


ค�ำน�ำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ซึ่งได้บัญญัติให้กำรจัดท�ำ กำรก�ำหนด 
เป้ำหมำย ระยะเวลำที่จะบรรลุเป้ำหมำย และสำระท่ีพึงมีในยุทธศำสตร์ชำติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 

มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เป็นส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และ 
คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ โดยมีอ�ำนำจหน้ำที่หลักในกำรรับผิดชอบให้มีกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติของหน่วยงำน
ของรัฐ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐในฝ่ำยนิติบัญญัติ 
ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำทรำบภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับรำยงำน 
จำกหน่วยงำน โดยรำยงำนดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องระบุควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลำคม 2562 ได้มีมต ิ
เห็นชอบแนวทำงกำรประเมินผลผลสัมฤทธ์ิกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร ์ชำติ ผ ่ำนกำรด�ำเนินกำร 
เพื่อบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลแผนงำน/โครงกำร
ของหน่วยงำนของรัฐที่รำยงำนเข้ำระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (Electronics Monitoring and  
Evaluation System for National Strategy and Country Reform: eMENSCR) ภำยในเดือนธันวำคม 2562 
ประกอบกำรพิจำรณำกำรประเมินผลร่วมกับข้อมูลสถิติและสถำนกำรณ์กำรพัฒนำต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล
  
ส�านักงานฯ จึงได้จัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี 2562 ข้ึน  
เพื่อน�ำเสนอข้อมูลผลกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐนับต้ังแต่มีกำรประกำศใช้
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติในช่วงระหว่ำงปีงบประมำณ 2562 ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ น�ำไปสู่กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ตำมที่ 
ก�ำหนด บนหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) และแสดงให้เห็นถึง 
ควำมก้ำวหน้ำสถำนกำรณ์กำรพัฒนำที่จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในห้วง 5 ปีแรกของกำรพัฒนำ ส่งผลต่อ
กำรประเมินกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้มีควำมสอดคล้องกับกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนด 
ได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำประเทศที่เป็นปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ชาตเิป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างย่ังยนืตามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ใช้เป็นกรอบการด�าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชน 
มีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” เพื่อน�ำไปสู่กำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง  ยุทธศำสตร์ชำติน�ำไปสู ่กำรปฏิบัติโดยกำรถ่ำยทอดผ่ำน 
แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 ซึ่งแผนระดับที่ 2  
ในส่วนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 23 ประเด็น เป็นกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตลอดระยะเวลำ
ของยุทธศำสตร์ชำติทั้งในระดับประเด็นและระดับแผนแม่บทย่อย รวมทั้งมีกำรก�ำหนดค่ำเป้ำหมำยที่ต้องบรรลุ
ตำมตัวชี้วัดที่ก�ำหนดแบ่งเป็น 4 ห้วงกำรพัฒนำ ห้วงละ 5 ปี 

คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ด้ำน ได้จัดท�ำยุทธศำสตร์ชำต ิ
และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติขึ้น โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2561 และ 
วันที่ 18 เมษำยน 2562 ตำมล�ำดับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตำมมำตรำ 5 และมำตรำ 10 ของพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 โดยก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งให้มีผลผูกพันหน่วยงำนของรัฐและกำรจัดท�ำ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ นอกจำกนี้  
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้ก�ำหนดให้จัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
ประจ�ำปี 2562 ตำมหลักกำรกำรประเมินผลที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติได้ก�ำหนดไว้ โดยเป็นกำรวิเครำะห์
และประมวลผลกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐในช่วงปี 2561-2562 เพ่ือบรรล ุ
ผลสัมฤทธ์ิกำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ บนหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) ทั้งนี้ รายงาน
สรุปผลจะแสดงให้เห็นถึงผลความก้าวหน้า สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรคและ 
ความท้าทาย รวมท้ังข้อเสนอแนะในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ในระยะต่อไป เพื่อเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และ
องค์กรอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจรับทราบและมีส่วนช่วยในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการด�าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ต่อไป 

จำกกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ พบว่ำ ในช่วงระหว่ำงปี 2561-2562 ประชำชน 
ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐตำมยุทธศำสตร์ชำติในหลำกหลำยมิติ ทั้งในส่วน
ของกำรมีรำยได้เฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่ำเศรษฐกิจจะมีกำรชะลอตัวเล็กน้อยจำกช่วงก่อนหน้ำ กำรลดลงของ
ควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนรำยได้และรำยจ่ำยระหว่ำงกลุ่มประชำกรและของประชำกรท่ีประสบปัญหำควำมยำกจน
หลำยมิติ (ด ้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู ่  ด ้ำนกำรเข ้ำถึงบริกำรรัฐ และด้ำนรำยได้)  
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศในภำพรวมดีขึ้นแต่ยังคงต้องเร ่งแก้ไขประเด็นควำมเหลื่อมล�้ำ 
กำรพัฒนำ นอกจำกนี้ กำรมีสภำพแวดล้อมในสังคมที่มีควำมอยู่ดีมีสุขเพิ่มมำกขึ้น และกำรมีทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่ งแวดล ้อมของประเทศที่ มีคุณภำพปรับปรุ งดีขึ้ นและอยู ่ ใน เกณฑ ์ที่ สู งกว ่ ำค ่ ำ เฉลี่ ยของโลก  

