรกิจนวิัตกรรมรายใหม่	ต่อุยอุด้แนวิควิามคิด้ 
สิ�งป้ระดิ้ษฐ์	 งานวิิจัย	 และไป้สู่เชิ้งพัาณิิช้ย์	 เพัื�อุส่งเสริมการเตร่ยมควิามพัร้อุมการเป้็นผูู้้ป้ระกอุบการ 
ผู้่านการอุบรม	 นำเสนอุแนวิคิด้ทางธิุรกิจ	 และโครงการระบบนิเวิศเพัื�อุการขับเคลื�อุนนวิัตกรรม 
สู่อุุตสาหกรรมและชุ้มช้นท้อุงถิ�น	 ในการผู้ลักด้ันการจัด้ตั�งศูนย์ขับเคลื�อุนนวัิตกรรมสู่อุุตสาหกรรมและ
ชุ้มช้นพััฒนาระบบฐานข้อุมูล	 การพััฒนาจำนวินผูู้้เช้่�ยวิช้าญรุ่นใหม่ทำงานร่วิมอุุตสาหกรรมเพืั�อุเพิั�ม 
ข่ด้ควิามสามารถการแข่งขันในภาคเอุกช้น
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 ก า ร ด้ ำ เ นิ น ก า ร ขั บ เ ค ลื� อุ น วิิ ส า ห กิ จ 
ในกลุ่ ม เป้้ าหมายด้้านเศรษฐกิจท่�ม่น วัิตกรรม 
เพัิ�มขึ�น	ยังม่ป้ระเด้็นข้อุจำกัด้ในเรื�อุงสภาพัแวิด้ล้อุม 
ท่�เอุื�อุต่อุการด้ำเนินวิิสาหกิจนวิัตกรรม	 โด้ยเฉพัาะ 
ด้้ านการสร้ า ง โอุกาสการเข้ า ถึ งแหล่ ง เ งิน ทุน
การกำหนด้มาตรการและแรงจู ง ใจด้้ านสิทธิิ
ป้ระโยช้น์ทางภาษ่	 การส่งเสริมการลงทุนและ
ส่ง เสริมการส่งอุอุกท่� เป้็นป้ัจจัยกระตุ้นให้ เกิด้

การพััฒนาวิิสาหกิจแบบก้าวิกระโด้ด้	 รวิมทั� ง	 
การ เพัิ� ม จ ำนวินวิิ ส าหกิ จ ฐ านนวิั ตกรรม เพัื� อุ
การป้ฏิิรูป้โครงสร้างไป้สู่ป้ระเทศท่�แข่งขันด้้วิย 
เทคโนโลย่และอุงค์ควิามรู้	 และการเพัิ�มจำนวินขอุง 
วิิสาหกิจฐานนวัิตกรรมฐานควิามคิด้สร้างสรรค์ 
และวิัฒนธิรรมโด้ยการนำ	Soft	Power	มาพััฒนา
อุุตสาหกรรม	 เพัื�อุสร้างแบรนด้์ไทยสู่สายตาช้าวิโลก 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 ภาครัฐควิรป้รับเป้ล่�ยนบทบาทจากผูู้้ควิบคุม 
และกำกับดู้แล	 เป้็นผูู้้ส่ ง เส ริมและผู้ลักดั้นให้ 
ผูู้้ป้ระกอุบการม่ควิามสามารถทางด้้านนวัิตกรรม 
เพิั�มสูงขึ�น	 เป้็นตัวิกลางส่งเสริมให้เกิด้ควิามร่วิมมือุ 
ระหวิ่างทุกภาคส่วินท่� เก่� ยวิข้อุงซึ่ึ� งจะช้่วิยเร่ ง 
การถ่ ายทอุด้อุงค์ควิามรู้ ด้้ านวิิ จั ยและพััฒนา 
จ า กป้ ร ะ เ ทศผูู้้ ล ง ทุ น เ พัื� อุ ส ร้ า ง ผู้ ล ผู้ลิ ต ท า ง 
นวิัตกรรมท่�ตอุบโจทย์ควิามต้อุงการขอุงตลาด้โลก 

230102

นอุกจากน่� 	 ภาครั ฐควิรสนับสนุนการ เข้ าถึ ง 
แหล่งเงินขอุงวิิสาหกิจนวัิตกรรมโด้ยผู้่านสถาบัน
การเงินไมโครไฟแนนซึ่์	 เร่งสร้างควิามเข้มแข็งให้
กับตลาด้ธิุรกิจเงินร่วิมลงทุนท่�ยอุมรับควิามเส่�ยง
ในการพััฒนานวิัตกรรมขอุงภาคเอุกช้นและช้่วิย 
ลด้ควิามเส่�ยงสำหรับการลงทุนในระยะเริ�มต้น	 
ซึ่ึ�งจะส่งผู้ลให้จำนวินวิิสาหกิจฐานนวัิตกรรมม่จำนวิน 
เพัิ�มมากขึ�นในอุนาคต
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	 แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิศาสตร์ช้าติ	ป้ระเด็้น	(23)	การวิิจัยและพััฒนานวิัตกรรม	(พั.ศ.	2566	–	2570) 
(ฉบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 เป้้าหมายแผู้นแม่บทย่อุย	 วิิสาหกิจในกลุ่มเป้้าหมายด้้านเศรษฐกิจท่�ม่นวิัตกรรม 
เพัิ�มขึ�น	ได้้ม่การป้รับเป้ล่�ยนไป้ใช้้ตัวิช้่�วัิด้และค่าเป้้าหมาย	จาก	เด้ิม	อ้ตัรัาการัขัยายต้ัวขัองภาค่อุตัส่าหกรัรัมื่ 
การัผลิตัและบรัิการัที�ส่รั้างมื่่ลค่่าเพิ�มื่ส่่งขึั�นั้จากการัวิจ้ย เพิ�มื่ขึั�นั้ 1 เท่า จากปีฐานั้ เป็นั้ ค่วามื่ส่ามื่ารัถ 
ด้านั้นั้ว้ตักรัรัมื่ ซึ่ึ�งล่าสุ่ดพ.ศ. 2565 อย่่ที�อ้นั้ด้บที� 43 เมื่ื�อเทียบก้บค่่าเป้าหมื่ายพ.ศ. 2570 ซึ่ึ�งกำหนั้ด 
เป้าหมื่ายไว้ที� 1 ในั้ 40 อ้นั้ด้บแรักขัองโลก ค่ิดเป็นั้รั้อยละ 92.5 ส่่งผลให้ส่ถานั้การัณ์บรัรัลุเป้าหมื่าย 
อย่่ในั้รัะด้บใกล้เค่ียงการับรัรัลุเป้าหมื่าย	 ขณิะท่�ในช้่วิงท่�ผู้่านมาอุันดั้บด้ังกล่าวิค่อุนข้างคงท่�จึงยังคงเป้็น 
เป้้าหมายท่�ค่อุนข้างท้าทายแม้วิ่าม่สถานะเข้าใกล้ค่าเป้้าหมายดั้งกล่าวิเนื�อุงจากป้ระเทศไทยกำลัง 
อุยู่ในช้่วิงฟ้�นตัวิจากภาวิะเศรษฐกิจหลังการแพัร่ระบาด้ขอุงเช้ื�อุโควิิด้-19ดั้งนั�น	 การผู้ลักดั้นผูู้้ป้ระกอุบ 
การวิิสาหกิจให้ม่ควิามสามารถในด้้านนวิัตกรรมจำเป้็นต้อุงให้การสนับสนุนอุย่างเข้มข้นและต่อุเนื�อุง 
ทั�งในด้้านแหล่งเงินทุนระยะยาวิและการเข้าถึงควิามช้่วิยเหลือุจากภาครัฐทั�งใน	 ส่วินขอุงเทคโนโลย่ 
และการเข้าถึงการใช้้ป้ระโยช้น์จากงานวิิจัยและนวิัตกรรมท่�ม่อุยู่ เพัื�อุสร้างมูลค่าเพัิ�มให้กับวิิสาหกกิจได้้
อุย่างยั�งยืนต่อุไป้

230102

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

การวิิจััยและพััฒนานวิัตกรรมดั้านสังคม

ม่ผลสัมฤทธิ์ิ�ในการยกระดัับคุณภาพัทางสังคมจัากผลการวิิจััยฯ

คุณภาพัช่วิิต ศักยภาพัทรัพัยากรมนุษย์ และควิามเสมอภาค 
ทางสังคมไดั้รับการยกระดัับเพิั�มข้�น จัากผลการวิิจััยและพััฒนานวิัตกรรม
เชิงสังคม 

	 นอุกเหนือุจากการเป้็นเครื�อุงมือุท่�สำคัญในการขับเคลื�อุนเศรษฐกิจขอุงป้ระเทศ	การวิิจัยและพััฒนา
ยังเป้็นเครื�อุงมือุท่�สำคัญในการยกระด้ับคุณิภาพัช้่วิิตขอุงป้ระช้าช้นผู้่านการใช้้งานวิิจัยและนวิัตกรรมใหม่	ๆ	 
ในการพััฒนาทักษะขอุงมนุษย์	 ลด้ควิามเหลื�อุมล�ำ	 รวิมทั�งสร้างควิามเสมอุภาคในสังคม	ซึ่ึ�งการวิิจัยและ
การพััฒนานวัิตกรรมด้้านสังคมควิรให้ควิามสำคัญกับการสร้างอุงค์ควิามรู้นวัิตกรรมเพัื�อุสังคม	การพััฒนา
นวัิตกรรมเพัื�อุรอุงรับการเป้ล่�ยนแป้ลงโครงสร้างทางสังคม	การนำงานวิิจัยและนวิัตกรรมไป้ใช้้ป้ระโยช้น์
ในเชิ้งพััฒนาและแก้ไขป้ัญหาทางสังคม	 รวิมทั�ง	 การพััฒนาสภาพัแวิด้ล้อุมท่�เอุื�อุต่อุการวิิจัยและพััฒนา
นวิัตกรรมเพัื�อุการพััฒนาสังคมและคุณิภาพัช้่วิิตโด้ยไม่ทิ�งใครไวิ้ข้างหลัง	ทั�งน่�	 แม้วิ่าในป้ี	 2564	จะสามารถ
บรรลุผู้ลตามค่าเป้้าหมายได้้	 แต่การพััฒนาคุณิภาพัช้่วิิตด้้วิยนวิัตกรรมเช้ิงสังคมยังคงม่ช้่อุงวิ่างในการ
พััฒนาในหลายมิติ	 ไม่วิ่าจะเป้็นการเช้ื�อุมโยงและบูรณิาการควิามร่วิมมือุระหวิ่างหน่วิยงานทั�งภายในและ 
ระหวิ่างป้ระเทศ	 และการพััฒนาโครงสร้างพัื�นฐานรอุงรับการสร้างนวิัตกรรมท่�สามารถสร้างผู้ลกระทบ 
ได้้จริง	จึงส่งผู้ลให้การบรรลุเป้้าหมายในระยะต่อุไป้ยังคงป้ระสบควิามท้าทายอุยู่

จ.3

ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายท่�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565

ป้ี
2565
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

	 สะท้ อุน เท่ ยบ เค่ ย งจาก สัด้ส่ วินมู ลค่ า
การลงทุนเฉล่�ยต่อุโครงการนวิัตกรรมเพัื�อุ สังคม
เนื�อุงจากไม่ได้้ม่การกำหนด้ค่าเป้้าหมายในห้วิงแรก 
ขอุ งก า รด้ ำ เ นินก า รต าม ยุทธิศาสตร์ ช้ า ติ ไ วิ้	 
จึงป้ระมาณิการเป้้าหมายการด้ำเนินการให้ม่สัด้ส่วิน
มูลค่ าการลงทุนเฉล่�ยต่อุโครงการท่� ได้้ รับการ
สนับสนุนเพัิ�มขึ�นเป้็นร้อุยละ	5	ในพั.ศ.	2565	(ร้อุยละ 
4.71)	 โด้ยสัด้ส่วินมูลค่าการลงทุนเฉล่�ยต่อุโครงการ
นวิัตกรรมเพัื� อุ สั งคมนับรวิมทั� ง เ งินลงทุนขอุง 
ผูู้้ป้ระกอุบการและเงินสนับสนุนขอุงสำนักงาน
นวิัตกรรมแห่งช้าติ	ม่การป้รับตัวิลด้ลงจากมูลค่าเฉล่�ย
2.06	ล้านบาทต่อุโครงการ	ในพั.ศ.	2563	เป้็น	1.42 
ล้านบาท	ในพั.ศ.	2564	และ	1.45	ล้านบาท	ในพั.ศ. 
2565	 เมื่ื�อเปรัียบเทียบส่้ดส่่วนั้มื่่ลค่่าการัลงทุนั้
เฉลี�ยตั่อโค่รังการันั้ว้ตักรัรัมื่เพื�อส่้งค่มื่ปีล่าสุ่ด ก้บ
เป้าหมื่าย ค่ิดเป็นั้รั้อยละ 30.79	 ทั�งน่�	 การป้รับ
ตัวิลด้ลงขอุงทั�งจำนวินและมูลค่าการลงทุนเฉล่�ย
ต่อุโครงการนวิัตกรรมเพัื�อุสังคมด้ังกล่าวิ	ส่วินหนึ�ง
เป้็นผู้ลมาจากการช้ะลอุตัวิขอุงสภาพัเศรษฐกิจ 
จากวิิกฤตการณิ์การแพัร่ระบาด้ขอุงเช้ื�อุโควิิด้-19 
อุ่ กทั� ง 	 เมื� อุพัิ จ ารณิาข้ อุมู ลจำนวินโครงการ
นวิัตกรรมเพัื�อุสังคมท่�ขอุรับการสนับสนุนเงินทุน
ขอุงสำนักงานนวัิตกรรมแห่งช้าติ	 (อุงค์การมหาช้น) 
(สนธิ.)	ซึ่ึ�งในช้่วิงพั.ศ.	2561	-	2565	พับวิ่า	จำนวิน
โครงการนวัิตกรรมเพัื�อุสังคมท่�ขอุรับสนับสนุน 

เงินทุนป้รับตัวิลด้ลงอุย่างต่อุเนื�อุงจาก	53	โครงการ
ในพั.ศ.	2563	เป้็น	50	โครงการ	ในพั.ศ.	2564	และ 
40	โครงการ	ในพั.ศ.	2565	อุย่างไรก็ด่้	จากรายงาน
ผู้ลการวิิเคราะห์มูลค่าผู้ลกระทบทางเศรษฐกิจและ 
สังคมขอุงการด้ำเนินงานสนับสนุนทุนโครงการ
พััฒนานวิัตกรรมขอุงสำนักงานนวิัตกรรมแห่งช้าติ 
(สนช้.)	ระบุวิ่านับตั�งแต่พั.ศ.	2562	-	2565	โครงการ
พััฒนานวิัตกรรมท่�ได้้รับสนับสนุนทุนจาก	 สนช้. 
สามารถสร้ างมูลค่ าผู้ลกระทบรวิมได้้ทั� งหมด้ 
2,864.28	 ล้านบาท	คิด้เป้็นมูลค่าผู้ลกระทบและ
มูลค่าเพิั�มทางสังคม	423.87	ล้านบาท	หรือุคิด้เป้็น
ร้อุยละ	 14.80	 ขอุงมูลค่าผู้ลกระทบรวิมทั�งหมด้
ทั�งน่�	 ด้้วิยทิศทางการฟ้�นตัวิขอุงสภาพัเศรษฐกิจ 
ท่�ป้รับตัวิด้่ขึ�นอุย่างต่อุเนื�อุง	 คาด้วิ่าจะม่ส่วินทำให้
ทั�งจำนวินและมูลค่าการลงทุนเฉล่�ยต่อุโครงการ
นวิัตกรรมเพัื�อุสังคมในระยะต่อุไป้ม่แนวิโน้มป้รับ
ตัวิด่้ขึ�น	ท้�งนีั้� เมืื่�อพิจารัณาเปรีัยบเทียบส่้ดส่่วนั้
มื่่ลค่่าการัลงทุนั้เฉลี�ยตั่อโค่รังการันั้ว้ตักรัรัมื่ 
เพื�อส่้งค่มื่เป้าหมื่ายปีล่าสุ่ด ก้บเป้าหมื่าย คิ่ดเป็นั้ 
รั้อยละ 30.79 ปรัะกอบก้บการัปร้ับต้ัวลดลง 
ขัองจำนั้วนั้โค่รังการันั้ว้ตักรัรัมื่เพื�อส่้งค่มื่ที�ขัอรั้บ 
การัส่นั้้บส่นัุ้นั้เงินั้ทุนั้ที�ย้ งค่งมื่ีแนั้วโนั้้มื่ลดลง 
ส่่งผลให้ส่ถานั้การับรัรัลุเป้าหมื่ายรัะด้บวิกฤตั ิ
ในั้การับรัรัลุเป้าหมื่าย

ท่�มา: สำานักงานนวิัตกรรมแห่งชาติ
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 หน่วิยงานท่� เ ก่�ยวิข้อุงได้้ร่วิมขับเคลื�อุน 
การด้ำเนินงานผู้่านโค่รังการัเพื�อขั้บเค่ลื�อนั้การั
บรัรัลุเป้าหมื่ายตัามื่ยุทธศาส่ตัรั์ช้าตัิ ปรัะจำป ี
งบปรัะมื่าณ 2565 อาทิ โค่รังการัพ้ฒนั้าธุรักิจ
นั้ว้ตักรัรัมื่เพื�อส่้งค่มื่และชุ้มื่ช้นั้	 ซึ่ึ� งนำผู้ลงาน
นวิัตกรรมชุ้มช้นเข้าไป้แก้ป้ัญหาและถ่ายทอุด้ 
อุงค์ควิามรู้ ให้กับพัื�นท่� 	 เพัื�อุลด้ควิามเหลื�อุมล�ำ 
ทางสังคมในพืั�นท่�นำร่อุง	10	จังหวิัด้ท่�ม่รายได้้ต�ำสุด้
ขอุงป้ระเทศ	โค่รังการัการัใช้้ปรัะโยช้นั้์ผลงานั้วิจ้ย
และนั้ว้ตักรัรัมื่เพื�อชุ้มื่ช้นั้ส่้งค่มื่	 ท่�มุ่งเน้นการสร้าง 
เครือุข่ายและป้ระยุกต์ใช้้อุงค์ควิามรู้และการวิิจัย
และพััฒนาเชิ้งสังคมระหวิ่างมหาวิิทยาลัยและ
ป้ระช้าช้นในพัื�นท่� 	 เพัื� อุยกระดั้บคุณิภาพัช้่วิิต 
ขอุงป้ระช้าช้นในพัื�นท่�	นอุกจากน่�	 ยังได้้ด้ำเนินการ
โครงการอุื�น	ๆ	ท่�ร่วิมตอุบเป้้าหมายในการยกระด้ับ
คุณิภาพัทางสังคมจากผู้ลการวิิจัย	เช้่น	โครงการวิิจัย