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร
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สะท้อนกำรพัฒนำประเทศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งกำรมีภำครัฐที่มีแนวโน้มในกำรบริหำร
จัดกำรอุปสรรคกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ยังคงต้องเร ่งแก้ไข 
ปัญหำทุจริตประพฤติมิชอบและเสรีภำพของประชำชนในกำรแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งยังเป็นประเด็นท้ำทำย 
ท่ีส�ำคัญของภำครัฐ  

เป้าหมายประเด็น  
4 เป้าหมาย
(10.81%)

เป้าหมายประเด็น 
6 เป้าหมาย
(16.22%)

เป้าหมายประเด็น 
12 เป้าหมาย
(32.43%)

เป้าหมายประเด็น 
15 เป้าหมาย
(40.54%)

ส�ำหรับกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำตำมเป้ำหมำย
ของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง 23 ประเด็น 
ได ้ แก ่  (1 )  ควำม ม่ันคง (2 )  กำรต ่ ำงประเทศ  
(3 )  กำรเกษตร (4)  อุตสำหกรรรมและบริกำร 
แห่งอนำคต (5) กำรท่องเที่ยว (6) พื้นท่ีและเมือง 
น่ำอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์ 
และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย ่อมยุคใหม ่  (9) เขตเศรษฐกิจพิ เศษ  
( 10 )  กำรป รับ เปลี่ ยนค ่ ำนิ ยม  และวัฒนธรรม  
(11) ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (12) กำรพัฒนำ 
กำรเรียนรู้ (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะ 
ท่ีดี (14) ศักยภำพกำรกีฬำ (15) พลังทำงสังคม  
(16) เศรษฐกิจฐำนรำก (17) ควำมเสมอภำคและ 
หลักประกันทำงสังคม (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
(19) กำรบริหำรจัดกำรน�้ำท้ังระบบ (20) กำรบริกำร
ประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ  (21) กำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรม และ (23) กำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายระดับประเด็น 
37 เป ้าหมาย และเป ้าหมายแผนแม ่บทย ่อย  
140 เป้าหมาย ได้แสดงสถานะการพัฒนาและ 
ความเสี่ยง/ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดในห ้วง 5 ป ีแรกของการพัฒนา 
ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย 
ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) ระดับ
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) ระดับต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) และระดับบรรลุค่าเป้าหมาย  
(สเีขยีว) ทัง้นี ้จากการประเมนิพบว่า ยังมคีวามเสีย่ง
ในการบรรลุเป้าหมาย ตามท่ีก�าหนดไว้ในปี 2565 

โดยในส่วนของเป้ำหมำยระดับประเด็น ม ี33 เป้ำหมำย 
จำกทั้งหมด 37 เป้ำหมำย ที่ยังมีสถำนกำรณ์กำรบรรลุ 
เป้ำหมำยต�่ำกว่ำที่ก�ำหนด โดยเป็นเป้ำหมำยระดับต�ำ่
กว่ำค่ำเป้ำหมำย จ�ำนวน 15 เป้ำหมำย ระดับต�่ำกว่ำ 
ค่ำเป้ำหมำยระดับเส่ียง จ�ำนวน 12 เป้ำหมำย และ
ระดบัต�า่กว่าค่าเป้าหมายขัน้วกิฤต จ�านวน 6 เป้าหมาย 
ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับประเด็นภายใต้แผนแม่บทฯ 
ประเด็น (1) ความมั่นคง ประเด็น (3) การเกษตร 
ประเด็น (5) การท่องเที่ยว ประเด็น (6) พ้ืนที่และ
เมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ ประเด็น (12) การพัฒนา 
การเรียนรู้ และประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ   

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร
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เป้าหมายแผนย่อย 
19 เป้าหมาย

(13.6%)

เป้าหมายแผนย่อย 
31 เป้าหมาย

(22.1%)

เป้าหมายแผนย่อย
41 เป้าหมาย

(29.3%)

เป้าหมายแผนย่อย
49 เป้าหมาย

(35%)