และพััฒนานวัิตกรรมด้้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการ
ท่อุงเท่�ยวิในอุุตสาหกรรมครบวิงจรทางการแพัทย ์
ในภาคตะวัินอุอุกเฉ่ยงเหนือุตอุนล่าง	 โด้ยจัด้ตั�ง 
เวิช้นครแห่งอุุตสาหกรรมด้้านสุขภาพั	 ในพัื�นท่�
และนำงานวิิ จัยท่� เก่� ยวิข้อุงกับการขับ เค ลื� อุน
อุุตสาหกรรมเป้้าหมายอุย่างอุุตสาหกรรมการ
แพัทย์ครบวิงจรและการท่อุงเท่�ยวิเช้ิงสุขภาพั 
มาขับเคลื�อุนอุย่างเป้็นรูป้ธิรรม	 เพัื�อุยกระด้ับ
คุณิภาพัช้่ วิิ ตขอุงป้ระช้าช้นในพัื� น ท่� ในทุ กมิ ติ
โครงการนวิัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุ้มช้นนวิัตกรรม	ซึ่ึ�งผู้่านการบูรณิาการอุงค์ควิามรู้ 
ระหวิ่างภาครัฐ	 เอุกช้น	 ภาคป้ระช้าสังคม	 และ
มหาวิิทยาลัยในพัื�นท่�	 ให้เกิด้เป้็นนวิัตกรรมชุ้มช้น 
ท่� ยกระดั้บควิามสามารถในการแข่ ง ขันให้กับ
วิิสาหกิจชุ้มช้น	 และเกิด้การพััฒนาเมือุงควิบคู่ไป้ 
กับการพััฒนากำลังคนในพัื�นท่�อุย่างเป้็นระบบ
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 การป้รับตัวิลด้ลงขอุงทั�งจำนวินและมูลค่า
การลงทุนเฉล่�ยต่อุโครงการนวิัตกรรมเพัื�อุสังคม	 
ในพั.ศ.	 2565	 สะท้อุนให้เห็นถึงป้ระเด้็นท้าทาย
ต่อุการบรรลุเป้้าหมาย	 อุาทิ	 จากการช้ะลอุตัวิ
ขอุงเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในช้่วิงท่�ผู้่าน
มาทำให้ผูู้้ป้ระกอุบการขาด้แรงจูงใจและเงินทุน 
ท่�เพั่ยงพัอุในการพััฒนานวัิตกรรมเชิ้งสังคมใหม่	 ๆ	 
ขณิะท่�ภาครัฐจำเป้็นต้อุงให้ควิามสำคัญกับการ 
ฟ้�นฟูเศรษฐกิจขอุงป้ระเทศเป้็นหลัก	 ทำให้แนวิโน้ม 
การสนับสนุน เ งิ นทุน เพัื� อุผูู้ ้ ป้ระกอุบการลด้ลง 
ด้้วิยเช้่นกัน	 นอุกจากน่� 	 การพััฒนาบุคลากรและ 
โครงสร้างพัื�นฐาน	ท่�สำคัญในการพััฒนานวัิตกรรม 
เช้ิ งสั งคม	 รวิมถึงการบูรณิาการควิามร่วิมมือุ 
ระหวิ่ างภาค่ เครือุข่ ายการพััฒนาทั� ง ในระดั้บ 
ท้อุงถิ�นและสถาบันการศึกษาเพัื�อุร่วิมกันแก้ไข 
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ป้ัญหาในเชิ้งพัื�นท่�	 ยังเป้็นป้ระเด็้นท้าทายท่�ต้อุงให ้
ทุกภาคส่วินเข้ามาม่ส่วินร่วิมในการขับเคลื�อุน 
ให้ เห็นผู้ลลัพัธิ์ โด้ยเ ร็วิ	 ทั� งน่� 	 จากการสำรวิจ
การด้ำ เ นินงานสนับสนุนทุน โครงการพััฒนา 
นวิั ตกรรมขอุงสำนั ก งานนวิั ตกรรมแห่ งช้าต ิ
ในช้่วิงพั.ศ.	2562	 -	2563	พับวิ่ากวิ่าร้อุยละ	44.1 
ขอุงจำนวินโครงการท่�ได้้รับเงินสนับสนุนส่วินมาก
กระจุกตัวิอุยู่ในพัื�นท่�กรุงเทพัฯ	 อุ่กทั�งกวิ่าร้อุยละ 
55	 ขอุงมูลค่าเงินสนับสนุนขอุงโครงการทั�งหมด้ 
ยังคงกระจุกตัวิอุยุ่ในพัื�นท่�กรุงเทพัฯ	 เช้่นเด้่ยวิกัน 
ทำให้การกระจายการให้การสนับสนุนอุย่ าง 
ครอุบคลุมยังเป้็นควิามท้าทายสำคัญท่�ต้อุงเร่ง 
ด้ำเนินการอุย่างต่อุเนื�อุงเพืั�อุให้สามารถบรรลุผู้ล
ตามเป้้าหมายการพััฒนาท่�กำหนด้ไวิ้
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 เพัื� อุ ให้ เ กิด้ผู้ลสัมฤทธิิ� ในการยกระดั้บ 
คุณิภาพัทางสั งคมจากผู้ลการวิิจัยและพััฒนา 
ภาครัฐควิรจัด้ทำมาตรการสร้างแรงจูงใจและ 
ส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงควิามสำคัญขอุงการ
วิิจัยและพััฒนาเช้ิงสังคมให้มากยิ�งขึ�น	 โด้ยเฉพัาะ
อุย่างยิ�งการป้ระยุกต์ใช้้การวิิ จัยเชิ้งพัื�นท่�ท่� เน้น
การแก้ไขป้ัญหา	 ผู้่านการม่ส่วินร่วิมขอุงทุกภาค
ส่วินในท้อุงถิ�น	 และใช้้เครื�อุงมือุทางนวัิตกรรม
ท่�มหาวิิทยาลัยในพัื�นท่� เข้ามาม่ส่วินร่วิมในการ
อุอุกแบบเพัื�อุให้สอุด้คล้อุงกับบริบทป้ัญหาหรือุ
แนวิทางการพััฒนาท่�ท้อุงถิ�นต้อุงการอุ่กทั�งภาค
รัฐควิรให้ควิามสำคัญกับการลด้ควิามเหลื�อุมล�ำ 
ในการพััฒนาผู้่ านการกระจายการสนับสนุน 

ไป้ยังพืั�นท่�ต่าง	 ๆ	 เพืั�อุลด้การกระจุกตัวิขอุงการ
สนับสนุนในพัื�นท่�ส่วินกลาง	 นอุกจากน่�	 ควิรเร่ง
พััฒนาโครงสร้ างพัื�นฐานในด้้ านการวิิจัยและ
พััฒนาเช้ิงสังคม	ทั�งในส่วินขอุงการพััฒนาบุคลากร
การสร้างภาค่ เครือุข่ ายระหวิ่างมหาวิิทยาลัย	 
ภาคเอุกช้น	และภาคป้ระช้าสังคม	รวิมทั�งการพััฒนา 
ฐ านข้ อุ มู ลด้้ า นก า ร วิิ จั ย แ ละพััฒนา เ ช้ิ ง สั ง คม 
ท่�สมบูรณิ์ผู้่านการบูรณิาการข้อุมูลระหวิ่างหน่วิยงาน 
ท่� เก่�ยวิข้อุง	 และเป้ิด้กวิ้างให้ผูู้้ ท่�สนใจสามารถ 
นำไป้ใช้้ได้้โด้ยอุิสระ	 เพัื�อุให้เกิด้การพััฒนาและ
ต่อุยอุด้อุงค์ควิามรู้	 รอุงรับสังคมโลกท่�ม่พัลวัิตสูง
ในระยะต่อุไป้
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 แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิศาสตร์ช้าติ	 ป้ระเด็้น	 (23)	 ด้้านการวิิจัยและพััฒนานวัิตกรรม 
(พั.ศ.	 2566	 –	 2570)	 (ฉบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 เป้้าหมายแผู้นแม่บทย่อุย	คุณิภาพัช้่วิิต	 ศักยภาพัทรัพัยากร
มนุษย์และควิามเสมอุภาคทางสังคมได้้รับการยกระดั้บเพัิ�มขึ�นจากผู้ลการวิิจัยและพััฒนานวิัตกรรม
เช้ิงสังคม	 ได้้ม่การป้รับเป้ล่�ยนไป้ใช้้ตัวิช้่�วิัด้และค่าเป้้าหมาย	 จาก	 เดิ้ม	 ด้ช้นั้ีนั้ว้ตักรัรัมื่เชิ้งส่้งค่มื่  
(ร้อุยละขอุงผู้ลสัมฤทธิิ� ในการยกระด้ับคุณิภาพัทางสังคมจากผู้ลการวิิ จัยฯ)	 ซึึ่�งไม่ได้้ม่การกำหนด้ 
ค่าเป้้าหมายไวิ้	 เป้็น	 งบปรัะมื่าณส่นั้้บส่นัุ้นั้งานั้วิจ้ยเช้ิงส่้งค่มื่ ไมื่่นั้้อยกว่า 4,500 ล้านั้บาทตั่อปี  
โดยขั้อมื่่ลล่าสุ่ดในั้พ.ศ. 2565 งบปรัะมื่าณส่ำหร้ับก 4,100 ล้านั้บาท ซึ่ึ�งใกล้เค่ียงก้บค่่าเป้าหมื่าย
ในั้พ.ศ. 2570 ค่ิดเป็นั้รั้อยละ 91.11 ด้งนั้้�นั้ ส่ถานั้การัณ์บรัรัลุเป้าหมื่ายจึงอย่่ในั้รัะด้บใกล้เค่ียง 
ในั้การับรัรัลุ เป้าหมื่าย 	 ทั� งน่� 	 การรักษาระด้ับงบป้ระมาณิสำหรับการวิิจัยเพัื�อุยกระด้ับคุณิภาพั
สังคมและสิ�งแวิด้ล้อุมตามแผู้นด้้านวิิทยาศาสตร์	 วิิจัยและนวิัตกรรม	 ยังคงเป้็นเป้้าหมายท่�ท้าทาย 
และจำเป้็นท่�จะต้อุงร่วิมกันผู้ลักด้ันผู้่านควิามร่วิมมือุขอุงหน่วิยงานท่�เก่�ยวิข้อุงอุย่างต่อุเนื�อุงต่อุไป้

*หมายเหตุ	 ม่การป้รับเป้ล่�ยนวิิธิ่การคำนวิณิสถานการณิ์บรรลุเป้้าหมายเพืั�อุให้ม่ควิามถูกต้อุงมากยิ�งขึ�น	 มูลค่าโครงการท่�ผูู้ ้ป้ระกอุบการ 
ได้้รับการสนับสนุนทุนพััฒนานวัิตกรรมใน	พั.ศ.	 2561	 -	 2565	 ใช้้แทนข้อุมูลท่�ใช้้รายงานป้ีก่อุนหน้า	 คือุ	 จำนวินกิจการท่�ม่การด้ำเนิน
กิจกรรมนวิัตกรรม	(เนื�อุงจากป้ีป้ัจจุบันไม่ม่ข้อุมูล)	ส่งผู้ลให้ส่ท่�แสด้งสถานะบรรลุค่าเป้้าหมายขอุง	พั.ศ.	2562	-	2565	ม่การเป้ล่�ยนแป้ลง
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

การวิิจััยและพััฒนานวิัตกรรมดั้านสิ�งแวิดัล้อม

จััดัทำาฐานข้อมูลและม่ข้อมูลป้ีฐานเก่�ยวิกับสิทธิ์ิบัตร อนุสิทธิ์ิบัตร สิ�งบ่งช่�
ทางภูมิศาสตร์ดั้านเศรษฐกิจัฐานช่วิภาพั

การป้ระยุกต์ใช้ควิามรู้เทคโนโลย่และนวิัตกรรมในการเพิั�มมูลค่าของ
เศรษฐกิจัส่เข่ยวิอย่างยั�งยืนเพิั�มข้�น
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	 การวิิจัยและพััฒนานวิัตกรรมด้้านทรัพัยากรธิรรมช้าติและสิ�งแวิด้ล้อุมขอุงป้ระเทศ	เป้็นป้ัจจัยสำคัญ
ในการขับเคลื�อุนการป้ระยุกต์ใช้้อุงค์ควิามรู้เพัื�อุการต่อุยอุด้การพััฒนาด้้านต่าง	ๆ	อุาทิ	เศรษฐกิจฐานช้่วิภาพั
การจัด้การมลพัิษ	 และพัลังงานหมุนเวิ่ยน	 โด้ยป้ัจจัยขับเคลื�อุนท่�สำคัญ	 ได้้แก่	 การสร้างสภาพัแวิด้ล้อุม 
ท่�เอุื�อุต่อุการป้ระยุกต์ใช้้เทคโนโลย่และนวิัตกรรมเพัื�อุเพัิ�มมูลค่าขอุงเศรษฐกิจส่เข่ยวิ	 มาตรการส่งเสริม 
การป้ระกอุบธิุรกิจส่เข่ยวิ	การใช้้ป้ระโยช้น์เช้ิงพัาณิิช้ย์และการต่อุยอุด้สู่รูป้แบบธิุรกิจส่เข่ยวิ	และการพััฒนา
มาตรการการใช้้ทรัพัยากรท่�ม่อุยู่อุย่างจำกัด้ให้เกิด้ป้ระสิทธิิภาพัสูงสุด้	 ซึึ่�งการขับเคลื�อุนห่วิงโซึ่่คุณิค่า 
ภายใต้ป้ระเด้็นเหล่าน่�	 จะม่ส่วินช้่วิยผู้ลักด้ันให้เกิด้การป้รับตัวิขอุงธิุรกิจและผูู้้ป้ระกอุบการสู่กระบวินการ
ผู้ลิตและการพััฒนาผู้ลิตภัณิฑ์์ท่�สอุด้คล้อุงกับการพััฒนาเศรษฐกิจส่เข่ยวิได้้อุย่างเข้มแข็งและยั�งยืนต่อุไป้ 
อุย่างไรก็ตาม	 การพััฒนานวิัตกรรมเพัื�อุเพัิ�มมูลค่าขอุงเศรษฐกิจส่เข่ยวิ	 ยังคงเผู้ช้ิญกับควิามท้าทาย 
ด้้านต้นทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	รวิมถึงควิามจำเป้็นต้อุงนำเข้าเทคโนโลย่ท่�ทันสมัยจากต่างป้ระเทศ

จ.3

ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายท่�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565

ป้ี
2565
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย
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	 พัิจารณิาจากฐานข้อุมูลเก่�ยวิกับสิทธิิบัตร 
อุนุสิทธิิบัตร	 และข้อุมูลสิ� งบ่งช้่�ทางภูมิศาสตร์	
สามารถสืบค้นจากระบบฐานข้อุมูลขอุงกรมทรัพัย ์
สินทางป้ัญญาผู้่าน	 www.ipthailand.go.th	 
ซึ่ึ� ง ในส่ วินขอุงควิามก้ าวิหน้ า ในการป้ระยุกต์ 
ใช้้ควิามรู้เทคโนโลย่และนวิัตกรรมในการเพัิ�มมูลค่า
ขอุงเศรษฐกิจส่เข่ยวิอุย่างยั�งยืน	 สามารถพัิจารณิา
จากข้อุมูลการจด้สิทธิิบัตรการป้ระดิ้ษฐ์ในหมวิด้
ขอุง	(1)	Agriculture,	Food	Chemistry	(2)	Agricul-
ture	&	Food	Processing	machinery	and	appa-
ratus	(3)	Organic	Fine	Chemistry	(4)	Biotech-
nology	และ	 (5)	 Environmental	Technology 
ซึ่ึ�งในช้่วิงพั.ศ.	2561	 -	2564	ม่สิทธิิบัตรการป้ระด้ิษฐ์ 
ท่�คนไทยจด้ทะเบ่ยนเพัิ�มขึ�น	รวิมแล้วิ	113	สิทธิิบัตร 
เนื� อุงด้้ วิยเป้้ าหมายไม่ ได้้ม่การกำหนด้ค่า เป้้ า
หมายเช้ิงป้ริมาณิจึงได้้ป้ระมาณิการค่าเป้้าหมาย 
ให้ม่จำนวินสิทธิิบัตรเพัิ�มขึ�นเป้็นร้อุยละ	 10	 ต่อุป้ี 
โดยในั้ปี  2565 ค่วรัจะมีื่จำนั้วนั้ท้�งส่ิ�นั้ 31  
สิ่ทธิบ้ตัรั ซึึ่�งเปรีัยบเทียบก้บจำนั้วนั้สิ่ทธิบ้ตัรัที�มีื่ 

การัจดเพิ�มื่ขึั�นั้ในั้พ.ศ. 2564 จำนั้วนั้ 35 จึงได้เกินั้ 
เป้าหมื่ายที�กำหนั้ดไว้	ทั�งน่�	เมื�อุพิัจารณิาแจกแจง	พับวิ่า	 
ม่จำนวินสิทธิิบัตรด้้าน	 Biotechnology	 สูงสุด้
จำนวิน	 49	 สิทธิิบัตร	 หรือุคิด้เป้็นร้อุยละ	 40.1	 
ขณิะท่� ข้ อุมู ลสิ� งบ่ งช้่� ทางภูมิ ศาสตร์ ไทย	 (G I )	 
ได้้ม่การนำเสนอุในรูป้ขอุงแหล่งกำเนิด้สินค้า 
โด้ยในพั.ศ.	 2565	แยกเป้็น	4	ภาค	รวิมม่สินค้า	GI	 
ขึ�นทะเบ่ยนรวิม	171	รายการ	เพัิ�มขึ�นจากพั.ศ.	2564	 
คิด้เป้็นร้อุยละ	8.2	โด้ยแบ่งเป้็น	สินค้าข้าวิ	19	รายการ 
ผู้ัก/ผู้ลไม้	82	รายการ	ผู้้า	(ไหมและฝ้้าย)	15	รายการ
อุาหาร	 33	 รายการ	หัตถกรรมและอุุตสาหกรรม 
20	 รายการ	 ไวิน์และสุรา	 2	 รายการ	กระจายอุยู่
ทั�วิป้ระเทศ	 โด้ยภาคเหนือุและภาคกลางม่สินค้า	GI 
ท่�ขึ�นทะเบ่ยนสูงสุด้	ภาคละ	42	 รายการ	ท้�งนั้ี�เมืื่�อ
พิจารัณาเปรัียบเทียบค่่าเป้าหมื่ายพ.ศ. 2565  
ที�ได้ปรัะมื่าณการัในั้เชิ้งปรัิมื่าณ จำนั้วนั้ส่ิทธิบ้ตัรั
ที�มื่ีการัจดเพิ�มื่ขึั�นั้ในั้พ.ศ. 2564 จำนั้วนั้ 35 ส่่งผล 
ให้ส่ถานั้การัณ์บรัรัลุเป้าหมื่ายอย่่ในั้รัะด้บบรัรัลุ
เป้าหมื่าย

ท่�มา : กรมทรัพัย์สินทางป้ัญญา กระทรวิงพัาณิชย์
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ท่�มา : กรมทรัพัย์สินทางป้ัญญา กระทรวิงพัาณิชย์

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 หน่วิยงานท่� เก่�ยวิข้อุงได้้ร่วิมขับเคลื�อุน
การด้ำ เ นินงานผู้่ าน โค่รังการั เ พื� อขั้บ เค่ลื� อนั้ 
การับรัรัลุเป้าหมื่ายตัามื่ยุทธศาส่ตัรั์ช้าติั ปรัะจำ
ปีงบปรัะมื่าณ 2565 อาทิ โค่รังการัจ้ดต้ั�งส่ถานีั้ 
อ้ดปรัะจุยานั้พาหนั้ะไฟฟ้าแบบเค่ลื�อนั้ย้ายได้
โดยใช้้พล้งงานั้แส่งอาทิตัย์	 เพัื�อุส่งเสริมการลด้ 
การใช้้พัลังงานเช้ื�อุเพัลิงและหันมาใช้้พัลังงาน
สะอุาด้ทด้แทน	และยังม่การขับเคลื�อุนควิามสำเร็จ 
ขอุงเป้้าหมายผู้่านโครงการอุื�นๆ	 เช้่น	 โครงการ 
นวัิตกรรมวัิสดุ้ก่อุสร้างท่�เป้็นมิตรต่อุสิ�งแวิด้ล้อุม 
เพัื�อุลด้การใช้้ทรัพัยากรอุย่างสิ�นเป้ลือุง	 โครงการ 
อุอุกแบบและป้ระยุกต์ใช้้งานเทคโนโลย่อุินเทอุร์เน็ต 
ขอุงสรรพัสิ�ง	 (IoT)	 สำหรับการเพัาะป้ลูกพืัช้แบบ 
อัุจฉริยะ	 เพัื�อุลด้ต้นทุนการผู้ลิตและเพัิ�มป้ระสิทธิิภาพั 
ในแป้ลงป้ลูกขอุงเกษตรกรโครงการสนับสนุนให้ 
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บุคลากรและนักศึกษานำอุงค์ควิามรู้	 เทคโนโลย่ 
และนวิัตกรรมมาใช้้ ลด้ต้นทุนและเพัิ� มมู ลค่ า 
สินค้าในระบบเศรษฐกิจส่เข่ยวิ	 ซึึ่�งจะขยายผู้ล 
ในพัื�นท่� เป้้าหมายภาคกลางรวิมถึงโครงการใช้ ้
สารสำคัญและวิัสดุ้เหลือุทิ�งจากการแป้รรูป้กล้วิย 
เพืั�อุเสริมภูมิคุ้มกัน	 ควิามต้านทานต่อุโรคและ 
ลด้ควิามสูญเส่ย เช้ิ งพัาณิิช้ย์ ในป้ลาเศรษฐกิจ 
ซึ่ึ� งจะช้่วิยให้ลด้ต้นทุนการผู้ลิตขอุงเกษตรกร 
โครงการพัลังงานอุนาคตเพืั�อุส่งเสริมการจัด้หา 
และใช้้พัลังงานท่�เป้็นมิตรกับสิ�งแวิด้ล้อุม	โด้ยเช้ื�อุมโยง 
และบูรณิาการการจัด้การพัลังงานทั�งห่วิงโซึ่่อุุป้ทาน 
อุย่างเป้็นระบบและโครงการพััฒนาเทคโนโลย ่
นวิัตกรรมและกระบวินการเพัิ�มป้ระสิทธิิภาพั 
ในการใช้้ทรัพัยากร	เพัื�อุส่งเสริมรูป้แบบการผู้ลิตและ 
การบริโภคท่�ยั�งยืน	
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 การป้ระยุกต์ใช้้ควิามรู้เทคโนโลย่และนวัิตกรรมในการเพัิ�มมูลค่าขอุงเศรษฐกิจส่เข่ยวิอุย่างยั�งยืน	 
ยังม่ข้อุจำกัด้หลายด้้าน	 อุาทิ	 การขาด้สภาพัแวิด้ล้อุมและแรงจูงใจทางการตลาด้ท่�จะกระตุ้นให้ผูู้้ผู้ลิต 
หันมาป้ระยุกต์ใช้้ควิามรู้ทางเทคโนโลย่และนวิัตกรรมในการเพัิ�มมูลค่าเพัื�อุนำไป้สู่การเติบโตขอุงเศรษฐกิจ
ส่เข่ยวิ	 โด้ยเฉพัาะการป้รับเป้ล่�ยนไป้สู่รูป้แบบการผู้ลิตและบริโภคแบบคาร์บอุนต�ำ	 ขณิะเด้่ยวิกัน 
ต้นทุนการวิิจัยและนวิัตกรรมในผูู้้ป้ระกอุบการไทยยังคงต้อุงเผู้ช้ิญกับต้นทุนท่�เพัิ�มสูงขึ�น	 ทั�งการนำเข้า 
ขอุงเทคโนโลย่และการวิัตถุด้ิบสำคัญ	 เช้่น	 สารตั�งต้นทางช้่วิภาพั	 ต้นแบบเครื�อุงจักรกล	 รวิมถึง 
การจด้สิทธิิบัตรยังคงม่ต้นทุนท่�สูง	 ซึ่ึ�งผูู้้ป้ระกอุบการจะต้อุงเป้็นผูู้้รับภาระต้นทุนด้ังกล่าวิเอุง	 ตลอุด้จน 
การขาด้การมุ่งเน้นการถ่ายทอุด้เทคโนโลย่สู่ผูู้้ป้ระกอุบการไทย	 ซึ่ึ�งล้วินเป้็นป้ระเด้็นท้าทายท่�สำคัญ 
ท่�จะส่งผู้ลต่อุการพััฒนานวิัตกรรมด้้านสิ�งแวิด้ล้อุมขอุงคนไทยในอุนาคต	
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 ป้ัจจุบันการจัด้ทำฐานข้อุมูลและข้อุมูลป้ีฐานเก่�ยวิกับสิทธิิ บัตร	 อุนุสิทธิิ บัตร	 สิ� งบ่งช้่�ทาง
ภูมิศาสตร์ม่ควิามพัร้อุมในการเข้าถึงการใช้้ข้อุมูล	 แต่ยังขาด้ระบบท่�สามารถติด้ตามแนวิโน้มการพััฒนา
และการลงทุนด้้านวัิตกรรมท่�เก่�ยวิข้อุงกับเศรษฐกิจช้่วิภาพัอุย่างครอุบคลุม	 โด้ยเฉพัาะข้อุมูลสิ�งบ่งช้่�
ทางภูมิศาสตร์ด้้านเศรษฐกิจฐานช้่วิภาพัท่�ยังไม่ม่ข้อุมูลมูลค่าการส่งอุอุกหรือุแนวิโน้มควิามต้อุงการ
ขอุงตลาด้ทั�งในป้ระเทศและภูมิภาค	 รวิมถึงควิรป้รับป้รุงกระบวินการบริหารจัด้การระบบทรัพัย์สิน
ทางป้ัญญาให้ม่ควิามรวิด้เร็วิและครอุบคลุมมากขึ�น	 ขณิะเด้่ยวิกันควิรใช้้ป้ระโยช้น์จากควิามร่วิมมือุทาง
วิิช้าการระหวิ่างป้ระเทศตามข้อุตกลงควิามร่วิมมือุท่�ไทยได้้ทำไวิ้กับนานาป้ระเทศท่�ม่ควิามก้าวิหน้าทาง
เทคโนโลย่และนวัิตกรรม	 รวิมทั�งการใช้้ป้ระโยช้น์จากกรอุบควิามร่วิมมือุระหวิ่างป้ระเทศ	ทั�งในระดั้บ
ทวิิภาค่และพัหุภาค่	 ตลอุด้จนสัตยาบันและพัันธิกรณิ่ระหวิ่างป้ระเทศท่�เก่�ยวิข้อุง	 เพัื�อุพััฒนาและต่อุยอุด้
อุงค์ควิามรู้ด้้านสิ�งแวิด้ล้อุมท่�จะสนับสนุนการเพิั�มมูลค่าขอุงเศรษฐกิจส่เข่ยวิได้้อุย่างยั�งยืนต่อุไป้
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 แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิศาสตร์ช้า ติ 	 ป้ระเ ด็้น	 (23) 	 ด้้ านการวิิ จัยและพััฒนานวัิตกรรม	 
(พั.ศ.2566	–	2570)	(ฉบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	เป้้าหมายแผู้นแม่บทย่อุย	การป้ระยุกต์ใช้้ควิามรู้เทคโนโลย่และ
นวิัตกรรมในการเพัิ�มมูลค่าขอุงเศรษฐกิจส่เข่ยวิอุย่างยั�งยืนเพัิ�มขึ�น	 ได้้ม่การป้รับเป้ล่�ยนไป้ใช้้ตัวิช้่�วิัด้และ
ค่าเป้้าหมาย	 จาก	 เด้ิม	ส่้ดส่่วนั้ส่ิทธิบ้ตัรั อนัุ้สิ่ทธิบ้ตัรั ส่ิ�งบ่งช้ี�ทางภ่มื่ิศาส่ตัรั์ด้านั้เศรัษฐกิจชี้วภาพ 
ตั่อสิ่ทธิบ้ตัรั อนุั้ส่ิทธิบ้ตัรั สิ่�งบ่งช้ี�ทางภ่มิื่ศาส่ตัรั์ท้�งหมื่ด โดยให้มื่ีการัจ้ดทำฐานั้ขั้อมื่่ลและมีื่ขั้อมื่่ลปีฐานั้ 
เกี�ยวก้บส่ิทธิบ้ตัรั อนัุ้ส่ิทธิบ้ตัรั ส่ิ�งบ่งช้ี�ทางภ่มื่ิศาส่ตัรั์ด้านั้เศรัษฐกิจฐานั้ช้ีวภาพภายในั้ปี 2565	เป้็น	ตัวิช้่�วิัด้ 
2	ด้้าน	ได้้แก่	(1) ด้ช้นีั้เศรัษฐกิจสี่เขีัยว อย่่ในั้ 1 ในั้ 80 อ้นั้ด้บแรัก ภายในั้พ.ศ. 2570	ซึ่ึ�งข้อุมูลล่าสุด้พั.ศ.	2565 
ไทยอุยู่ท่�อุันดั้บ	83	เมื�อุเท่ยบกับเป้าหมื่ายในั้พ.ศ. 2570 ย้งไมื่่เขั้าใกล้เกณฑ์์ที�กำหนั้ด	และ	(2) จำนั้วนั้สิ่ทธิบ้ตัรั 
และอนัุ้ส่ิทธิบ้ตัรัในั้หมื่วดเทค่โนั้โลยีช้ีวภาพและเทค่โนั้โลยีเพื�อส่ิ�งแวดล้อมื่ ไมื่่นั้้อยกว่า 40 ส่ิทธิบ้ตัรั 
และไมื่่นั้้อยกว่า 350 อนัุ้ส่ิทธิบ้ตัรั ภายในั้พ.ศ. 2570	 ซึ่ึ�งในป้ี	 2563	 ม่สิทธิิบัตรและอุนุสิทธิิบัตร 
รวิม	60	รายการ	เป้ร่ยบเท่ยบกับเป้าหมื่ายในั้พ.ศ. 2570 ที� 390 รัายการัสิ่ทธิบ้ตัรั คิ่ดเป็นั้รั้อยละ 55.82 
ส่่งผลให้ส่ถานั้การัณ์บรัรัลุเป้าหมื่ายจึงอย่่ในั้รัะด้บย้งค่งมื่ีค่วามื่เส่ี�ยงในั้การับรัรัลุเป้าหมื่าย ด้ังนั�น 
จะเห็นได้้วิ่า	 สถานการณิ์ป้ัจจุบันค่อุนข้างท้าทายอุย่างมากต่อุเป้้าหมายในพั.ศ.	 2570	 ป้ระเทศไทย
จำเป้็นต้อุงผู้ลักด้ันการพััฒนาเทคโนโลย่และต่อุยอุด้อุงค์ควิามรู้ด้้านสิ�งแวิด้ล้อุมในรูป้ขอุงสิทธิิบัตรและ 
อุนุสิทธิิบัตรในหมวิด้ท่�จะสามารถสนับสนุนการเพัิ�มมูลค่าขอุงเศรษฐกิจส่เข่ยวิอุย่างเข้มข้น	 เพัื�อุสามารถ
บรรลุเป้็นหมายในพั.ศ.	2570	ต่อุไป้

*หมายเหตุ	 ม่การป้รับเป้ล่�ยนวิิธิ่การคำนวิณิสถานการณิ์บรรลุเป้้าหมายเพัื�อุให้ม่ควิามถูกต้อุงมากยิ�งขึ�นเนื�อุงจากค่าเป้้าหมายเป้็นเชิ้งป้ริมาณิ 
จึงได้้กำหนด้ป้ระมารการการเพัิ�มขึ�นขอุงจำนวินสิทธิิบัตร	 ขั�นต�ำจากฐานข้อุมูลป้ี	 2561	 –	 2564	 (ข้อุมูลการจด้สิทธิิบัตรการป้ระด้ิษฐ ์
ในหมวิด้ขอุง	 (1)	 Agriculture,	 Food	Chemistry	 (2)	 Agriculture	&	 Food	Processing	machinery	 and	apparatus	 (3)	Organic 
Fine	Chemistry	 (4)	Biotechnology	และ	 (5)	 Environmental	Technology	ซึ่ึ�งในช้่วิงป้ี	 2561	–	2564)	ส่งผู้ลให้ส่ท่�แสด้งค่าสถานะ
บรรลุค่าเป้้าหมายขอุงป้ี	2562	ม่การเป้ล่�ยนแป้ลง
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สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

การวิิจััยและพััฒนานวิัตกรรมดั้านองค์ควิามรู้พืั�นฐาน

อันดัับควิามก้าวิหน้าทางเทคโนโลย่ช่วิภาพั เทคโนโลย่วิัสดัุ นาโนเทคโนโลย่
และเทคโนโลย่ดัิจัิทัล อยู่ในอันดัับท่� 1 ใน 20 ของป้ระเทศท่�ก้าวิหน้าในเอเช่ย

ป้ระเทศไทยม่ข่ดัควิามสามารถของเทคโนโลย่ฐานทั�ง 4 ด้ัาน ทัดัเท่ยมป้ระเทศ
ท่�ก้าวิหน้าในเอเช่ย

	 การยกระ ดั้บ ข่ด้ควิามสามารถในการแ ข่ง ขันขอุงป้ระ เทศใ ห้ทั ด้ เท่ ยมป้ระ เทศสมา ชิ้ก 
ในภูมิภาคเอุเช้่ย	 จำเป้็นต้อุงม่การส่งเสริมการวิิจัยและพััฒนานวิัตกรรมด้้านอุงค์ควิามรู้พัื�นฐาน	 
เพัื�อุนำไป้สู่การต่อุยอุด้อุงค์ควิามรู้ท่�เป้็นเลิศและนวิัตกรรมระด้ับสูง	 และสามารถสนับสนุนการพััฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขอุงป้ระเทศอุย่างยั�งยืน	 โด้ยเฉพัาะอุย่างยิ�งเทคโนโลย่ฐานทั�ง	4	ด้้าน	 ได้้แก่	 เทคโนโลย่
ช้่วิภาพั	 เทคโนโลย่วิัสดุ้	 นาโนเทคโนโลย่	 และเทคโนโลย่ด้ิจิทัล	 ซึึ่�งม่ป้ัจจัยควิามสำเร็จท่�สำคัญ	 คือุ	 
การส่งเสริมการทำวิิจัยพัื�นฐานและขั�นแนวิหน้า	 การผู้ลิตและพััฒนานักวิิจัยอุาช้่พั	 การพััฒนาและ 
การใช้้ป้ระโยช้น์เทคโนโลย่นวัิตกรรมแห่งอุนาคต	 และการสร้างสภาพัแวิด้ล้อุมท่�เอุื�อุต่อุการพััฒนา 
งานวิิจัย	 โด้ยท่�ผู้่านมาการวิิจัยและพััฒนานวัิตกรรมด้้านอุงค์ควิามรู้พัื�นฐานม่ป้ระเด็้นท้าทายท่�สำคัญ 
คือุ	การพััฒนาเทคโนโลย่พัื�นฐานท่�เข้มแข็ง	 เพัื�อุนำไป้สู่การสร้างงานวิิจัยขั�นแนวิหน้าท่�สามารถตอุบโจทย ์
ควิามต้อุงการขอุงตลาด้	 ตลอุด้จนแก้ไขป้ัญหาและยกระด้ับควิามสามารถในการแข่งขันขอุงป้ระเทศ 
ได้้อุย่างเป้็นรูป้ธิรรม	

จ.3

ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายท่�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565

ป้ี
2565
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

	 สะท้อุนเท่ยบเค่ยงจากมูลค่าการช้ำระเงิน
ทางเทคโนโลย่ระหวิ่างไทยกับป้ระเทศในเอุเช้่ยโด้ย
ได้้ป้ระมาณิการกำหนด้เป้้าหมายการด้ำเนินการ
ในพั.ศ.	 2565	 ให้ม่สัด้ส่วินมูลค่าการลงทุนเฉล่�ย 
ต่อุ โครงการ ท่� ได้้ รั บการสนับสนุน เพัิ� ม ขึ� น เป้็น 
ร้อุยละ	5	ต่อุป้ี	ซึ่ึ�งในภาพัรวิมช้่วิงพั.ศ.	2561	-	2564 
พับวิ่า	ป้ระเทศไทยม่แนวิโน้มการขาด้ดุ้ลการช้ำระเงิน 
ทางเทคโนโลย่เป้ล่�ยนแป้ลงไม่มากนัก	 โด้ยขาด้ดุ้ล 
เฉล่�ยป้ีละ	 9,381	 ล้านบาท	 หรือุเพัิ�มขึ�นเฉล่�ย 
ร้อุยละ	4.51	ต่อุป้ี	และเมื่ื�อพิจารัณาในั้พ.ศ. 2564 
จะเห็นั้ว่าปรัะเทศไทยขัาดดุลการัช้ำรัะเงินั้ทาง
เทค่โนั้โลยี 253,863 ล้านั้บาท เพิ�มื่ขัึ�นั้จากพ.ศ.2563 
จำนั้วนั้ 13,301 ล้านั้บาท หรัือขัาดทุนั้เพิ�มื่ขัึ�นั้ถึง 
รั้อยละ 5.53 โดยเมื่ื�อเปรีัยบเทียบก้บเป้าหมื่าย 
พ.ศ. 2565 จึงย้งไมื่่ใกล้เคี่ยงค่่าเป้าหมื่ายที�กำหนั้ดไว้ 
ทั�งน่� 	 ส่วินหนึ�งท่�ป้ระเทศไทยม่การขาด้ดุ้ลการ 
ช้ำระเงินทางเทคโนโลย่เกิด้จากการขาด้ดุ้ลการ 
ช้ำระเงินทางเทคโนโลย่กับป้ระเทศญ่�ปุ้�นเพัิ�มขึ�น 
14,020	ล้านบาท	ซึ่ึ�งสะท้อุนสถานการณิ์ท่�ป้ระเทศไทย 
เป้็นผูู้้รับเทคโนโลย่	 โด้ยเฉพัาะกับป้ระเทศผูู้้นำ
ด้้านเทคโนโลย่ในเอุเซึ่่ย	 เช้่น	ญ่�ปุ้�น	 สิงคโป้ร์	 จ่น 
มาเลเซึ่่ย	 และฮ่่อุงกง	 ซึ่ึ� งส่วินใหญ่เป้็นรายการ 
รายจ่ายค่าท่�ป้รึกษาและค่าธิรรมเน่ยมทางเทคนิค 
ขณิะเด้่ยวิกัน	ในพั.ศ.	2564	ไทยม่สถานะได้้เป้ร่ยบดุ้ล 

การช้ำระเงินทางเทคโนโลย่กับหลายป้ระเทศใน
ภูมิภาคอุาเซึ่่ยน	อุาทิ	อุินโด้น่เซึ่่ย	1,471	ล้านบาท 
มาเลเซึ่่ย	1,385	ล้านบาท	และเวิ่ยด้นาม	283	ล้านบาท 
แต่ก็ไม่เพ่ัยงพัอุท่�จะลด้การขาด้ดุ้ลการช้ำระเงิน
ได้้อุย่างม่นัยสำคัญ	 เนื�อุงจากไทยยังต้อุงพัึ�งพัา 
เทคโนโลย่จากหลากหลายป้ระเทศผูู้้ นำด้้ าน 
เทคโนโลย่ทั�วิโลก	ทั�งน่�	 เมื�อุพิัจารณิาในด้้านรายรับ 
ทางเทคโนโลย่ขอุงไทย	ซึ่ึ�งป้ระกอุบด้้วิยค่ารอุยัลต่� 
และค่าธิรรมเน่ยมใบอุนุญาตและค่าท่�ป้รึกษา
และการให้บริการทางเทคนิค	 พับวิ่าม่แนวิโน้ม 
เพัิ�มขึ�นเมื�อุเท่ยบกับป้ระเทศกำลังพััฒนาด้้วิยกัน 
หรือุเพัิ�มขึ�นเฉล่�ยร้อุยละ	3.73	ต่อุป้ี	 จึงเป้็นสัญญาณิ 
ด้้านบวิกขอุงไทยในด้้านศักยภาพัการผู้ลิตเทคโนโลย่ 
เอุงภายในป้ระเทศท่�กำลังป้รับตัวิด่้ขึ�น	 และอุาจ 
ส่งผู้ลให้การขาด้ดุ้ลการช้ำระเงินทางเทคโนโลย่ 
ขอุงไทยลด้ลงในอุนาคต	 ท้� งนั้ี�  เมื่ื�อพิจารัณา
เปรีัยบเทียบดุลการัช้ำรัะเงินั้ทางเทค่โนั้โลยีในั้ 
พ.ศ.2564 ที�ขัาดทุนั้เพิ�มื่ขึั�นั้ถึงรั้อยละ 5.53 ก้บ 
เป้าหมื่ายพ.ศ. 2565 จึงย้งไมื่่ใกล้เคี่ยงค่่าเป้าหมื่าย 
ที�กำหนั้ดให้มื่ีส่้ดส่่วนั้มื่่ลค่่าการัลงทุนั้เฉลี�ยตั่อ 
โค่รังการัที�ได้รั้บการัส่นั้้บส่นุั้นั้เพิ�มื่ขัึ�นั้เป็นั้รั้อยละ 5  
ตั่อปี ส่่งผลให้ส่ถานั้การับรัรัลุเป้าหมื่ายรัะด้บวิกฤตั ิ
ในั้การับรัรัลุเป้าหมื่าย
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 กระทรวิงการอุุด้มศึกษาวิิทยาศาสตร ์
วิิจัยและนวิัตกรรม	 (อุวิ.)	 เป้็นหน่วิยงานขับเคลื�อุน 
หลั ก ผู้่ า นหน่ วิ ย ง าน ใ ต้ สั ง กั ด้ แ ล ะ เ ค รื อุ ข่ า ย 
มหาวิิทยาลัยทั� วิป้ระเทศ	 เพัื�อุให้ป้ระเทศไทย 
ม่อุงค์ควิามรู้และข่ด้ควิามสามารถขอุงเทคโนโลย ่
ฐานเพัิ�มขึ�น	 โด้ยม่การขับเคลื�อุนผู้่านโค่รังการั 
เ พื� อ ขั้ บ เ ค่ ลื� อ นั้ ก า รั บ รั รั ลุ เ ป้ า ห มื่ า ย ตั า มื่
ยุทธศาส่ตัรั์ช้าตัิ ปรัะจำปีงบปรัะมื่าณ 2565 
ได้แก่  โค่รังการัพ้ฒนั้ายีนั้ตั้านั้ทานั้โรัค่ขัอบ 
ใบแห้งแบบย้�งยืนั้ด้วยเทค่โนั้โลยีช้ีวภาพขั้�นั้ 
แนั้วหนั้้า โค่รังการัพ้ฒนั้าเทค่โนั้โลยีและนั้ว้ตักรัรัมื่ 
จากว้ส่ดุอนุั้พ้นั้ธ์กรัาฟีนั้ขั้�นั้แนั้วหนั้้าส่ำหร้ับ
อุตัส่าหกรัรัมื่ส่มื่้ยใหมื่่ 	 โครงการพััฒนาด้้ าน
เทคโนโลย่ดิ้จิทัล	 อุาทิ	 โค่รังการัพ้ฒนั้ารัะบบ
ตัรัวจจ้บและวิเค่รัาะห์พื�นั้ที�เผาไหมื่้จากภาพถ่าย
ดาวเทียมื่ด้วย เทค่โนั้โลยีการั เรัี ยนั้ ร่ั้ เช้ิ งลึ ก
เพัื� อุ เพัิ� มป้ระสิทธิิภาพัการวิางแผู้นจัด้การป้� า
ไม้และควิามเส่�ยงขอุงไฟป้�า	 และการวิิ จัยและ
พััฒนาด้้านด้าราศาสตร์	อุวิกาศ	และวิิทยาศาสตร์
บรรยากาศ	รวิมถึงการพััฒนาด้าวิเท่ยมและอุุป้กรณิ์

วิิทยาศาสตร์อุวิกาศ	 อุ่กทั�งยังม่โครงการอุื�น	 ๆ	 
ท่�ม่ส่วินในการผู้ลักด้ันควิามสำเร็จขอุงเป้้าหมาย
น่�	 เช้่น	 โครงการสร้างเครือุข่ายควิามร่วิมมือุด้้าน 
การวิิจัยและนวิัตกรรมกับหน่วิยงานวิิจัยต่างป้ระเทศ 
ในระด้ับนานาช้าติและการพััฒนาศักยภาพัขอุง 
นักวิิจัยไทยภายใต้ข้อุตกลงควิามร่วิมมือุระหวิ่าง 
วิช้.	และต่างป้ระเทศ	อุาทิ	เกาหล่ใต้	จ่น	และเยอุรมัน 
โครงการส่งเสริมการวิิจัยขั�นแนวิหน้าและการวิิจัย 
พืั�นฐานท่�ป้ระเทศไทยม่ศักยภาพั	 โครงการพััฒนา 
เช้ิงวิิศวิกรรมเพัื�อุภาคอุุตสาหกรรมจากเครื�อุงโทคาแมค 
ขอุงป้ระเทศไทย	(TT1)	โครงการสนับสนุนการจัด้ตั�ง 
ศูนย์วิิจัย	 เพัื�อุแก้ป้ัญหาขอุงป้ระเทศและป้ัญหา 
ขอุงพัื�นท่�อุย่างม่ป้ระสิทธิิภาพั	 ทั�งน่�	 จะเห็นได้้วิ่า 
การด้ำเนินงานขอุงภาครัฐท่�ผู้่านมาสอุด้คล้อุง 
กับป้ัจจัยควิามสำเร็จในการขับเคลื�อุนข่ด้ควิาม
สามารถขอุงเทคโนโลย่ฐานทั�ง	 4	 ด้้าน	 ซึ่ึ�งเป้็น
รากฐานการพััฒนาให้ป้ระเทศไทยม่เทคโนโลย่ 
เป้็นขอุงตนเอุง	ลด้การนำเข้าเทคโนโลย่จากต่างช้าติ 
และสนับสนุนบทบาทการเป้็นผูู้้ถ่ายทอุด้เทคโนโลย่
ในภูมิภาคอุาเซ่ึ่ยนและเอุเช่้ยได้ ้ในระยะต ่อุไป้
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 ไทยยังม่ข้อุจำกัด้ในหลายมิติท่� เป้็นอุุป้สรรคต่อุการพััฒนาควิามสามารถขอุงเทคโนโลย่ฐาน 
ทั�ง	4	ฐานให้ก้าวิหน้าในเอุเซึ่่ย	ทั�งในมิติด้้านอุงค์ควิามรู้	 สภาพัแวิด้ล้อุมและศักยภาพัขอุงโครงสร้างพืั�นฐาน 
ท่�จำเป้็นต่อุการทำวิิจัยขั�นพัื�นฐานและการวิิจัยขั�นแนวิหน้า	 อุาทิ	 โครงการต้นแบบเพัื�อุการพััฒนา 
เทคโนโลย่ด้้านเคม่ช้่วิภาพั	 วิัคซึ่่นและเครื�อุงมือุแพัทย์	 การบินและอุวิกาศ	 เป้็นต้น	 รวิมถึงด้้านบุคลากร
ท่�ม่ควิามเช้่�ยวิช้าญด้้านการวิิจัยทั�งในเชิ้งป้ริมาณิและคุณิภาพั	และควิามสามารถในการรับการถ่ายทอุด้
เทคโนโลย่จากต่างป้ระเทศท่�เข้ามาลงทุนในป้ระเทศไทย	ซึ่ึ�งจะเป้็นส่วินสำคัญในการผู้ลักดั้นการพััฒนา
เทคโนโลย่ฐานท่�สำคัญในการตอุบโจทย์การพััฒนาป้ระเทศ	 อุย่างไรก็ตามหน่วิยงานรับผู้ิด้ช้อุบหลัก 
ภายใต้	 สวิทช้.	 ได้้แก่	 ศูนย์พัันธิุวิิศวิกรรมและเทคโนโลย่ช้่วิภาพัแห่งช้าติ	 (ไบโอุเทค)	 ศูนย์เทคโนโลย่โลหะ
และวัิสดุ้แห่งช้าติ	 (เอ็ุมเทค)	 ศูนย์นาโนเทคโนโลย่แห่งช้าติ	 (นาโนเทค)	และ	 ศูนย์เทคโนโลย่อิุเล็กทรอุนิกส์
และคอุมพิัวิเตอุร์แห่งช้าติ	 (เนคเทค)	 ได้้ม่การขับเคลื�อุนงานวิิจัยและนวัิตกรรมอุอุกมาอุย่างต่อุเนื�อุง	 
จึงเป้็นการสะท้อุนสถานะควิามพัร้อุมด้้านสถาบันวิิจัยและพััฒนาซึ่ึ�งเป้็นป้ัจจัยพัื�นฐานสำคัญในการ 
ขับเคลื�อุนการพััฒนาเทคโนโลย่ฐานทั�ง	4	ด้้าน	ขอุงป้ระเทศไทยในระยะต่อุไป้
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 หน่วิยงานท่�เก่�ยวิข้อุง	ทั�งภาครัฐ	โด้ยหน่วิยงานรับผู้ิด้ช้อุบหลักภายใต้	สวิทช้.	ภาคเอุกช้น	และสถาบัน 
การศึกษาควิรร่วิมกันวิิเคราะห์ช้่อุงวิ่างการพััฒนาเทคโนโลย่ฐานทั�ง	 4	ด้้าน	 เพัื�อุกำหนด้ทิศทางการพััฒนา 
การวิิจัยพัื�นฐานและการวิิจัยขั�นแนวิหน้าเพัื�อุตอุบโจทย์ควิามต้อุงการขอุงภาคธิุรกิจและมุ่งแก้ไขป้ัญหา 
ด้้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ�งแวิด้ล้อุมขอุงป้ระเทศ	ผู้่านการพััฒนาระบบ	กลไก	ฐานข้อุมูล	และโครงสร้างพืั�นฐาน 
ในการพััฒนาวิิทยาศาสตร์	เทคโนโลย่	และการวิิจัยและนวิัตกรรม	รวิมทั�งการระด้มทุนเพัื�อุการเพัิ�มข่ด้ควิามสามารถ 
ทางเทคโนโลย่ขอุงป้ระเทศได้้อุย่างยั�งยืน	 รวิมถึงการรับการถ่ายทอุด้เทคโนโลย่จากป้ระเทศผูู้้นำท่�เข้ามาลงทุน 
ในป้ระเทศ	และการใช้้ป้ระโยช้น์จากกลไกควิามร่วิมมือุระหวิ่างป้ระเทศเพัื�อุสร้างเครือุข่ายการวิิจัยและพััฒนา 
และเป้็นช้่อุงทางในการศึกษาควิามก้าวิหน้าด้้านเทคโนโลย่ขอุงป้ระเทศในเอุเช้่ยเพัื�อุผู้ลลัพัธิ์ในการมุ่งสร้าง 
นวัิตกรรมต้นแบบท่�สอุด้คล้อุงกับควิามต้อุงการขอุงตลาด้	 โด้ยการพึั�งพัาเทคโนโลย่ขอุงตนเอุงต่อุไป้ 
ในอุนาคต
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	 แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิศาสตร์ช้า ติ 	 ป้ระเ ด็้น	 (23) 	 ด้้ านการวิิ จัยและพััฒนานวัิตกรรม 
(พั.ศ.2566	 –	 2570)	 (ฉบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 เป้้าหมายแผู้นแม่บทย่อุย	 ป้ระเทศไทยม่ข่ด้ควิามสามารถ 
ในการแข่งขันด้้านนวิัตกรรมและเทคโนโลย่ ขั�นสูง ทัด้เท่ยมป้ระเทศท่�ก้ าวิหน้าในเอุเช้่ยได้้ม่การ 
ป้รับเป้ล่�ยนไป้ใช้้ตัวิช้่�วิัด้และค่าเป้้าหมาย	 จาก เดิมื่ อ้นั้ด้บค่วามื่ก้าวหนั้้าทางเทค่โนั้โลยีชี้วภาพ
และเทค่โนั้โลยีว้ส่ดุ นั้าโนั้เทค่โนั้โลยี และเทค่โนั้โลยีดิจิท้ล อย่่ในั้อ้นั้ด้บที� 1 ในั้ 20 ขัองปรัะเทศ
ที�ก้าวหนั้้าในั้เอเชี้ยภายในั้พ.ศ. 2565 เป็นั้ ส่้ดส่่วนั้มื่่ลค่่าการัส่่งออกเทค่โนั้โลยีข้ั�นั้ส่่งขัองไทย 
ตั่อค่่าเฉลี�ยขัองกลุ่มื่ปรัะเทศในั้เอเช้ีย 6 อ้นั้ด้บแรัก ไมื่่นั้้อยกว่ารั้อยละ 19 ในั้พ.ศ. 2570 ซึ่ึ�งล่าสุ่ด 
พ.ศ. 2563 อย่่ที�รัะด้บรั้อยละ 16 เมื่ื�อเทียบก้บพ.ศ. 2570 ค่ิดเป็นั้รั้อยละ 84.21 ส่ถานั้การัณ์การั 
บรัรัลุเป้าหมื่ายจึงอย่่ในั้รัะด้บใกล้เค่ียงในั้การับรัรัลุเป้าหมื่าย จะเห็นวิ่า	 เป้็นเป้้าหมายท่�ท้าทาย 
อุย่างมาก	 ป้ระเทศไทยจำเป้็นต้อุงผู้ลักดั้นการพััฒนาเทคโนโลย่ขั�นสูงเพืั�อุลด้การพึั�งพัาเทคโนโลย่จาก 
ป้ระเทศผูู้้นำด้้านเทคโนโลย่อุื�น	 ๆ	 เพัื�อุเพัิ�มสัด้ส่วินมูลค่าส่งอุอุกเทคโนโลย่ท่�พััฒนาขึ�นเอุงภายในป้ระเทศ 
ให้ได้้มากยิ�งขึ�น	ซึ่ึ�งจะม่ผู้ลทำให้สามารถบรรลุเป้้าหมายได้้ภายในพั.ศ.	2570

*หมายเหตุ	 ม่การป้รับเป้ล่�ยนวิิธิ่การคำนวิณิสถานการณิ์บรรลุเป้้าหมายเพืั�อุให้ม่ควิามถูกต้อุงมากยิ�งขึ�น	 คำนวินจากดุ้ลการช้ำระเงิน 
ทางเทคโนโลย่ขอุงป้ระเทศไทย	 โด้ยคำนวินหาค่าเฉล่�ยร้อุยละการขาด้ดุ้ลการช้ำระเงินฯ	 	 ในช้่วิงป้ี	 2561	 -	 2564	ส่งผู้ลให้ส่ท่�แสด้งสถานะ
บรรลุค่าเป้้าหมายขอุง	พั.ศ.	2564	-	2565	ม่การเป้ล่�ยนแป้ลง

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

ป้ัจัจััยสนับสนุนในการวิิจััยและพััฒนานวิัตกรรม

อัตราจัำานวินโครงสร้างพืั�นฐานวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่สมัยใหม่ 
ท่�จัำาเป้็นต่อการพััฒนาป้ระเทศเพิั�มข้�นร้อยละ 10

จัำานวินโครงสร้างพืั�นฐานวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่สมัยใหม่ท่�จัำาเป้็นต่อการ
พััฒนาป้ระเทศเพิั�มข้�น

	 การวิิจัยและพััฒนานวัิตกรรมเป้็นป้ัจจัยสำคัญในการพััฒนาป้ระเทศให้เติบโตอุย่างก้าวิกระโด้ด้	 
ซึึ่�งจำเป้็นต้อุงอุาศัยอุงค์ควิามรู้ด้้านวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่สมัยใหม่	 ในป้ัจจุบันป้ระเทศไทย 
ได้้ให้ควิามสำคัญในการลงทุนโครงสร้างพัื�นฐานและสิ�งอุำนวิยควิามสะด้วิกด้้านวิิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย่	 
และนวัิตกรรม	 โด้ยสร้างห้อุงป้ฏิิบัติการวิิจัย/โรงงานต้นแบบท่�ม่มาตรฐาน	พััฒนาระบบสารสนเทศกลาง 
เพัื�อุเช้ื�อุมโยงฐานข้อุมูลด้้านการวิิจัยและนวิัตกรรมท่� เป้็นระบบและครอุบคลุม	 และบริหารจัด้การ 
การเข้าถึงและการใช้้ป้ระโยช้น์โครงสร้างพัื�นฐานอุย่างม่ป้ระสิทธิิภาพั	พัร้อุมทั�งมุ่งเน้นการพััฒนาบุคลากร
ด้้านการวิิจัยและพััฒนา	 การด้ึงดู้ด้บุคลากรท่�ม่ศักยภาพัสูง	 รวิมถึงการสร้างเครือุข่ายควิามร่วิมมือุ 
ระหวิ่างหน่วิยงานในระบบวิิจัย	 เพัื�อุพััฒนาอุงค์ควิามรู้ด้้านวิิทยาศาสตร์	 วิิจัยและนวัิตกรรมท่�จะช้่วิย 
ขับเคลื�อุนอุุตสาหกรรมเป้้าหมายขอุงป้ระเทศ	อุย่างไรก็ตาม	 ในพั.ศ.	 2565	สถานการณิ์การแพัร่ระบาด้ 
ขอุงเชื้�อุโควิิด้-19	 ยังคงส่งผู้ลกระทบอุยู่เป้็นระยะ	ทำให้เศรษฐกิจยังคงฟ้�นตัวิได้้ค่อุนข้างน้อุย	 ส่งผู้ลให ้
การลงทุนในโครงสร้างพัื�นฐานวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่สมัยใหม่ขอุงภาครัฐช้ะลอุตัวิลง

จ.3

ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายท่�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565

ป้ี
2565
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

	 สะท้อุนเท่ยบเค่ยงได้้จากจำนวินโครงสร้าง
พัื� นฐานวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่สมัยใหม่ 
ขอุงป้ระเทศสามารถเท่ยบเค่ยงได้้จากจำนวิน
บุคลากรด้้านการวิิ จัยและพััฒนาท่�ทำงานวิิ จัย 
เต็มเวิลา	 (Full-Time	 equivalence:	 FTE)	 ต่อุ
ป้ระช้ากร	10,000	คน	ในพั.ศ.	2563	ม่จำนวิน	25	คน 
เท่ากับพั.ศ.	 2562	ซึ่ึ�งเพัิ�มขึ�นเล็กน้อุยจากจำนวิน	 
24	คน	 ในพั.ศ.	2561	ซึ่ึ�งได้้ป้ระมาณิการเป้้าหมาย 
การด้ำเนินการให้ม่จำนวินบุคลากรด้้านการวิิจัย
และพััฒนาท่�ทำงานวิิจัยเต็มเวิลาเพัิ�มขึ�นร้อุยละ	 
10	ต่อุป้ี	ซึ่ึ�งในพั.ศ.	2565	จะม่จำนวินทั�งสิ�น	25	คน 
ในพั.ศ.	 2565	 โดยเมื่ื�อเปรัียบเทียบก้บจำนั้วนั้
บุค่ลากรัด้านั้การัวิจ้ยและพ้ฒนั้าที�ทำงานั้วิจ้ย 
เตั็มื่เวลาล่าสุ่ด พบว่าบรัรัลุค่่าเป้าหมื่าย ทั�งน่� 
จากข้อุมูลจำนวินห้อุงป้ฏิิ บัติการโด้ยส่วินใหญ่ 
เป้็นห้อุงป้ฏิิ บัติการทด้สอุบท่� ได้้ รับการรับรอุง
ตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	17025	 ซึ่ึ� งมาตรฐาน 
ด้ั ง ก ล่ า วิ เ ป้็ น ข้ อุ ก ำหนด้ทั� วิ ไ ป้ วิ่ า ด้้ วิ ย ค วิ าม
สามารถห้อุงป้ฏิิบัติการในการด้ำเนินการทด้สอุบ 
และ/หรือุสอุบเท่ยบ	 ป้ระกอุบด้้วิยข้อุกำหนด้ 
ด้้ านการบ ริหารงาน คุณิภาพัและข้ อุกำหนด้ 
ด้้านวิิช้าการ	โด้ยม่	3	หน่วิยงานหลักท่�ให้การรับรอุง 
ได้้แก่	(1)	กรมวิิทยาศาสตร์บริการ	(วิศ.)	(2)	สำนักงาน 
มาตรฐานผู้ลิตภัณิฑ์์อุุตสาหกรรม	 (สมอุ.)	 และ 

(3)	 กรมวิิทยาศาสตร์การแพัทย์ 	 (วิพั.)	 ทั� งน่� 
ในพั.ศ.	2561	-	2565	จำนวินห้อุงป้ฏิิบัติการทด้สอุบ 
ตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	ม่จำนวินเพัิ�มขึ�น 
อุย่างต่อุเนื�อุง	โด้ยในพั.ศ.	2564	ม่	845	แห่ง	เพัิ�มขึ�น 
เป้็น	901	แห่งในพั.ศ.	2565	หรือุเพัิ�มขึ�นร้อุยละ	6.63 
ซึ่ึ� งภาพัรวิมม่แนวิโน้มเพัิ�มขึ�นเป้็นไป้ในทิศทาง
เด้่ยวิกันกับจำนวินบุคลากรด้้านการวิิจัยและ
พััฒนาท่�ทำงานวิิจัยเต็มเวิลา	 นอุกจากน่�สถาบัน 
การจัด้การนานาช้าติ	 (International	 Institute 
for	Management	Development:	IMD)	ได้้จัด้อุันด้ับ
ข่ด้ควิามสามารถในการแข่งขันขอุงป้ระเทศไทย 
ด้้านโครงสร้างพืั�นฐานในภาพัรวิมซึึ่�งม่แนวิโน้ม 
อุันด้ับด้่ขึ�นในช้่วิงพั.ศ.	 2561-2565	 จากอัุนดั้บ 
ท่�	 48	 ในป้ี	 2561	 เป้็นอุันดั้บท่�	 44	 ในพั.ศ.	 2565	
โด้ยโครงสร้างพัื�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์ขอุงไทย 
อุยู่ในอุันดั้บท่�	38	ในพั.ศ.	2565	คงท่�จากพั.ศ.	2564	
และโครงสร้างพัื�นฐานด้้านเทคโนโลย่	ป้รับตัวิด้่ขึ�น	 
3	อัุนดั้บ	จากอัุนดั้บท่�	37	ในพั.ศ.	2564	เป้็นอัุนดั้บท่� 
34	ในพั.ศ.	2565	ท้�งนั้ี� เมืื่�อพิจารัณาเปรีัยบเทียบก้บ
จำนั้วนั้บุค่ลากรัด้านั้การัวิจ้ยและพ้ฒนั้าที�ทำงานั้
วิจ้ยเตั็มื่เวลาล่าสุ่ดในั้พ.ศ. 2562 จำนั้วนั้ 25 ค่นั้  
ก้บค่่าเป้าหมื่ายพ.ศ. 2570 ด้งนั้้�นั้ส่ถานั้การับรัรัลุ 
เป้าหมื่ายจึงอย่่ในั้รัะด้บบรัรัลุเป้าหมื่าย

ท่�มา: สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิิทยาศาสตร์ เทคโนโลย่ และนวิัตกรรมแห่งชาติ (สวิทน.)
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 หน่ วิยงานท่� เก่� ยวิข้ อุง ได้้ ร่ วิมขับ เคลื� อุนการด้ำ เนินงานผู้่ าน 	 โค่รังการั เพื� อขั้บ เค่ลื� อนั้ 
การับรัรัลุเป้าหมื่ายตัามื่ยุทธศาส่ตัรั์ช้าตัิ ปรัะจำปีงบปรัะมื่าณ 2565	 ท่�จะช้่วิยส่งเสริมและสนับสนุน 
โครงสร้างพัื�นฐานขอุงป้ระเทศ	 อุาทิ	 โค่รังการัพ้ฒนั้าโค่รังส่รั้างพื�นั้ฐานั้ส่ำหรั้บให้บรัิการัแส่งซึ่ินั้ 
โค่รัตัรัอนั้และเทค่โนั้โลยีขั้�นั้ส่่งเพื�ออุตัส่าหกรัรัมื่โค่รังการัพ้ฒนั้าขัีดค่วามื่ส่ามื่ารัถทางการัว้ด 
เพื�อส่่งเส่รัิมื่ศ้กยภาพการัแขั่งขั้นั้ขัองอุตัส่าหกรัรัมื่หลอดไฟแอลอีดีและโค่รังการัพ้ฒนั้ามื่าตัรัฐานั้ 
วิธีการัส่อบเทียบเค่รัื�องว้ดเส่ียงส่ำหรั้บแอปพลิเค่ช้้นั้ในั้มื่ือถือตัามื่มื่าตัรัฐานั้ IEC 61672 : 2013 
เพื� อรัอง ร้ับการัใช้้ งานั้ด้านั้กฎหมื่ายและป้องก้นั้สุ่ขัภาพในั้โรังงานั้อุตัส่าหกรัรัมื่ นอุกจากน่� 
ยั งม่ โครงการอุื�น 	 ๆ	 ท่� จะช้่วิยยกระดั้บโครงสร้ างพัื�นฐานและพััฒนาบุคลากรด้้านวิิทยาศาสตร์ 
อุาทิ	 โครงการยกระด้ับคุณิภาพัห้อุงป้ฏิิบัติการทด้สอุบยางให้ม่คุณิภาพั	 โครงการพััฒนาบุคลากร 
วิิจัยและนวิัตกรรมตำรวิจเพัื�อุรอุงรับอุุตสาหกรรมควิามป้ลอุด้ภัยในช้่วิิตและทรัพัย์สินขอุงป้ระช้าช้น

ท่�มา : สถาบันการจััดัการนานาชาติ (IMD)

ท่�มา : สถาบันการจััดัการนานาชาติ (IMD)
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 แม้วิ่าอัุนดั้บข่ด้ควิามสามารถในการแข่งขันขอุงป้ระเทศด้้านโครงสร้างพืั�นฐานทางเทคโนโลย ่
จะป้รับอุันด้ับด้่ขึ�น	 แต่อุันด้ับโครงสร้างพัื�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์คงท่�จากป้ีท่�ผู้่านมา	 ขณิะท่�บุคลากร 
ด้้านการวิิจัยและพััฒนาท่�ทำงานวิิจัยเต็มเวิลาเป้ล่�ยนแป้ลงไม่มากนัก	ป้ระเด้็นท้าทายท่�สำคัญ	จึงพัิจารณิา
เป้็น	 2	 มิติ	 ได้้แก่	 การลงทุนด้้านกายภาพั	 ได้้แก่	 การขยายการลงทุนเพืั�อุสร้างเมือุงนวิัตกรรมในพัื�นท่�	 
เขตนวิัตกรรมระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษภาคตะวิันอุอุกอุย่างครบวิงจร	 และสอุด้คล้อุงกับเป้้าหมาย 
อุุตสาหกรรมขอุงป้ระเทศ	 และการลงทุนด้้านทรัพัยากรมนุษย์	 ตั�งแต่ช้่วิงวิัยป้ระถมศึกษาถึงมัธิยม 
ศึกษาให้ม่พัื�นฐานควิามรู้ด้้านวิิทยาศาตร์และคณิิตศาสตร์ท่� เข้มแข็งมากกวิ่าการเร่ยนรู้ เช้ิงวิิช้าการ 
จนทำให้ขาด้โอุกาสการพััฒนาศักยภาพัควิามโด้ด้เด้่นท่�จะสามารถต่อุยอุด้ในสาขาเทคโนโลย่ขั�นสูง 
ต่อุไป้ในอุนาคต	 ซึ่ึ� งทั� ง 	 2	 มิติ 	 จำเป้็นต้อุงขับเคลื�อุนไป้พัร้อุมกันเพัื�อุให้งบป้ระมาณิท่�ลงทุนไป้ 
เกิด้การใช้้ป้ระโยช้น์และสร้างผู้ลกระทบเช้ิงบวิกกลับมายังสังคมและเศรษฐกิจได้้ในระยะยาวิ
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 ภาครัฐยังคงจำเป้็นต้อุงลงทุนในโครงสร้างพืั�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่สมัยใหม่ 
อุย่างต่อุเนื�อุง	 รวิมถึงบูรณิาการควิามร่วิมมือุระหวิ่างภาครัฐ	ภาคเอุกช้น	ภาควิิช้าการ	และภาคป้ระช้าช้น 
ในการพััฒนาควิามก้าวิหน้าทางเทคโนโลย่และวิิทยาศาสตร์กับป้ระเทศผูู้้นำด้้านเทคโนโลย่สำหรับ 
อุุตสาหกรรมเป้้าหมายขอุงป้ระเทศ	เช้่น	อุาหารอุนาคต	ยานยนต์ไฟฟ้า	เคม่ช้่วิภาพัเพัื�อุการแพัทย์และสุขภาพั 
พัลังงานสะอุาด้ป้ัญญาป้ระด้ิษฐ์	 รวิมถึงขยายช้่อุงทางการเข้าถึงการใช้้ป้ระโยช้น์จากโครงสร้างพัื�นฐาน 
ท่�สำคัญขอุงป้ระเทศท่�ม่อุยู่ในขณิะน่�ไป้ยังผูู้้ป้ระกอุบการอุย่างม่ป้ระสิทธิิภาพั	 เพัื�อุร่วิมคิด้และพััฒนา 
นวิัตกรรมท่�สามารถตอุบโจทย์ตลาด้อุนาคต	 เช้่น	 อุุทยานวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่	 เครื�อุงกำเนิด้แสง 
ซิึ่นโครตรอุนโรงงานต้นแบบสารตั�งต้นทางช้่วิภาพั	ศูนย์นวิัตกรรมการผู้ลิตยั�งยืน	 ในพืั�นท่�	 EECi	 รวิมถึง 
พััฒนาบุคลากรการวิิจัยและพััฒนาเพัื�อุรอุงรับโครงสร้างพัื�นฐานดั้งกล่าวิ	 โด้ยเริ�มตั�งแต่การสนับสนุน 
นักเร่ยน/นักศึกษาให้เร่ยนด้้านวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่	กำหนด้เส้นทางอุาช้่พัท่�ช้ัด้เจน	และสร้างแรงจูงใจ 
เพืั�อุด้ึงดู้ด้บุคลากรท่�ม่ศักยภาพัสูงให้ทำงานในป้ระเทศ
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	 แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิศาสตร์ช้า ติ 	 ป้ระเ ด็้น	 (23) 	 ด้้ านการวิิ จัยและพััฒนานวัิตกรรม	 
(พั.ศ.	2566	–	2570)	(ฉบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	เป้้าหมายแผู้นแม่บทย่อุย	จำนวินโครงสร้างพืั�นฐานวิิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย่สมัยใหม่ท่�จำเป้็นต่อุการพััฒนาป้ระเทศเพิั�มขึ�น	 ได้้ม่การป้รับเป้ล่�ยนไป้ใช้้ ตัวิช่้�วิัด้ 
และค่าเป้้าหมาย	จาก	เด้ิม	อ้ตัรัาจำนั้วนั้โค่รังส่รั้างพื�นั้ฐานั้วิทยาศาส่ตัรั์ส่มื่้นั้ใหมื่่ที�จำเป็นั้ตั่อการัพ้ฒนั้า
ปรัะเทศเพิ�มื่ขัึ�นั้ รั้อยละ 10 เป็นั้ ปัจจ้ยด้านั้โค่รังส่รั้างพื�นั้ฐานั้ขัองด้ช้นั้ีค่วามื่ส่ามื่ารัถด้านั้นั้ว้ตักรัรัมื่ 
ไมื่่เกินั้ 1 ในั้ 50 อ้นั้ด้บแรัก ในั้พ.ศ. 2570 ซึ่ึ�งปัจจุบ้นั้พ.ศ. 2565 ปรัะเทศไทยอย่่ในั้อ้นั้ด้บที� 54 เมืื่�อเปรีัยบเทียบ 
ก้บค่่าเป้าหมื่าย ค่ิดเป็นั้รั้อยละ 60 ด้งนั้้�นั้ ส่ถานั้การัณ์บรัรัลุเป้าหมื่ายจึงอย่่ในั้รัะด้บย้งค่งมื่ีค่วามื่เส่ี�ยง 
ในั้การับรัรัลุเป้าหมื่าย	 ทั�งน่�	 ควิรผู้ลักด้ันการลงทุนด้้านโครงสร้างพัื�นฐานวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่ 
สมัยใหม่ทั�งในภาครัฐและภาคเอุกช้น	 ตลอุด้จนสนับสนุนการเข้าถึงและการใช้้ป้ระโยช้น์โครงสร้าง 
พัื�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่อุย่างทั�วิถึง

*หมายเหตุ	 ม่การป้รับเป้ล่�ยนวิิธิ่การคำนวิณิสถานการณิ์บรรลุเป้้าหมายเพืั�อุให้ม่ควิามถูกต้อุงมากยิ�งขึ�น	 ร้อุยละจำนวินบุคลการด้้านการวิิจัย
และพััฒนาท่�ทำงานวิิจัยเต็มเวิลา	 (Full-Time	equivalence:	 FTE)	ต่อุป้ระช้ากร	10,000	คน	ส่งผู้ลให้ส่ท่�แสด้งสถานะบรรลุค่าเป้้าหมาย
ขอุง	พั.ศ.	2564	-	2565	ม่การเป้ล่�ยนแป้ลง

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย

ป้ัจัจััยสนับสนุนในการวิิจััยและพััฒนานวิัตกรรม

สัดัส่วินการลงทุนวิิจััยและพััฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิั�มข้�น 
ท่�ระดัับ 70:30

สัดัส่วินการลงทุนวิิจััยและพััฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิั�มข้�น 

	 การพััฒนากระบวินการผู้ลิตและผู้ลิตภัณิฑ์์ขอุงภาคธุิรกิจจำเป้็นต้อุงอุาศัยการวิิจัยและพััฒนา	 
รวิมถึงป้ระยุกต์ใช้้อุงค์ควิามรู้ด้้านวิิทยาศาตร์และเทคโนโลย่	 ทำให้จำเป้็นต้อุงอุาศัยเงินทุนจำนวินมาก 
ในขั�นตอุนน่�	 ขณิะท่�ภาครัฐจำเป้็นต้อุงสนับสนุนกลไกการขับเคลื�อุนนวิัตกรรม	 โด้ยม่ป้ัจจัยขับเคลื�อุน 
ท่�สำคัญท่�จะช้่วิยให้บรรลุเป้้าหมาย	 ได้้แก่	 การสร้างแรงจูงใจด้้วิยมาตรการทางการเงินและการคลัง	 
การผู้ลักด้ันการใช้้ป้ระโยช้น์งานวิิจัยเพัื�อุนำไป้สู่การพััฒนาเช้ิงพัาณิิช้ย์	 การสร้างอุงค์ควิามรู้เพัื�อุพััฒนา
นวิัตกรรม	 การอุำนวิยควิามสะด้วิกในการเข้าถึงตลาด้ทั�งในและต่างป้ระเทศ	 การสร้างระบบนิเวิศ 
เพัื�อุบ่มเพัาะผูู้้ป้ระกอุบการและการเช้ื�อุมโยงกับนักลงทุน	 ซึ่ึ�งจะส่งผู้ลให้ภาคเอุกช้นสนใจลงทุนเพัื�อุ 
พััฒนานวิัตกรรมเพัิ�มมากขึ�น	 อุย่างไรก็ตาม	 แม้วิ่าเศรษฐกิจจะเริ�มป้รับตัวิด้่ขึ�นในป้ัจจุบัน	 แต่ก็ยังเผู้ชิ้ญ 
ข้อุจำกัด้ด้้านการสนับสนุนงบป้ระมาณิจากภาครัฐและภาคธิุรกิจเอุงยังต้อุงเผู้ช้ิญกับภาวิะขาด้สภาพั
คล่อุงทางการเงิน	 ท่�อุาจส่งผู้ลให้ไม่เอุื�อุต่อุการเพัิ�มการลงทุนด้้านวิิจัยและพััฒนา	 รวิมถึงเกิด้แรงจูงใจ 
ในการนำผู้ลงานวิิจัยไป้ใช้้ป้ระโยช้น์ในเช้ิงพัาณิิช้ย์

จ.3

ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่าเป้้าหมายท่�ต้องบรรลุภายในป้ี 2565

ป้ี
2565
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ท่�มา : สำานักงานการวิิจััยแห่งชาติ (วิช.)

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

	 พัิจารณิาจากสัด้ส่วินการลงทุนวิิจัยและ
พััฒนาขอุงภาคเอุกช้นต่อุภาครัฐในพั.ศ.	2561	-	2562 
ซึ่ึ�งได้้บรรลุเป้้าหมายท่�ระด้ับ	70:30	 เร่ยบร้อุยแล้วิ
ขณิะท่�ในั้พ.ศ. 2563 ปรั้บตั้วลดลงเล็กนั้้อยอย่่ที� 
68:32 ค่ิดเป็นั้รั้อยละ 97.14 ขัองค่่าเป้าหมื่าย 
พ.ศ. 2565 เนื�อุงจากค่าใช้้จ่ายด้้านการวิิจัยและพััฒนา
ขอุงภาคเอุกช้นลด้ลงจาก	149,244	ล้านบาท	 ในป้ี 
2562	เป้็น	141,706	ล้านบาท	ในพั.ศ.	2563	ขณิะท่� 
ค่าใช้้จ่ายด้้านการวิิจัยและพััฒนาขอุงภาครัฐม่ 
แนวิโน้มเพัิ�มขึ�นตั�งแต่พั.ศ.	2561	–	2563	ขณิะเด้่ยวิกัน 
เมื�อุพิัจารณิาค่าใช้้จ่ายด้้านการวิิ จัยและพััฒนา
เป้ร่ยบเท่ยบกับผู้ลิตภัณิฑ์์มวิลรวิมภายในป้ระเทศ	
(GDP)	พับวิ่า	ม่แนวิโน้มเพัิ�มขึ�น	โด้ยในพั.ศ.	2563	อุยู่ท่�
ร้อุยละ	1.33	และเมื�อุเป้ร่ยบเท่ยบกับป้ระเทศอุื�น	ๆ 
ในภูมิภาค	 พับวิ่า	 ยังคงอุยู่ในระด้ับท่�ต�ำกวิ่าเช้่น 
ป้ระเทศจ่น	(ร้อุยละ	2.41)	ป้ระเทศญ่�ปุ้�น	(ร้อุยละ3.27) 

	 แ ล ะป้ ร ะ เ ทศ สิ ง ค โ ป้ ร์ 	 ( ร้ อุ ย ล ะ 	 1 . 8 9 ) 
อุ่ กทั� ง ค่ า ใช้้ จ่ ายด้้ านการวิิ จั ยและพััฒนาขอุง 
ป้ระเทศไทยด้่ขึ�นอุย่างต่อุเนื�อุง	 โด้ยในป้ี	 2561 
ป้ระเทศไทยม่ค่าใช้้จ่ายด้้านการวิิจัยและพััฒนา 
อุยู่ท่�	182,357	ล้านบาท	เพัิ�มขึ�นเป้็น	208,010	ล้านบาท 
ในป้ี	 2563	หรือุเพัิ�มขึ�นเป้็นร้อุยละ	14.07	ด้ังนั�น
ภาครัฐจึงควิรสนับสนุนการลงทุนด้้านการวิิจัย 
และพััฒนาทั� ง ในส่ วินขอุงภาครั ฐและ เอุกช้น 
ซึ่ึ�งจะเป้็นป้ัจจัยสำคัญในการขับเคลื�อุนป้ระเทศสู่ 
การเป้็นป้ระเทศรายได้้สูงในระยะต่อุไป้	 ท้�งนั้ี�  
เมื่ื�อพิจารัณาจากส่้ดส่่วนั้การัลงทุนั้วิจ้ยและ
พ้ฒนั้าขัองภาค่เอกช้นั้ตั่อภาค่ร้ัฐพ.ศ. 2563 ที� 
ปรั้บต้ัวลดลงเล็กนั้้อยอย่่ที� 68:32 ค่ิดเป็นั้รั้อยละ 
97.14 ขัองค่่าเป้าหมื่ายพ.ศ. 2565 ส่่งผลให้ 
ส่ถานั้การับรัรัลุเป้าหมื่ายอย่่ในั้รัะด้บใกล้เค่ียง 
ในั้การับรัรัลุเป้าหมื่าย
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 หน่วิยงานท่� เก่�ยวิข้อุงได้้ร่วิมขับเคลื�อุน
การด้ำเนินงานผู้่ าน โค่รังการั เพื� อขั้บ เค่ลื� อนั้ 
ก า รั บ รั รั ลุ เ ป้ า ห มื่ า ย ตั า มื่ ยุ ท ธ ศ า ส่ ตั รั์ ช้ า ตัิ
ปรัะจำปีงบปรัะมื่าณ 2565 	 ท่� ม่ส่ วินกระตุ้น 
ใ ห้ เ กิ ด้ ก า ร ล ง ทุ น ด้้ า น ก า ร วิิ จั ย แ ล ะ พัั ฒ น า 
ทั� ง ในภาครัฐและภาคเอุกช้น	 อุาทิ	 โค่รังการั 
การัพ้ฒนั้ากลไกกำก้บด่แลผลิตัภ้ณฑ์์สุ่ขัภาพ 
ขัองปรัะ เทศ ในั้ส่ถานั้การัณ์ วิ ก ฤตัิ รั่ ว มื่ก้ นั้
รัะหว่างภาค่รั้ฐ ส่ถาบ้นั้วิจ้ย มื่หาวิทยาล้ย
ภาค่เอกช้นั้ และภาค่ปรัะช้าส่้งค่มื่	 ซึ่ึ�งเป้็นการ
พััฒนากลไกการกำกับดู้แลผู้ลิตภัณิฑ์์ สุขภาพั
และการคุ้มครอุงผูู้้บริโภค	 เพัื�อุจัด้การกับภาวิะ
วิิกฤติ 	 ผู้่านกลไกควิามร่วิมมือุระหวิ่างภาครัฐ
ภาคเอุกช้น	 ภาควิิช้าการ	 และภาคป้ระช้าสังคม

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่าง	 ๆ	 ขอุงภาครัฐอุาจยังไม่เพั่ยงพัอุและไม่ครอุบคลุมทุกป้ระเภท
ธิุรกิจ	 ทำให้ภาคเอุกช้นขาด้แรงจูงใจท่�จะลงทุนด้้านการวิิจัยและนวิัตกรรมท่�จะนำไป้ใช้้ป้ระโยช้น ์
ในเช้ิงพัาณิิช้ย์	 รวิมถึงหากจำเป้็นต้อุงพัึ�งพัาเทคโนโลย่ท่�ทันสมัยจากต่างช้าติ	 อุาจส่งผู้ลให้เกิด้เป้็นต้นทุน 
ท่�ต้อุงแบกรับในระยะยาวิ	 ทำให้ผูู้้ป้ระกอุบการส่วินใหญ่เลือุกท่�จะใช้้เทคโนโลย่ขั�นต้นภายในป้ระเทศ 
อุ่กทั�งพับวิ่า	 การเข้าถึงการใช้้ป้ระโยช้น์จากโครงสร้างพัื�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์และนวิัตกรรมยังเอุื�อุ 
ให้ผูู้้ป้ระกอุบการได้้รับป้ระโยช้น์ไม่เต็มท่�มากนัก	ด้ังนั�น	ภาครัฐจำเป้็นต้อุงเร่งการป้ระช้าสัมพัันธิ์ถึงป้ระโยช้น์
จากการใช้้โครงสร้างพัื�นฐานท่�ม่อุยู่ในป้ัจจุบันให้ผูู้้ป้ระกอุบการในกลุ่มอุุตสาหกรรมเป้้าหมายเข้าใจและ 
เล็งเห็นถึงป้ระโยช้น์เพัื�อุนำไป้สู่การพััฒนานวิัตกรรมและยกระด้ับข่ด้ควิามสามารถในการแข่งขันในระยะต่อุไป้

โด้ยการ จับคู่ ท า ง ธิุ ร กิ จ ระหวิ่ า งสถาบั นวิิ จั ย 
หรือุมหาวิิทยา ลัย กับผูู้้ป้ระกอุบการท่� จะช้่ วิย 
เ พิั�มสัด้ส่วินการลงทุนด้้านการวิิ จัยและพััฒนา 
ภาคเอุกช้นต่อุภาครัฐ	 นอุกจากน่� 	 ยังได้้ม่การ
จัด้หาทุนสนับสนุนการสร้ าง โจทย์การพััฒนา 
เช้ิงพัื�นท่�และเช้ิงป้ระเด้็น	 เพัื�อุส่งเสริมการจัด้การ
เร่ยนรู้ในท้อุงถิ�น	 การบริการและการท่อุงเท่�ยวิ
การเกษตรและอุาหาร	 การส่งเสริมสุขภาพัและ 
สิ�งแวิด้ล้อุม	 โด้ยสนับสนุนทุนให้กับนักวิิจัยด้ำเนิน
งานวิิ จัยท่�สอุด้คล้อุงกับควิามต้อุงการขอุงภาค
เอุกช้นและท้อุงถิ�นมากขึ�น	 และโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการพััฒนาต่อุยอุด้บัญช้่สิ�งป้ระด้ิษฐ์	
ผู้ลงานวิิจัยและนวัิตกรรม	 เพืั�อุส่งเสริมผู้ลงานวิิจัย
สู่เช้ิงพัาณิิช้ย์
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหม่าย

	 หน่วิยงานภาครัฐท่�เก่�ยวิข้อุงควิรสนับสนุน 
ทุนวิิจัยและพััฒนานวิัตกรรมเพัิ�มมากขึ�น	 โด้ยเฉพัาะ 
การวิิจัยขั�นแนวิหน้า 	 (Front ier 	 research)	 
ท่�จะช้่วิยพััฒนาป้ระเทศไทยอุย่างก้าวิกระโด้ด้	 
ลด้การนำเข้า เทคโนโลย่และป้รับบทบาทเป้็น
ผูู้้ผู้ลิตเทคโนโลย่ส่งอุอุก	 รวิมถึงสนับสนุนภาค
เอุกช้นให้ลงทุนด้้านวิิจัยและพััฒนาผู้่านการใช้้
ป้ระโยช้น์จากโครงสร้างพัื�นฐานทางวิิทยาศาสตร์
และ เทค โน โลย่ ท่� ม่ อุ ยู่ ใ นป้ั จ จุ บั น 	 พัร้ อุมทั� ง
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวิ่ยนระยะยาวิสำหรับผูู้้
ป้ระกอุบการท่�ม่โอุกาสทางการตลาด้	 โด้ยเฉพัาะ
ตลาด้ใหม่สำหรับสินค้าเพัื�อุอุนาคต	 และกลุ่ม
อุุตสาหกรรมเป้้าหมายท่�จะม่ส่วินทำให้เศรษฐกิจ

ป้ระเทศเติบโตได้้อุย่างมั�นคง	 เช้่น	 โป้รแกรม
สนับสนุนการพััฒนาเทคโนโลย่และนวัิตกรรม
(iTAP)	 ท่�ให้คำป้รึกษาจากผูู้้เช่้�ยวิช้าญพัร้อุมทั�ง
เงินทุนสนับสนุนแก่ ผูู้้ป้ระกอุบการขนาด้กลาง
และขนาด้ย่อุม	 เป้็นต้น	 ขณิะเด้่ยวิกัน	 ควิรจัด้หา
พัื�นท่�จริงหรือุพัื�นท่� เสมือุนสำหรับทด้ลอุงผู้ลงาน
วิิจัยและนวิัตกรรมหรือุ	Sandbox	 เพืั�อุเป้ิด้โอุกาส
ให้นักวิิจัยและนวัิตกรสามารถนำผู้ลงานเข้ามาท
ด้ลอุงใช้้ป้ระโยช้น์ก่อุนการนำไป้ใช้้จริง	 โด้ยม่การ
ผู้่อุนป้รนข้อุจำกัด้ด้้านกฎระเบ่ยบ	ซึ่ึ�งเป้็นอุ่กหนึ�ง
ป้ัจจัยกระตุ้นให้เกิด้การลงทุนขอุงภาคเอุกช้นใน
การพััฒนานวัิตกรรมได้้อุย่างต่อุเนื�อุงต่อุไป้

	 แผู้นแม่บทภายใต้ยุทธิศาสตร์ช้า ติ 	 ป้ระเ ด็้น	 (23) 	 ด้้ านการวิิ จัยและพััฒนานวัิตกรรม	 
(พั.ศ.	 2566	 –	 2570)	 (ฉบับแก้ไขเพัิ�มเติม)	 เป้้าหมายแผู้นแม่บทย่อุย	สัด้ส่วินการลงทุนวิิจัยและพััฒนา 
ขอุงภาคเอุกช้นต่อุภาครัฐเพัิ�มขึ�น	ย้งค่งใช้้ตั้วช้ี�ว้ดส่้ดส่่วนั้การัลงทุนั้วิจ้ยและพ้ฒนั้าขัองภาค่เอกช้นั้ 
ตั่อภาค่รั้ฐ อย่างไรัก็ตัามื่มื่ีการัปรั้บเปลี�ยนั้ค่่าเป้าหมื่าย จาก เดิมื่ รั้อยละ 70:30 เป็นั้รั้อยละ 75:25 
ซึ่ึ�งในั้ปี 2563 ส่้ดส่่วนั้การัลงทุนั้วิจ้ยและพ้ฒนั้าขัองภาค่เอกช้นั้ตั่อภาค่รั้ฐอย่่ที� 68:32 ซึ่ึ�งมื่ีส่้ดส่่วนั้ 
ใกล้เค่ียงก้บค่่าเป้าหมื่ายปี 2570 ค่ิดเป็นั้รั้อยละ 90.67 ด้งนั้้�นั้ส่ถานั้ะการับรัรัลุเป้าหมื่ายจึงอย่่ในั้รัะด้บ 
ใกล้เค่ียงในั้การับรัรัลุเป้าหมื่าย	 โด้ยแนวิโน้มท่�จะสามารถบรรลุเป้้าหมายในป้ี	 2570	 ได้้ท่�ระดั้บ 
ร้อุยละ	 75:25	 เนื�อุงจากการลงทุนด้้านวิิจัยและพััฒนาขอุงภาครัฐเพัิ�มขึ�นอุย่างเนื�อุงขณิะท่�การลงทุน 
ภาคเอุกช้นจำเป้็นต้อุงได้้รับการส่งเสริมอุย่างต่อุเนื�อุงผู้่านมาตรการท่� เฉพัาะเจาะจงมากยิ� งขึ�น 
โด้ยเฉพัาะอุย่างยิ�งในกลุ ่มอุุตสาหกรรมและพืั�นท่� เป้้าหมายขอุงป้ระเทศเพัื�อุให้สามารถเพัิ�มสัด้ส่วิน 
ได้ ้ตามเป้้าหมายท่�กำหนด้ไวิ ้

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 
หลักการเหตุผลและสาระส าคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 เป็น
แผนที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับมือกับภาวะวิกฤตท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงมีความรุนแรง
และเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน และได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงในหลากหลายมิติ โดยแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จ าเป็นเร่งด่วนต่อการเสริมสร้างความสามารถในการพร้อมรับ ปรับตัว 
และเปล่ียนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศฟ้ืนฟูเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว มีศักยภาพที่เพียงพอ
เหมาะสมต่อการพัฒนาภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และด าเนินการคู่ขนานไปกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การด าเนินงานในระยะเวลา 2 ปีภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ก าหนดเป้าหมายไว้ 4 ประการ ได้แก่  
(1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบาง ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง (2) สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น (3) เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และ (4) มีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ โดยขับเคลื่อนผ่านแนวทางการพัฒนา โดยด าเนินงานผ่านแนวทางการพัฒนา 4 ประการ 
ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (2) การยกระดับขีด
ความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาว (3) การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคน และ (4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ 

การขับเคลื่อนของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ มีการด าเนินการผ่าน 2 ช่องทางที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และแผนงานและโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
โดยโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับคัดเลือกและมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ มี
จ านวน 250 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนรวม 237 โครงการ วงเงินงบประมาณ
รวม 38,303 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 1 จ านวน 21 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
552 ล้านบาท โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 2 จ านวน 26 โครงการ วงเงินงบประมาณ 6,778 ล้านบาท 
โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 3 จ านวน 19 โครงการ วงเงินงบประมาณ 13,626 ล้านบาท และโครงการ 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 4 จ านวน 171 โครงการ วงเงินงบประมาณ 17,347 ล้านบาท  
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เป้าหมายที่ 1 คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบาง ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนเป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1 ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยค านึงถึงศักยภาพ ปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกัน 
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 ได้แก่ อัตราการว่างงานไม่เกินกว่า
ร้อยละ 1 ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือลดลงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 สัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม (มาตรา 33 39 และ 40) ต่อก าลังแรงงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 48  
ความแตกต่างของทรัพยากรสาธารณสุขเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 และอัตรา 
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรเพ่ิมเป็นร้อยละ 70 โดยแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ครอบคลุมตั้งแต่การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะแรงงานและ
การเรียนรู้ให้สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพด้วยการพัฒนาระบบ
รับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าและการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
อัตราการว่างงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.23 ลดลงจากร้อยละ 1.93 ในปี 2564 แต่

ยังคงต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ขณะที่ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการ
ความช่วยเหลือในปี 2564 
เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2562 ใน
ทุ กกลุ่ ม เป้ าหมาย  โดย
เพ่ิมขึ้นเกือบร้อยละ 20 ใน
กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ (ร้อย
ล ะ  17. 70 และร้ อ ย ล ะ 
17.35 ตามล าดับ) และถึง
ร้ อยละ 32.88 ในกลุ่ มผู้
พิการ สะท้อนถึงความขัด
สนที่ เ พ่ิมมากขึ้นในกลุ่ม
เปราะบางจากผลกระทบ

ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อพิจารณาสัดส่วน
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 39 และ 40) พบว่าการเพ่ิมข้ึนของผู้ประกันตนในมาตรา 40 เพ่ือ
รับสิทธิการเยียวยาจากผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้สัดส่วนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพ่ิมสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 43.02 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 59.63 ในปี 2564 และร้อยละ 60.47 ในปี 2565 ตามล าดับ จนสามารถ
บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 45 ในปี 2564 และร้อยละ 48 ในปี 2565 ในส่วนของความแตกต่างของ

ที่มา: Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) 
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ทรัพยากรสาธารณสุขเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของสัดส่วนบุคลากรทาง
การแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ลดลงเฉพาะสัดส่วนประชากรต่อทันตแพทย์ (ลดลงร้อยละ 12) และสัดส่วน
ประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ (ลดลงร้อยละ 3.13) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของสัดส่วนประชากรต่อเภสัช
กรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.03 และสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับอัตราความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะของประชากรนั้น มีการประเมินล่าสุดถึงเพียงปี 2562 และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของประชาชนที่เข้าถึง
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พบว่า มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 83.41 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 82.06 ใน
ปี 2564 และ ร้อยละ 80.70 ในปี 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของที่ก าหนดให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของเป้าหมายที่ 1 จึงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย ในระดับเสี่ยงโดยมีเพียงสัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม (มาตรา 33 39 และ 40) ต่อก าลังแรงงานรวม
ที่บรรลุค่าเป้าหมาย 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
การด าเนินงานที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการเยียวยากลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ด้วยมาตรการช่วยเหลือเยียวยา อาทิ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่
ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง โดยจ่ายเงิน
เยียวยา รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 
40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ซึ่งส่งผลให้มีผู้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 
40 เพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และมาตราการเพ่ิมก าลังซื้อและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ โครงการ 
เราชนะ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ด้านไฟฟ้า) ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ และ
โครงการเพิ่มก าลังซ้ือแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  

ที่มา: ส านักงานประกันสังคมและส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรโดย สสช. ประมวลผลโดย สศช. 
หมายเหตุ: ขอ้มูลผู้ประกันตนป ี2565 สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2565  
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มาตรการเยียวยาเหล่านี้มีส่วนช่วยในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ในขณะที่
การลดผลกระทบทางสุขภาพก็ได้มีการด าเนินโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งมุ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ยารักษาโรค วัคซีน การ
ปรับปรุงสถานพยาบาลส าหรับการบ าบัดรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน  
ซึ่งผู้จบการศึกษาใหม่จะได้รับการช่วยเหลือให้ได้มีงานท า มีรายได้เพียงพอแก่การด ารงชีพ และนายจ้าง/สถาน
ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แม้ว่าการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจะเป็นเป้าหมาย  

การพัฒนาที่ส าคัญ แต่การเยียวยาและฟ้ืนฟูในระยะสั้นจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างสอดคล้องและคู่ขนานกับ 
การพัฒนาเชิงโครงสร้างเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น การเยียวยาในรูปแบบของตัวเงินท่ีผ่านมา
แม้ว่าจะช่วยให้กลุ่มเปราะบางอยู่รอดจากความเดือดร้อนในระยะสั้นได้ แต่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูง และ
ดัชนีความยากจนหลายมิติยังคงเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพในการสร้างรายได้ยังมีจ ากัด และความขัดสน
ในมิติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ในขณะเดียวกัน แม้ว่าแรงงานนอกระบบจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพ่ิมมาก
ขึ้นจากการให้สิทธิประโยชน์เงินชดเชยเยียวยาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ระบบประกันสังคมยัง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ดึงดูดและรักษาให้แรงงานที่ตัดสินใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพ่ือได้รับเงินเยียวยา
ยังคงอยู่ในระบบประกันสังคมต่อได้ นอกจากนี้ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความเหลื่อมล้ าในการจัดสรรทรัพยากร และการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าอ่ืน ๆ 
ในอนาคต นอกเหนือจากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันและบ าบัดรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19  

ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความส าคัญกับการออกแบบมาตรการดูแลและกลไกช่วยเหลือที่

เฉพาะเจาะจงกับปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และครอบคลุมทั้งมิติของการสร้างงาน 
สร้างรายได้ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จ าเป็น การ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพทั้งเชิงรักษาและเชิงป้องกัน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน ใน
ขณะเดียวกัน ควรเร่งรัดพัฒนาการปรับปรุงรูปแบบการจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคมให้
มีความหลากหลายและยืดหยุ่น รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความจ าเป็นของการมีระบบประกันสังคม 
เพ่ือรักษาผู้ประกันตนให้คงอยู่ในระบบต่อได้และดึงดูดแรงงานนอกระบบเข้ามาในระบบประกันสังคมเพ่ิมเติม 
พร้อมกับการพฒันาระบบการเยียวยาช่วยเหลือในภาวะวิกฤต เพ่ือให้พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังควรมุ่งยกระดับ
ศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อาทิ การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคระบาดและ
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การประเมินแนวโน้มการเกิดโรคภัยโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ 
 
 
 
เป้าหมายที่ 2 สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนเป้าหมาย  
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และแนวโน้มการทวนกระแส 

โลกาภิวัตน์ที่ทวีความเข้มข้น ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกหันมาพ่ึงพาตนเองมากขึ้น การสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศจึงยิ่งทวีความส าคัญ โดยเป้าหมายที่ 2 มุ่งกระจายความเจริญและโอกาสทาง
เศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง ด้วยการส่งเสริมการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคการผลิต 
และสร้างศักยภาพของท้องถิ่นให้พร้อมรับการกระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายก าลังแรงงานกลับคืน
ถิ่น โดยมีตัวชี้วัดที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จังหวัดเปรียบเทียบภายในภาค
ลดงไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 และอัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ภาคและ
จังหวัดมีการเผยแพร่ข้อมูลถึงเพียงปี 
2563 ซึ่ ง เ ป็ นปี ก่ อนหน้ าที่ จ ะมี ก า ร
ประกาศใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ในการ
ประเมินความก้าวหน้าการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นจึงใช้ความแตกต่างของ
รายได้ต่อหัวของประชากรในแต่ละ
จังหวัดเปรียบเทียบภายในภาคเป็น
ตั ว ชี้ วั ด เ ที ย บ เ คี ย ง  โ ด ย พบ ว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ์การแปรผันของรายได้ของ
ประชากรในแต่ละจังหวัดเปรียบเทียบใน
ภาค  ระหว่างปี  2562-2564 ลดลงใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ และปริมณฑล แตใ่นหลายภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ 
ภาคตะวันออกและภาคกลางยังคงเพ่ิมสูงขึ้น และไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  ในขณะที่การบรรจุงานใหม่แม้ว่า
จะหดตัวลดลงจากร้อยละ 14.79 ในปี 2564 เหลือหดตัวร้อยละ 4.19 ในปี 2565 แต่ยังคงมีแนวโน้มหดตัวอย่าง
ต่อเนื่องและต่ ากว่าค่าเป้าหมายอย่างมาก สะท้อนว่าเป้าหมายในการสร้างงานสร้างอาชีพเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใน

-80.00
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-40.00
-20.00

 -
 20.00
 40.00

ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของรายได้ของประชากร
ในแต่ละจังหวัดเปรียบเทียบในภาค

ผมบฉก. เป้าหมายท่ี 1 
สีส้ม 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
928

แผนแม่่บทเฉพาะกิิจภายใต้้ยุทธศาสต้ร์์ชาต้ิอัันเป็็นผลม่าจากิ
สถานกิาร์ณ์์โควิิด-19 พ.ศ.2564-2565



ประเทศยังคงไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของเป้าหมายที่ 
2 จึงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายในระดับเสี่ยง โดยไม่มีตัวชี้วัดใดเลยที่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

การด าเนินงานในหลายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 อาทิ โครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎี
ใหม่ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG Model ได้
น าไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น และช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฐานราก เช่นเดียวกันกับโครงการ
ส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565  ที่มีการด าเนินโครงการพัฒนาต่อยอดเมืองอัจฉริยะเดิมและสร้างเมือง
อัจฉริยะใหม่ ซึ่งเป็นการน าฐานข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ ส่งผล
ให้เมืองหลักและเมืองรองในภูมิภาคมีศักยภาพรองรับการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึง โครงการบริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ซ่ึงสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า 11,446 แห่งทั่วประเทศ 
ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เป็นหนึ่งใน
ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญและมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ยังขาดเอกภาพ หน่วยงานและองค์กรท่ีมีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องยังคงท างานแบบแยกส่วนตาม
อ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย ส่งผลให้การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่น มีช่องว่างในบาง
ประเด็นการพัฒนา/พ้ืนที่ และมีความซ้ าซ้อนในบางประเด็นการพัฒนา/พ้ืนที่ ดังนั้น การบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนจึงเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
นอกจากนี้ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นส่วนใหญ่มั กเป็นโครงการด้าน
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การเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชนแบบดั้งเดิม การสร้างความหลากหลายทางอาชีพจะเพ่ิมโอกาสในการสร้าง
รายได้ให้มากยิ่งขึ้น  
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การสร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การด าเนินงานในระยะต่อไปควรเร่งรัดพัฒนากลไกและเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือมีโครงการที่ด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่ให้มีเอกภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน ด้วยการสร้างแรงจูงใจที่
เหมาะสมในการเข้ามาร่วมด าเนินการ พัฒนาช่องทางและเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม
การลงทุนจากภาคเอกชนและเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือสร้างศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สร้างการจ้างงานในระยะยาว โดยที่การสร้างงานและการจ้างงานนั้น ควรมุ่งเน้นสร้างความหลากหลายในอาชีพ 
และส่งเสริมภาคการเกษตรและท่องเที่ยวที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม หรือภาคการ
ผลิตและบริการอ่ืนที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามที่ระบุไว้ใน แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 

ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนเป้าหมาย  
ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย เศรษฐกิจไทยประสบภาวะหดตัวถึงร้อยละ 

6.3 การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้ผลกระทบเพ่ิมความรุนแรง
และขยายวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อ SMEs ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะปิดตัวมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  
โดยเป้าหมายที่ 3 ได้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวหรือรายได้ประชาชาติตัวหัวในปี 
2564 ไม่ต่ ากว่า 236,000 ต่อคนต่อปี และในปี 2565 ไม่ต่ ากว่า 245,000 บาท ต่อคนต่อปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของ SMEs มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 42 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และการจ้างงานของ SMEs 
ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี โดยมุ่งเน้นที่การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึง
สินเชื่อของ SMEs เพ่ือแก้ปัญหาสภาพคล่อง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
เติบโตมากขึ้นในอนาคต รวมถึงการเสริมศักยภาพผ่านการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและการระดมทุนผ่าน
ช่องทางการเงินที่หลากหลาย  
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ฟ้ืนตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี 2563 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในปี 2564 เติบโตในอัตราร้อยละ 1.5 ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงปลายปี 2563 ที่ร้อยละ 3.5 - 4.5 โดย
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สูงนักส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 231,483 บาทต่อคนต่อปี

ผมบฉก. เป้าหมายท่ี 2 
สีส้ม 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
930

แผนแม่่บทเฉพาะกิิจภายใต้้ยุทธศาสต้ร์์ชาต้ิอัันเป็็นผลม่าจากิ
สถานกิาร์ณ์์โควิิด-19 พ.ศ.2564-2565



ในปี 2563 เป็น 235,604 บาทต่อคนต่อปีในปี 2564 หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 1.8 ยังคงต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ 236,000 บาทต่อคนต่อปี และต่ ากว่ารายได้ประชาชาติต่อหัวในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 อยู่พอสมควร ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs ในปี 2564 เพ่ิมขึ้น
จากปี 2563 เพียงร้อยละ 0.4 โดยปรับเพ่ิมจากร้อยละ 34.2 เป็นร้อยละ 34.6 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 42 
ทั้งนี้ สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ค่าเป้าหมายของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs  
ที่ก าหนดไว้มีความแตกต่างจากตัวเลขที่แท้จริงค่อนข้างมาก เนื่องจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีการปรับเปลี่ยนค านิยามของ SMEs ในปี 2563 โดยปรับเปลี่ยนมาใช้จ านวนการจ้างงานและรายได้
เป็นเกณฑ์แทนการใช้จ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของ SMEs ที่ค านวณได้มีมูลค่าลดลง โดยผลจากการปรับเปลี่ยนนิยามท าให้สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศของ SMEs ในปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 43.2 เป็นร้อยละ 35.3 นอกจากนี้ การจ้างงานของ SMEs 
ในปี 2564 ปรับลดลงจากปี 2563 เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.9 จาก 12.7 ล้านคน เป็น 12.6 ล้านคน ดังนั้น 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของเป้าหมายที่ 3 จึงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต โดย
ไม่มีตัวช้ีวัดใดเลยที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
การด าเนินงานส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ 3 ได้แก่ โครงการภายใต้ 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน 
โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่ง ซึ่งช่วยเพ่ิมยอดขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยจ านวนมาก โดยยอดการใช้จ่าย
ผ่านโครงการคนละครึ่งระยะที่ 1-4 รวมเป็นเงิน 3.87 แสนล้านบาท การออกพระราชก าหนดการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งให้อ านาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้กู้ยืมแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี เพ่ือให้สถาบันการเงินน าไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบต่อไป รวมถึง
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ SMEs สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ และพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต อาทิ โครงการค้ าประกันสินเชื่อเพื่อ

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
931

แผนแม่่บทเฉพาะกิิจภายใต้้ยุทธศาสต้ร์์ชาต้ิอัันเป็็นผลม่าจากิ
สถานกิาร์ณ์์โควิิด-19 พ.ศ.2564-2565



ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ซ่ึงช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของสถาบันการเงินเพ่ิมมากขึ้น โดยก าหนดวงเงินค้ าประกันไม่เกินรายละ 500,000 บาท และระยะเวลาค้ าประกัน
ไม่เกิน 10 ปี โครงการ SME Access เพื่อส่งเสริม SME เข้าสู่ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการเรื่องการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ ซึ่งช่วย
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างประสบความส าเร็จและมีโมเดลการท าธุรกิจใหม่ ๆ 
ที่มีมูลค่าสูง รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงและเชื่อมต่อกับแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ทั้ง Venture 
Capital Angel Fund หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทย
ด้วยดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมให้ SME น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ  

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในช่วงปี 2564-2565 ซ่ึงแผนแม่บทเฉพาะกิจประกาศใช้ฯ ประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

อีกถึง 3 ระลอก ท าให้รัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการท่ีเข้มงวดในการการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศไทย  
ต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนเมษายน 2565 เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมีจ านวนน้อยมาก ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ให้บริการที่เก่ียวเนื่อง
กับการท่องเที่ยวประสบกับการขาดแคลนรายได้อย่างรุนแรงต่อเนื่องเป็นเวลานาน แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามออก
มาตรการที่หลากหลายเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในประเทศและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs แต่การ
ลดจ านวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และก าลังซื้อของคนในประเทศที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ส่งผลให้ระดับการใช้จ่ายบริโภค
โดยรวมภายในประเทศยังต่ ากว่าในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างมาก และมี SMEs จ านวนมาก
ต้องปิดตัวลงในที่สุด โดยเฉพาะ SMEs ที่ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน ความรุนแรงของ
การแพร่ระบาดในประเทศไทย ประกอบกับการที่เศรษฐกิจไทยพ่ึงพิงภาคการท่องเที่ยวในระดับที่สูง ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวต่ ากว่าเป้าหมายและฟ้ืนตัวช้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดหลายประการที่อาจท าให้มาตรการให้ความช่วยเหลือทางด้านสินเชื่ อไม่สามารถ
ประคับประคองให้ SMEs อยู่รอดได้ หรือไม่สามารถเพ่ิมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ได้มากเท่าท่ีควร อาทิ 
การที่ผู้ประกอบการ SMEs บางส่วนไม่มีก าลังเพียงพอที่จะก่อหนี้ผูกพันระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนรายได้ การที่สถาบันการเงินยังคงมีเงื่อนไขที่เข้มงวดในการให้กู้เงิน รวมถึงข้อจ ากัดของกิจการ
ขนาดเล็กที่ไม่มีแผนธุรกิจที่ดี ขาดเอกสารหลักฐานแสดงประวัติของรายได้ หรือมีหนี้ค้างช าระอยู่เดิม 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือลดความเปราะบางของ SMEs ต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ในภาวะวิกฤต โดยเริ่มต้นจากการ
ผลักดันและจูงใจให้ SMEs เข้าสู่ระบบ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลของ SMEs อย่างครบถ้วน สามารถให้
การช่วยเหลือ SMEs ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม โดยการมี SMEs เข้าสู่ระบบในสัดส่วนที่สูงยังสนับสนุนให้
ภาครัฐสามารถน าเครื่องมือทางภาษีมาช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น 
มาตรการชดเชยภาษีย้อนหลัง ซึ่งมีการน ามาใช้ในประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น โดยอนุญาต
ให้ผู้ประกอบการสามารถน าผลขาดทุนในปีปัจจุบันมาค านวณเพ่ือขอคืนภาษีที่จ่ายไปในแล้วในปีก่อนหน้า ซึ่งจะ
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ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับเงินคืนภาษีมาใช้เพ่ือเสริมสภาพคล่องของธุรกิจได้ นอกจากนี้ เพ่ือยกระดับศักยภาพ
ของ SMEs ในระยะยาว จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการลดข้อจ ากัดของผู้ประกอบการรายย่อยในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน อาทิ การส่งเสริมให้สถาบันการเงินใช้ข้อมูลรอยเท้าดิจิทัลที่มาจากประวัติการใช้บริการทางเงินผ่าน
ช่องทางออนไลน์ มาใช้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้แก่ SMEs รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มี
ทักษะที่เพียงพอเหมาะสมส าหรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวม
หลักสูตรที่จ าเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ อาทิ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ธุรกิจ การบริหาร
จัดการธุรกิจ การให้บริการ และการท าการตลาด 
 
 
 
เป้าหมายที่ 4 มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนเป้าหมาย 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศจ าเป็นต้องมุ่งเน้นส่งเสริมภาคการผลิตและบริการที่ไทย  

มีศักยภาพและมีความสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ นอกจากนี้  ยังจ าเป็นต้องพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งถูกเร่งจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19  โดยเฉพาะความก้าวหน้าและความแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีอัตโนมัติ และ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของแรงงานไปเป็นแรงงานอิสระ โดยเป้าหมายที่  4  
ได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ดังนี้ (1) การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี (2) 
อันดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะแรงงานในปี 2564 อยู่ใน 5 อันดับแรกของ
อาเซียนและมีคะแนนสูงกว่าปีก่อนหน้า และอยู่ใน 4 อันดับแรกของอาเซียนในปี 2565 (3) มูลค่าการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2564 และมี
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ในปี 2565 (4) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลอยู่ใน 40 อันดับแรก
และมีอันดับดีขึ้นจากปีก่อนหน้า และ (5) ดัชนีประสิทธิภาพของภาครัฐในการทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคและเป็นภาระในการด าเนินธุรกิจในปี 2564 อยู่ใน 50 อันดับแรกและมีอันดับดีขึ้นจากปีก่อนหน้า และอยู่
ใน 45 อันดับแรกในปี 2565 โดยแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การเกษตร
มูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การเพ่ิมและปรับทักษะของแรงงาน  พัฒนา
ระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัล การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล และการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
 สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 4 มีดังนี้ (1) การลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากมูลค่ารวมของเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการ

ผมบฉก. เป้าหมายท่ี 3 
สีแดง 
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ส่งเสริมการลงทุน พบว่ามูลค่าของเงินลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ การท่องเที่ยว การเกษตรและแปรรูป
อาหาร และยานยนต์และชิ้นส่วน มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 42.5 ในปี 2564 โดยเพ่ิมขึ้นจาก 106,210 ล้านบาท 
ในปี 2563 เป็น 151,330 ในปี 2564 โดยอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนสูงที่สุด คือ อุตสาหกรรมการแพทย์ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 182) รองลงมา คือ การท่องเท่ียว (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 108) และการเกษตรและแปรรูป (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23) ในขณะที่มูลค่าของเงินลงทุนในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนลดลงร้อยละ 34 (2) อันดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะแรงงาน 
สภาเศรษฐกิจโลกซ่ึงเป็นหน่วยงานผู้จัดท า ไม่ได้มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับในช่วงปี 2564-2565 การวัดผลตาม
ตัวชี้วัดนี้จึงเทียบเคียงกับการจัดอันดับด้านบุคลากรผู้มีความสามารถของสถาบันการจัดการนานาชาติ โดยพบว่า
อันดับด้านบุคลากรผู้มีความสามารถของไทยในปี 2564 คงท่ีจากปี 2563 อยู่ที่อันดับ 43 จากทั้งหมด 64 ประเทศ 
โดยเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย และมีคะแนนลดลงเล็กน้อยจาก 53.264 ในปี 2563 
เป็น 53.005 ในปี 2564 (3) มูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติยัง
ไม่มีการเผยแพร่ผลส ารวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2564 และ 2565 โดยผลการส ารวจในปี 2563 
แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 1.14 ในปี 2562 (4) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในปี 2564 อันดับของ
ไทยปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากอันดับที่ 39 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 38 แต่กลับปรับตัวแย่ลงในปี 2565 มาอยู่ที่
อันดับที่ 40 โดยหมวดที่อันดับของไทยปรับตัวแย่ลงค่อนข้างมาก ได้แก่ ความเชื่อมโยงกันของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความคล่องตัวทางธุรกิจ และกฎระเบียบและการก ากับดูแล (5) ดัชนีประสิทธิภาพของภาครัฐในการ
ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและเป็นภาระในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีความสามารถ
ในการแข่งขันระดับโลกที่จัดท าโดยสภาเศรษฐกิจโลก ไม่ได้มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับในปี 2564-2565 จึง
จ าเป็นต้องใช้การจัดอันดับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐท่ีจัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติเป็นตัวแทน โดย
ในปี 2564 อันดับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐของไทยปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 23 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 20 
แต่กลับปรับตัวแย่ลงในปี 2565 มาอยู่ที่อันดับ 31 เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านการคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคธุรกิจ ดังนั้น สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของเป้าหมายที่ 4 จึงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย โดยมีเพียงตัวช้ีวัดที่ 1 การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการบรรลุตามค่าเป้าหมาย 
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การด าเนินงานที่ผ่านมา 
การด าเนินงานส าคัญที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 4 ได้แก่ (1) โครงการที่ช่วย

ยกระดับภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ อาทิ โครงการสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าว
กระโดดของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ ยา
ใหม่ และประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในบริการทางการแพทย์ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์
ไทยโดยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (Technology Localization) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
การแพทย์ไทยที่ได้มาตรฐานสากลในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โครงพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนทั้ง 77 จังหวัด
ของประเทศไทย ที่สามารถจะพัฒนาเมืองสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก และเพ่ือยกระดับเมือง
เพชรบุรีและเชียงรายสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานฟาร์ม ทั้งมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยอาหารให้แก่เกษตรกร รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาหน่วยรับรองและห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ให้ได้รับการ
ให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล และ (2) โครงการที่ช่วยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ อาทิ โครงการสนับสนุนและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานส าคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่
รัฐบาลดิจิทัล เพ่ือสร้างระบบต้นแบบส าหรับอ่านและสร้างข้อมูลดิจิทัลและต้นแบบของเทคโนโลยีในการสร้างและ
ตรวจสอบเอกสารอนุญาต รวมถึงการให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์แก่หน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนา
ทักษะก าลังคนของประเทศ ที่มุ่งยกระดับทักษะของแรงงานให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาและแรงงานที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่ 
21 เพ่ือสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โครงการ
พัฒนาแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและโมดูลการใช้งานภาคเกษตรและอาหาร สุขภาพและ
การแพทย์ การผลิต และบริการสาธารณะ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับให้บริการแสงซินโครตรอน
และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนและระบบล าเลียง
แสง ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับโมเลกุลของวัสดุ และสามารถน าไปสู่การพัฒนาวัสดุ
ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
  แม้ว่าภาพรวมของการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตและบริการ
เป้าหมายจะมีความก้าวหน้าที่ดี แต่ยังคงขาดการลงทุนที่เพียงพอที่จะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยาน
ยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบการต้องการรอให้เกิดความชัดเจนของ
นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานของการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยหลังจากที่
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ความเห็นชอบแนวทางส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศตามนโยบาย 30/30 ซึ่งก าหนดเป้าหมายให้การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของการ
ผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศภายในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนทั้ง
มาตรการทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี ปรากฏว่าได้มีผู้ประกอบการจากต่างประเทศจ านวนหลายรายประกาศว่าจะใช้
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ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเร่งให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสามารถปรับเปลี่ยน
ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะต่อไป 

นอกจากนี้ ผลการจัดอันดับของหน่วยงานระหว่างประเทศตามตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 4 สะท้อนให้เห็นว่า
การสร้างความพร้อมของปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ในช่วงปี 2564 – 2565 
จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะใน 2 มิติที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาทักษะของแรงงาน แม้ว่า
โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนที่ผ่านมาจะจุดเริ่มต้นที่ดีในการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ แต่การปฏิรูประบบการผลิตก าลังคนทั้งการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้เชื่อมโยง
กันและเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแรงงานยังคงเป็นข้อท้าทายส าคัญของประเทศ และเป็นปัจจัยหลักใน
การพัฒนาคุณภาพก าลังคนของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะแรงงานให้เท่าทันกับเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยังเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการพัฒนาทักษะแรงงานในโลกยุคใหม่ (2) 
การปรับลดขั้นตอนและกฎระเบียบไม่จ าเป็นส าหรับภาคธุรกิจ และพัฒนาระบบนิเวศด้านกฎหมายเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยบริการภาครัฐจ านวนมากยังไม่ได้รับการปรับปรุงอยู่ในรูปแบบการให้บริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการปรับปรุงการให้บริการ
ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคที่ส าคัญจาก
ขั้นตอนการด าเนินงานที่มากและการใช้ระยะเวลาท่ีนานในการปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายและข้อบังคับ
ต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนะ 
การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายในระยะต่อไป ควรมุ่งเน้นให้

ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบตลอดทั้ง
ห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การผลิตอาหารทางการแพทย์ 
อาหารส าหรับผู้สูงอายุ และอาหารเพ่ือสุขภาพการพัฒนาการผลิตและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้คนขับเพ่ือ
รองรับการเดินทางของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนให้ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายสามารถเติบโตไปด้วยกัน
ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน การด าเนินงานในระยะต่อไปจ าเป็นต้องเร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาหลักสูตร ยกระดับและควบคุมคุณภาพมาตรฐานของระบบการศึกษาและศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การสร้างและพัฒนาเมือง
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ก าหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนพัฒนาตนเอง พร้อมท้ัง
พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ  นอกจากนี้ ยังควรต้อง
เร่งรัดการปรับปรุงบริการภาครัฐให้เป็นบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ การปรับลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น 
และการพัฒนากฎหมายให้สอดรับกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 
 

ผมบฉก. เป้าหมายท่ี 4 
สีเหลือง 
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ภาคผนวก 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โควิด-19 (2564 – 2565)  

กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 
เป้าหมาย รหัส  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (Y1) 

1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้  
มีงานท า กลุ่มเปราะบาง 
ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

110401 

แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

130101 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและ
ลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึ้น 

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 

170101 
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2) สร้างอาชีพและกระจาย 
รายได้สู่ท้องถิ่น 

060101 เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจาย
ความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพ่ิมข้ึน 

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

200302 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน 
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เป้าหมาย รหัส  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (Y1) 

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว 

3) เศรษฐกิจประเทศ 
ฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น 

080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน 

4) มีการวางรากฐาน 
เพื่อรองรับการปรับ 
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้าน
คุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้น 

070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

110401 

แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

120101 
คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

170101 
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 
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เป้าหมาย รหัส  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (Y1) 

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว 

220101 
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

230101 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
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3
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ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทายและการด าเนินการในระยะต่อไป 

การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐเพ่ือร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ในห้วง 5 ปีแรก
ในภาพรวมมีการพัฒนาดีขึ้น สะท้อนได้จากผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมทั้ง 6 มิติ 
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน และสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง 23 ประเด็น 

 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น  
- ในภาพรวมของปี 2565 มีจ านวนเป้าหมาย

ระดับประเด็น (Y2) ที่บรรลุผลลัพธ์ตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในห้วง 5 ปีแรก (สีเขียว) 
เพิ่มขึ้นเป็น 12 เป้าหมาย จากจ านวน 10 
เป้าหมาย ในปี 2564 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20) และ
จากจ านวน 6 เป้าหมาย ในปี 2562 (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 100)  

- มี 2 เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ที่มีสถานะ
ปรั บตั ว ในทิ ศทางดี ขึ้ น แต่ ยั ง ต่ า ก ว่าค่ า
เป้าหมาย (สีเหลือง)  

- เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ที่อยู่ในสถานะมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) และระดับวิกฤตในการ
บรรลุเป้าหมาย (สีแดง) ยังคงมีจ านวน 5 และ 10 เป้าหมาย ตามล าดับ เท่ากับในปีก่อนหน้า ซ่ึงเป็นประเด็นที่มี
สถานะเท่าเดิมจากปี 2564 จ านวน 11 เป้าหมาย  และเป็นประเด็นที่มีสถานะปรับตัวลดลงมาเป็นสีส้ม หรือสี
แดง จ านวน 4 เป้าหมาย 
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ในส่วนของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
- ปี 2565 มีจ านวนเป้าหมายแผน

แม่บทย่อย (Y1) ที่บรรลุผลลัพธ์ตาม
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในห้วง 5 ปี
แ รก  (สี เ ขี ยว )  เพิ่ มขึ้ น เป็ น  57 
เป้าหมาย จากจ านวน 38 เป้าหมาย 
ในปี 2564 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50) และ
จากจ านวน  22 เป้าหมาย ในปี 2562 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 159)  

- มี 5 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่มีสถานะปรับตัวในทิศทางดีขึ้นแต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  

- เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  ที่มีสถานะดับวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย (สีแดง) มีจ านวนเพิ่มข้ึนเป็น 33 
เป้าหมาย จากจ านวน 27 เป้าหมาย ในปี 2564 ซ่ึงเป็นประเด็นเดิมจากปี 2564 จ านวน 23 เป้าหมาย และเป็น
ประเด็นที่มีสถานะปรับตัวลดลงมาเป็นสีแดง จ านวน 10 เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม มีจ านวนน้อยกว่าของปี 
2562 ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ในช่วงปีแรกของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
การขับเคล่ือนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพ่ือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ
การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงปี 2565 และในห้วง 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถสรุปปัญหา/ประเด็น
ท้าทายและข้อเสนอแนะ จ าแนกตามข้ันตอนของหลักการ PDCA ได้ ดังน้ี 
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การวางแผน (Plan) 
ประเด็นท้าทาย  

ช่วงที่ผ่านมาเป็นห้วง 5 ปีแรกของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยปี 2561 เป็นปีแรกที่ประเทศไทยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็น
แผนระดับที่  2 ท าหน้าที่ถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติร่วมกับ
แผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ1 และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ทุกแผนเป็นแผนระดับชาติ ที่
ทุกหน่วยงานของรัฐต้องร่วมกันขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังมีความท้าทายในส่วนของความเข้าใจของหน่วยงานเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 อาทิ ความเข้าใจว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนของหน่วยงาน
หน่วยงานนึง ส่งผลให้การด าเนินงานต่าง ๆ ยังขาดความบูรณาการ ความเข้าใจของการด าเนินงานที่ควรต้อง
มุ่งเน้นการบรรลุผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของ “เป้าหมาย” ส่งผลให้หลายหน่วยงานยังด าเนินงานเพ่ือตอบ 
“ตัวช้ีวัด”       
ข้อเสนอแนะ  
หน่วยงานของรัฐต้องท าความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 
2 ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดให้ทุกการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องสอดคล้องกับ
อย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ ซ่ึงทุกหน่วยงานของรัฐต้องปรับกระบวนทัศน์และมอง “เป้าหมาย” การพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการท างานร่วมกัน ส าหรับ
วางแผนจัดท าแผนระดับท่ี 3 และโครงการ/การด าเนินงานท่ี “พุ่งเป้า” การพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ โดย
ตัวชี้วัดมีหน้าที่ในการ “ชี้และวัด” ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
เท่านั้น  

การปฏิบัติ (Do) 
    แผนระดับที่ 3 

ประเด็นท้าทายของแผนระดับที่ 3 
แผนระดับที่ 3 เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด้วย แผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน… โดยปัจจุบัน แผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานของรัฐได้มีการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR มีจ านวนรวม 908 แผน จ าแนกเป็น แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี จ านวน 116 แผน แผนปฏิบัติราชการ
รายปี จ านวน 726 และแผนปฏิบัติการด้าน จ านวน 66 แผน ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์ข้อมูลแผนระดับที่ 3 ในระบบ 
eMENSCR พบว่า บางหน่วยงานยังไม่ได้น าเข้าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจเป็นผลจากที่หน่วยงานไม่ได้มีการ
จัดท าแผน หรือจัดท าแล้วไม่ได้น าเข้าระบบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทั้งน้ี ในส่วน

                                                           
1 แผนการปฏิรูปด าเนินการเสร็จสิ้นตามห้วงระยะเวลาแผน 5 ปีแล้วเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมติ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2565 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
943

ส่่วนท้่� 3 ประเด็็นท้้าท้าย
และการด็ำาเนินการในระยะต่่อไป



หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส านักงานฯ ขอปรับ จากค าว่า “โครงการส าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

แผนปฏิบัติการด้าน... มีจ านวนค่อนข้างมาก และมีความซ้ าซ้อนกันของประเด็นการพัฒนาระหว่าง
แผนปฏิบัติการด้าน... โดยในปี 2565 ส านักงานฯ ได้มีการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติการด้าน...ที่จัดท าโดย
ไม่มีกฎหมายรองรับจ านวนมากถึง 16 แผน จากทั้งหมดที่หน่วยงานส่งมาให้ส านักงานฯ พิจารณา รวม
จ านวน 25 แผน หรือเทียบเท่าเป็นเป็นร้อยละ 64 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเร่งด่วนของการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน....โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากน้ี แผนปฏิบัติการด้าน.... 
หลายแผนขาดการก าหนดองค์ประกอบของแผน อาทิ เป้าหมาย มาตรการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการรองรับที่มี
รายละเอียดที่ชัดเจน ตามหลักการของการเป็นแผนระดับที่ 3 ที่ต้องเป็นแผนเชิงปฏิบัติ      
ข้อเสนอแนะของแผนระดับที่ 3 

• หน่วยงานของรัฐศึกษาท าความเข้าใจในหลักการของการจัดท าแผนระดับที่ 3 ซ่ึงต้องมีลักษณะเป็นแผน
ในเชิงปฏิบัติที่ถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 โดยเน้ือหาของแผนต้องระบุความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทฯ ให้ชัดเจน และต้องก าหนด
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ/การด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
การส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
สามารถศึกษาท าความเข้าใจผ่านคู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ใน
ส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี (ฉบับปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม 2565) ที่ สศช. ได้จัดท า
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/planlevel3/ ทั้งน้ี ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ2 เป็นแผนระดับที่ 3 หลักตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

• การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... หน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักการของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่ต้องเป็น
แผนการพัฒนาเชิงประเด็น ไม่ใช่การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานนระดับกระทรวงมากกว่า 1 กระทรวงข้ึนไป โดยต้องจัดท าเท่าที่จ าเป็น หรือต้องมีกฎหมาย
ก าหนดให้จัดท าขึ้นเท่านั้น หรือหากไม่มีกฎหมายก าหนดให้จัดท า หน่วยงานจะต้องมีเหตุผลจ าเป็นในการ
จัดท า ดังน้ัน สศช. ต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งวิเคราะห์หาช่องว่างประเด็นที่จ าเป็นต้องมี
แผนปฏิบัติการด้าน.... รองรับ เพ่ือมีการจัดท าแผนเท่าที่จ าเป็น โดยพิจารณาจาก (๑) สถานการณ์บรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทฯ ที่อยู่ในสถานะต่ ากว่าค่าเป้าหมายในขั้นวิกฤต (สีแดง) แต่ไม่มีการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรมในประเด็นย่อย (๒) ความซ้ าซ้อนของแผนปฏิบัติการด้าน.... ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (๓) เรื่อง
ประเด็นร้อนแรงในปัจจุบัน และ/หรือ (๔)  ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

        
  

                                                           
2 แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ช่ือ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” 

ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ช่ือ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ช่ืออ่ืน 
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 โครงการ/การด าเนินงาน  
 ประเด็นท้าทายของโครงการ/การด าเนินงาน 

• โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ยังพบประเด็นท้าทายที่ส าคัญทั้งในส่วนของ 
การเลือกความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) อาจยังไม่ครอบคลุมกับภารกิจ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) โดยจากการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า จาก
ข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด 2,619 โครงการ เป็นข้อเสนอโครงการที่มาจากหน่วยงานที่ไม่ได้ระบุว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ถึง 280 โครงการ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มี
การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย รวมถึงพบว่า มีหน่วยงานที่เลือก
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเฉพาะในเป้าหมายที่หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการฯ ในแต่ละ
ปีงบประมาณเท่านั้น และมีหน่วยงานที่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในเป้าหมายนั้น ๆ ทั้งหมด ซ่ึงท าให้การเลือกความเกี่ยวข้องไม่
ครอบคลุมภารกิจที่แท้จริงของหน่วยงาน รวมถึงประเด็นท้าทายในการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ของ
หน่วยงานของรัฐที่ยังคงมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 60 ในหลายเกณฑ์ การให้คะแนน อาทิ เกณฑ์ที่ 3 
โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) และ
เกณฑ์ที่ 6 โครงการมีตัวช้ีวัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากน้ี ในการจัดท าโครงการฯ อาจยังไม่ได้มีการประสานบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ส่งผลให้การเลือกความเกี่ยวข้องของ
หน่วยงานกับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ขาด
ความครอบคลุม รวมทั้งการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงต่างคนต่างท าแต่ภารกิจของตนเองโดย
ไม่ได้ค านึงถึงการด าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะของโครงการ/การด าเนินงาน 
ดังน้ัน การด าเนินการในระยะต่อไปเพ่ือให้เกิดการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หน่วยงานของรัฐจึงต้องให้
ความส าคัญในการทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และความเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯ โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมขับเคล่ือน
การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บท ไม่ใช่การเลือกความสอดคล้องเฉพาะในเป้าหมายที่
หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากน้ี หน่วยงานของรัฐควรให้ความส าคัญใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท าโครงการ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อ
ขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
การมีตัวช้ีวัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

Check 
ประเด็นท้าทาย  

• จากข้อมูลในระบบ eMENSCR ณ เดือนธันวาคม 2565 มีข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน จ านวนรวม 201,379 
โครงการ ซ่ึงหากเทียบกับรายการโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS ของแต่ละหน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ พบว่า ยังมีข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานส่วนหนึ่งที่ไม่มีการ
น าเข้าในระบบ eMENSCR  อีกทั้ง หน่วยงานส่วนหน่ึงมอบหมายให้กองใดกองหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการ
น าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานทั้งหมดของหน่วยงานในระบบ ในส่วนของข้อมูลแผนระดับที่ 3 ใน
ระบบ eMENSCR มีจ านวนรวม 908 แผน จ าแนกเป็น แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี จ านวน 116 แผน จาก
จ านวนรวม 225 แผน (ค านวณจาก 20 แผนระดับกระทรวง และ 205 แผนระดับกรม ต่อ 5 ปี โดยนับรวม
กรณีที่มีการปรับปรุงแผนด้วย) แผนปฏิบัติราชการรายปี จ านวน 726 แผน จากจ านวนรวม 900 แผน ใน 5 
ปี (ค านวณจาก 20 แผนระดับกระทรวง และ 205 แผนระดับกรมต่อปี) และแผนปฏิบัติการด้าน จ านวน 66 
แผน รวมถึงรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาของแผน มีจ านวน 525 รายงาน ซ่ึง
สะท้อนว่ายังมีข้อมูลแผนระดับที่ 3 ส่วนหนึ่งที่ไม่มีการน าเข้าในระบบ eMENSCR ส่งผลให้ข้อมูลเพื่อใช้
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติยังไม่มีความครอบคลุมและ
ครบถ้วนทุกการด าเนินงานของรัฐ  

• การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผ่านกลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ยังมีการก าหนด
ประเด็นการตรวจติดตามที่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยในปี 2565 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 2 ประเด็น ซ่ึง
สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤติ (สีแดง) หากแต่ยังคงมี
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ที่มีค่าสถานะอยู่ในระดับวิกฤติ หรือระดับเส่ียง (สีส้ม) รวมถึงเป้าหมายที่มีสถานะ
ปรับตัวแย่ลงจากปีก่อนหน้าอ่ืน ที่ต้องให้ความส าคัญในเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการด้วยเช่น 

ข้อเสนอแนะ 

• ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าข้อมูลทุกโครงการ/การด าเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณในระบบ eMENSCR พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่
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ก าหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน จะต้องมอบหมายให้กอง
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในส่วนของแผนระดับที่ 3 ทั้งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน... 
หน่วยงานของรัฐ ผู้ เป็นเจ้าของแผนต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR เม่ือ
ประกาศใช้แล้ว พร้อมทั้งจัดท าและน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 eMENSCR เม่ือ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับกลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

• กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ทั้งผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.) ต้องใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) 
เป็นข้อมูลหลักประกอบการก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ โดยต้องให้ความส าคัญกับการเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการที่ครอบคลุมเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่มีค่าสถานะอยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) หรือระดับเสี่ยง (สีส้ม) รวมถึงเป้าหมายที่มีสถานะ
ปรับตัวแย่ลงจากปีก่อนหน้า นอกจากน้ี กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐใช้ระบบ eMENSCR เป็น
เครื่องมือกลางในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่จ าเป็นต้อง
มีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

• หน่วยงานของรัฐ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ควรมีการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบ eMENSCR ที่ สศช. ได้เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ JSON 
(JavaScript Object Notation) เป็นรายไตรมาสผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/json/ ซ่ึงเป็น
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ที่ทุกหน่วยงานของรัฐได้น าเข้าในระบบ eMENSCR และผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารหน่วยงานแล้ว ทั้งแบบรวมโครงการ/การด าเนินงานทั้งหมด และแบบจ าแนกตาม 140 เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาของทุกหน่วยงานของรัฐ น าไปสู่
การเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ 

Act 
ประเด็นท้าทาย   

• การมีข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยการขาดข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการส่งผลให้เกิด
ข้อจ ากัดในการจัดท าหรือปรับปรุงแผน และการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยในการจัดท าแผน (PLAN) ยัง
ขาดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต และข้อมูลประกอบการก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สะท้อนจากในการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การพัฒนาประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ที่มีข้อจ ากัดอันเน่ืองจากขาดข้อมูลที่สามารถ
น ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
ครอบคลุม ในส่วนของการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ (DO) พบว่า ข้อเสนอโครงการฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการ
อ้างถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย จึงไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลและความ
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จ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี การติดตามสถานการณ์การพัฒนาประเทศ ยังมี
ข้อจ ากัดด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

• การด าเนินการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ อาจ
ยังไม่เกิดประสิทธิผลผลได้เท่าที่ควร 
โดยการสร้างความตระหนักรู้ผ่านการ
จัดท าคู่มือการจัดท าโครงฯ จัดการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในช่วงที่ผ่านมา 
ส่งผลให้มีข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวน 1,026 โครงการ จากทั้งหมด 
2,619 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 39.18) 
แม้จะเพ่ิมขึ้นจากการจัดท าโครงการฯ 
ในปี 2563 และ 2564 แต่ยังคงไม่ถึง
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจ านวนข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด อีกทั้งโครงการส่วนใหญ่ยังคงมีคะแนนเฉล่ีย
น้อยกว่าร้อยละ 60 ในหลายเกณฑ์การให้คะแนน อาทิ เกณฑ์ที่ 3 โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) และเกณฑ์ที่ 6 โครงการมีตัวช้ีวัดที่
สามารถสะ ท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงสะท้อนว่า 
หน่วยงานของรัฐยังมีความเข้าใจไม่มากพอในหลักการจัดท าโครงการที่ ส่งผลต่อเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 
XYZ)   

ข้อเสนอแนะ 
• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญในการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ทีม่ีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีความน่าเช่ือถือ และความแม่นย า โดยต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้
งานและมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถ
น าเข้าชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D  
ที่ส านักงานฯ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางรองรับข้อมูลสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยสมารถเข้าถึงได้ผ่านทาง https://opendata.nesdc.go.th/ เพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อมูลส าหรับการ
จัดท าหรือปรับปรุงแผน การจัดท าข้อเสนอโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และการประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2564 เร่ือง แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญต่อการสร้าง “ครู ก” ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้ง
การจัดท าแผนระดับที่ 3 และการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานของตอนเองต่อไปได้ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
ซ่ึงเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ  
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ก าหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน จะต้องมอบหมายให้กอง
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในส่วนของแผนระดับที่ 3 ทั้งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน... 
หน่วยงานของรัฐ ผู้ เป็นเจ้าของแผนต้องน าเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ในระบบ eMENSCR เม่ือ
ประกาศใช้แล้ว พร้อมทั้งจัดท าและน าเข้าข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3 eMENSCR เม่ือ
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับกลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

• กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ ทั้งผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.) ต้องใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (รายงานประจ าปี) 
เป็นข้อมูลหลักประกอบการก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ โดยต้องให้ความส าคัญกับการเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินการที่ครอบคลุมเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่มีค่าสถานะอยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) หรือระดับเสี่ยง (สีส้ม) รวมถึงเป้าหมายที่มีสถานะ
ปรับตัวแย่ลงจากปีก่อนหน้า นอกจากน้ี กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐใช้ระบบ eMENSCR เป็น
เครื่องมือกลางในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่จ าเป็นต้อง
มีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

• หน่วยงานของรัฐ กลไกการติดตามประเมินผลภาครัฐ และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ควรมีการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบ eMENSCR ที่ สศช. ได้เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ JSON 
(JavaScript Object Notation) เป็นรายไตรมาสผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/json/ ซ่ึงเป็น
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ที่ทุกหน่วยงานของรัฐได้น าเข้าในระบบ eMENSCR และผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารหน่วยงานแล้ว ทั้งแบบรวมโครงการ/การด าเนินงานทั้งหมด และแบบจ าแนกตาม 140 เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาของทุกหน่วยงานของรัฐ น าไปสู่
การเร่งรัด และก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ 

Act 
ประเด็นท้าทาย   

• การมีข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยการขาดข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการส่งผลให้เกิด
ข้อจ ากัดในการจัดท าหรือปรับปรุงแผน และการจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยในการจัดท าแผน (PLAN) ยัง
ขาดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต และข้อมูลประกอบการก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สะท้อนจากในการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การพัฒนาประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ที่มีข้อจ ากัดอันเน่ืองจากขาดข้อมูลที่สามารถ
น ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
ครอบคลุม ในส่วนของการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ (DO) พบว่า ข้อเสนอโครงการฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการ
อ้างถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย จึงไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลและความ
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หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส านักงานฯ ขอปรับ จากค าว่า “โครงการส าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ” 

จ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี การติดตามสถานการณ์การพัฒนาประเทศ ยังมี
ข้อจ ากัดด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

• การด าเนินการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ อาจ
ยังไม่เกิดประสิทธิผลผลได้เท่าที่ควร 
โดยการสร้างความตระหนักรู้ผ่านการ
จัดท าคู่มือการจัดท าโครงฯ จัดการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในช่วงที่ผ่านมา 
ส่งผลให้มีข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวน 1,026 โครงการ จากทั้งหมด 
2,619 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 39.18) 
แม้จะเพ่ิมขึ้นจากการจัดท าโครงการฯ 
ในปี 2563 และ 2564 แต่ยังคงไม่ถึง
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจ านวนข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด อีกทั้งโครงการส่วนใหญ่ยังคงมีคะแนนเฉล่ีย
น้อยกว่าร้อยละ 60 ในหลายเกณฑ์การให้คะแนน อาทิ เกณฑ์ที่ 3 โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) และเกณฑ์ที่ 6 โครงการมีตัวช้ีวัดที่
สามารถสะ ท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงสะท้อนว่า 
หน่วยงานของรัฐยังมีความเข้าใจไม่มากพอในหลักการจัดท าโครงการที่ ส่งผลต่อเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 
XYZ)   

ข้อเสนอแนะ 
• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญในการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ทีม่ีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีความน่าเช่ือถือ และความแม่นย า โดยต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้
งานและมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถ
น าเข้าชุดข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D  
ที่ส านักงานฯ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางรองรับข้อมูลสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยสมารถเข้าถึงได้ผ่านทาง https://opendata.nesdc.go.th/ เพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อมูลส าหรับการ
จัดท าหรือปรับปรุงแผน การจัดท าข้อเสนอโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และการประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2564 เร่ือง แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญต่อการสร้าง “ครู ก” ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้ง
การจัดท าแผนระดับที่ 3 และการจัดท าโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานของตอนเองต่อไปได้ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
ซ่ึงเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ  
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ภาคผนวก 
รายละเอยีดหน่วยงานเจ้าภาพ (ร่าง) แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580)  

(ฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อย่อหน่วยงาน ชื่อเต็มหน่วยงาน สัญลักษณ์ 
กปส. กรมประชาสัมพันธ์ 

 

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
รง. กระทรวงแรงงาน 

 

กห. กระทรวงกลาโหม 

 

กค. กระทรวงการคลัง 

 

กต. กระทรวงการต่างประเทศ 

 
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

อว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 

หมายเหต ุ: เรียงตามตัวอักษร 
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ชื่อย่อหน่วยงาน ชื่อเต็มหน่วยงาน สัญลักษณ์ 
คค. กระทรวงคมนาคม 

 

ดศ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

พน. กระทรวงพลังงาน 
 

พณ. กระทรวงพาณิชย์ 

 

มท. กระทรวงมหาดไทย 

 

ยธ. กระทรวงยุติธรรม 

 

วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 

 

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สธ. กระทรวงสาธารณสุข 
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ชื่อย่อหน่วยงาน ชื่อเต็มหน่วยงาน สัญลักษณ์ 
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

กอ.รมน. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 

สมช. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 

สขช. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 

สคก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

กกต. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 

สกพอ. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 

ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 
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ชื่อย่อหน่วยงาน ชื่อเต็มหน่วยงาน สัญลักษณ์ 
ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

BOI ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

ตร. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

สทนช. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

 

สปน. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 

สสปน. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 

สสว. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

สศช. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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รายชื่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

   

ประเด็น รหัส เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
01 

ความมั่นคง  
010001 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ

เพิ่มขึ้น 
010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชวีติ และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

010002 ประชาชนอยู่ด ีกินดี และมีความสุขดีขึน้ 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลัก
ของชาต ิสถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
สูงขึ้น 

      010103 การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 
      010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เชน่ ปัญหายาเสพติด ความ

มั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

      010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
      010301 เดิม : หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอยา่งมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพรอ้มแห่งชาติมีความทันสมยั
และปฏิบัติได้จริง 
ปรับเป็น : หนว่ยงานดา้นการขา่วและประชาคมข่าวกรองท างาน
อย่างมีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น 

   010302 กองทัพและหนว่ยงานดา้นความมั่นคงมคีวามพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญ
ภัยคุกคามทกุรูปแบบทกุมิติและทุกระดับความรุนแรง 

      010401 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรบัมือกับความท้าทายจาก
ภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 

      010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเปน็ประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน 

      010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
02 

การต่างประเทศ 
020001 การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และม ี
เกียรติภูมิในประชาคมโลก 

020201 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ 
และความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจ 
ที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น 

      020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทีย่ั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อ
ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนืของโลก 

      020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ
และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น 

      020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากล
มากขึ้น 

      020501 ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ 
และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 

03 
การเกษตร 

030001 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิม่ขึ้น 
030002 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึน้  030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

  
 

  030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับดา้นคุณภาพ
ความปลอดภยัและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

      030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
      030302 วิสาหกจิการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมีการ

จัดตั้งทุกต าบลเพิ่มขึ้น  
      030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
      030501 สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

คงเดิม ปรบัเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลกิ หมายเหตุ : 
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ประเด็น รหัส เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
      030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่ีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/

อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 
      030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
      030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกจิชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)  

ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น  

04 
อุตสาหกรรมและ

บริการแห่ง
อนาคต 

  

040001 การขยายตวัของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรม และบริการ  

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมกีารขยายตัวเพิ่มขึ้น  

040002 
  

ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มขึ้น 
  

040201 อุตสาหกรรมและบรกิารทางการแพทยม์ีการขยายตวัเพิ่มขึ้น  
040301 อุตสาหกรรมและบรกิารเทคโนโลยีดิจิทลั ข้อมูล และ

ปัญญาประดิษฐ์ มกีารขยายตวัเพิ่มขึ้น 
      040302 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกจิดิจิทัลของไทยดีขึ้น  
      040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารงุอากาศยานในภูมิภาค

โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่  
      040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นสว่นอากาศยานสูงขึ้น (Tier) 
      040403 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่ส าคัญของ

โลก 
      040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มกีารขยายตวัเพิ่มขึ้น  
      040502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น 
      040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
      040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล  

ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น 
05 

การท่องเที่ยว 
050001 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการทอ่งเที่ยวต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
050101 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  

  050002 รายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรองเพิ่มขึ้น  050102 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  

  050003 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการทอ่งเที่ยวของ
ประเทศไทยดีขึ้น  

050103 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น  

      050201 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกจิ เพิ่มขึน้  
      050202 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย  
      050301 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย 

เพิ่มขึ้น  
      050302 อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  
      050303 สถานประกอบการดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการทาง

การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
      050401 รายได้การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า เพิ่มขึ้น  
      050402 การขยายตวัของท่าเรือท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
      050501 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมภิาค

อาเซียน 
      050601 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
      050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพและ

มาตรฐานดีขึ้น 
      050603 การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

06 
พื้นที่และเมือง 
น่าอยู่อัจฉริยะ 

060001 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้ าในทกุมิติ 
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ประเด็น รหัส เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
  060002 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบ

ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

060201 เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธภิาพ
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 

  060003 ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหวา่งพื้นที่ลดลง 060202 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
07 

โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ 
โลจิสติกส์ และ

ดิจิทัล 
  
  
  
  

070001 
  
  
  
  
  
  

ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น  
  
  
  
  
  
  

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ลดลง 

070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น  

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น  

070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น  
070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง 

  070202 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น  
      070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น  
      070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ 
      070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอนิเทอร์เน็ตมากขึ้น 

08 
ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม ่ 

080001 ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

080101 เดิม : การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
ปรับเป็น : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้น 

    080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น 

      080201 เดิม : สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 
ปรับเป็น : สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เพิ่มขึ้น 

      080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกจิการที่เริ่มต้ังต้นและ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น  

      080301 เดิม : มูลค่าพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น 
ปรับเป็น : มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนกิสข์องวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มเพิ่มขึ้น 

      080302 เดิม : ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น 
ปรับเป็น : ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
ดีขึ้น 

      080303 การขยายตวัการส่งออกของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น 

      080401 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกจิและผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 

09 
เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 
  

090001 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

090101 การขยายตวัของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพิ่มขึ้น 

090002 
  

การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ
การยกระดับ 

090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เพิ่มขึ้น 
      090202 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น 
      090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง

น่าอยู่มากขึ้น 
      090204 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

เพิ่มขึ้น 
      090205 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น 
      090301 การขยายตวัของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
956

ภาคผนวก



ประเด็น รหัส เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
      090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 
      090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 
10 

การปรับเปลีย่น
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

100001 
  

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงีาม และมี
ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น 

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพรอ้มในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวญิญาณที่ดี 
เข้าใจในการปฏบิัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น 

100201 ภาคธุรกจิมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 
  

 
100301 สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่

ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภยั และ
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น  

11 
การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ 

110001 
  

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รบัการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษที่ 
21 รักการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวติ 

110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพยีงมากขึ้น 

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพมากขึ้น 

      110301 วัยเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  
รู้จักคิด วิเคราะห ์รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกป้ัญหา ปรับตัว สือ่สาร  
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

      110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มทีักษะอาชีพสูง ตระหนัก 
ในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว
และเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

      110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น 

      110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 

12 
การพัฒนาการ

เรียนรู้ 

120001 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตวั สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

  120002 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดขีึ้น 

120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

13 
การเสริมสรา้งให้
คนไทยมีสุขภาวะ 

ที่ด ี
  
  
  
  

130001 
  
  

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 
  
  

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และสามารถปอ้งกนัและลดโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 
130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

    130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลือ่มล้ าลดลง 
    130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศมากขึ้น 
14 

ศักยภาพการกีฬา 
140001 
  

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย 
เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา 
  
  

140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 
140201 นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ  

  140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
15 

พลังทางสังคม 
150001 
  

ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 
  

150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสงัคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการกอ่นยามสูงอายุเพื่อให้สูงวยัอยา่งมี

คุณภาพเพิ่มขึ้น  
    150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
957

ภาคผนวก



ประเด็น รหัส เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
16 

เศรษฐกิจฐาน
ราก 

160001 
  

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิม่ขึ้นอย่าง
กระจายและอย่างต่อเนื่อง 
  
  

160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 
160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  160202 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มคีวามสามารถในการบริหาร
จัดการหนี้สินได้มีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

17 
ความเสมอภาค
และหลักประกัน

ทางสังคม  

170001 คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น 

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

    170201 มีระบบและกลไกในการให้ความชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

18 
การเตบิโตอย่าง

ยั่งยืน 
  

180001 
  
  

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยา่ง
ยั่งยืน 
  
  

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น 

      180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
      180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเล 

มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 
      180402 เดิม : คุณภาพอากาศ เสียง และความสัน่สะเทือนอยู่ระดับ

มาตรฐานของประเทศไทย 
ปรับเป็น : คุณภาพอากาศ และเสียงอยู่ในระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย 

      180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคม ี
ในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

      180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พงึประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

19 
การบริหาร

จัดการน้้าทั้ง
ระบบ  

190001 ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศเพิ่มขึ้น 190101 เดิม : ระดบัความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 
ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)  
ปรับเป็น : ระดับความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 

190002 ผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ เพิ่มขึ้น ในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและสรา้งมูลค่าเพิ่มจากการใชน้้ า 

190102 ระดับการรับมือกบัพิบัตภิัยด้านน้ าเพิ่มขึน้ 
 

190003 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี 

190103 เดิม : ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ าเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน 
ปรับเป็น : ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ าเพิ่มขึ้น   

    190201 ระดับความมั่นคงด้านน้ าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น  
    190202 ระดับความมั่นคงด้านน้ าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
    190203 ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิ่มขึ้น  
    190301 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและ

ทัศนียภาพที่ด ีมีคุณภาพได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น 
20 

การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธภิาพ

ภาครัฐ 
  

200001 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจทิัลเพิ่มขึ้น 

200002 
  

ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ
น านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
200202 ภาษีที่จัดเกบ็ถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธภิาพ 
200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ

ไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
      200301 เปิดโอกาสใหภ้าคส่วนต่าง ๆ มีส่วนรว่มในการจัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
      200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมยั

ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กบัประชาชน 
      200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
      200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านกึมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ 
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ประเด็น รหัส เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
21 

การต่อต้านการ
ทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ  

210001 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
    210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
    210201 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  

22 
กฎหมายและ
กระบวนการ

ยุติธรรม 

220001 กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

220002 
  
  

การอ านวยความยุตธิรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือก
ปฏิบัต ิ
  
  
  

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัต ิและเป็นธรรม  

220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย  
220104 การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น  

  220201 การอ านวยความยุตธิรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ

23 
การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

230001 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทาง
เทคโนโลยี และดา้นโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบรกิาร สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการ
วิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจัจุบัน 

  230002 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
  

230102 วิสาหกจิในกลุ่มเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
    230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์และความเสมอภาคทาง

สังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 

      230301 การประยกุต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอยา่งยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

      230401 เดิม : ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหนา้ในเอเชีย 
ปรับเป็น : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหนา้ในเอเชีย 

      230501 จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  

      230502 สัดส่วนการลงทุนวิจยัและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น 
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