และในส่วนของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย มี 121  
เป ้ำหมำย จำกทั้ งหมด 140 เป ้ำหมำย ที่ ยั งมี
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป ้ำหมำยต�่ำกว ่ำที่ก�ำหนด  
โดยเป็นเป้ำหมำยระดับต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย จ�ำนวน  
49 เป้ำหมำย ระดับต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยระดับเสี่ยง 
จ�ำนวน 41 เป้ำหมำย และระดับต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย
ขั้นวิกฤต จ�ำนวน 31 เป้ำหมำย ซึ่งต้องมีกำรวิเครำะห์
และประมวลหำโครงกำร/กำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถ
ขับเคลื่อนเป ้ำหมำยดังกล ่ำวให ้บรรลุอย ่ำงเป ็น 
รู ป ธ ร รมต ่ อ ไ ป  ขณะที่ เ ป ้ า หม าย ท่ี มี สี เ ขี ย ว  
ประกอบด้วย เป้าหมายระดับประเด็น 4 เป้าหมาย 
และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 19 เป้าหมาย ซึ่งเป็น 
เป ้าหมายที่สามารถบรรลุผลลัพธ ์การพัฒนาได้ 
ตามที่ก�าหนด และยังคงจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
   

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ในช่วงที่ผ่ำนมำ กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนโครงกำร/กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ยังพบปัญหำ อุปสรรค และ
ประเด็นท้ำทำยหลำยประกำรที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดของกำรมองเป้ำหมำยร่วมกันของหน่วยงำน 
ในกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติไปยังเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ส่งผลให้ 
มีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทฯ  
ตำมที่ก�ำหนด โดยมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในระดบัการขับเคลือ่นโครงการ อำท ิกำรบรูณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำน ควำมพร้อมของข้อมูลหรือข้อจ�ำกัดเรื่องกำรเข้ำถึงข้อมูลที่จ�ำเป็น ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
ควำมต่อเนื่องของกำรด�ำเนินโครงกำร/กำรด�ำเนินงำน และประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น กำรถูกเลือกปฏิบัติและกำรคุ้มครอง
สิทธิของประชำชนที่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เท่ำเทียมกัน กำรลดลงของประสิทธิภำพและผลิตภำพในภำคกำรผลิต 
ตลำดแรงงำนและกำรบริหำรจัดกำร ภำระหนี้สินส่วนบุคคลและควำมรู ้ทำงด้ำนกำรวำงแผนกำรเงินของ
ประชำชน ควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวในกำรเลี้ยงดูบุตรและปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี 
ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองของผู้สูงอำยุ ควำมล่ำช้ำในกำรกระจำยอ�ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่ท้องถิ่น 
ควำมเข้ำใจถึงสิทธิและควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของประชำชนได้อย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม  
ควำมรบัผดิชอบของประชำชนและผู้ประกอบกำรต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ควำมสำมำรถของภำครฐั 
ในกำรบริหำรสถำนกำรณ์วิกฤตต่ำง ๆ กำรขจัดกำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นจำกประเทศไทย 
และกำรปรับปรุงและทบทวนกฎระเบียบทำงรำชกำรที่ล ้ำสมัยและเป็นอุปสรรคในกำรด�ำเนินชีวิตหรือ 
กำรประกอบธุรกิจ เป็นต้น 
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นอกจำกนี้  ความท ้าทายจากการเปลี่ยนแปลง 
ในบริบทของโลกที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนา
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น มิ ติ ต ่ า ง  ๆ  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร ้ำงประชำกร แนวโน ้ม 
ด้ำนสุขภำพ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิ จิทัล 
ควำมผันผวนและแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ 
พ ลั ง ง ำ น ท ำ ง เ ลื อ ก แ ล ะ ย ำ น ย น ต ์ ส มั ย ใ ห ม ่  
ควำมเป ็น เมือง  รวมทั้ งแนวโน ้มกำรเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ   
 
ดังนั้น เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ
สำมำรถขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และ
ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
แ ล ะ แ ผ น แ ม ่ บ ท ภ ำ ย ใ ต ้ ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร ์ ช ำ ติ ไ ด  ้
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จึงมีสรุปข้อเสนอแนะ 
การด�าเนนิการในระยะต่อไป ได้แก่ (1) การขบัเคลือ่น
การด�าเนินงานผ่านหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) และการบูรณาการกับกระบวนการ
งบประมาณอย่างเป็นระบบ (2) การจัดท�าโครงการ/
การด�าเนินงานส�าคัญ (X) ที่จะต้องมีการก�าหนด 
การมีส ่วนสนับสนุนของโครงการต ่อการบรรลุ
ผลลัพธ ์การพัฒนาตามเป ้าหมายแผนแม ่บทฯ  
ที่ ชั ด เจน และสามารถน� า ไปสู ่ การขับ เคลื่ อน 
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)  
ให้สามารถบรรลุได้ตามท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละห้วง  
5 ปีการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม (3) การจัดท�า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่ต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 เพื่อเป็น 
กรอบในการด� า เนิ นการจั ดสรร งบประมาณ  
(4) การใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�าเนินการในทุกระดับอย่างแท้จริง 
(5) การเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการพัฒนามากขึ้น และ (6) การขับเคลื่อนตาม 
เป ้าหมายยุทธศาสตร ์ชาติสู ่การบรรลุเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs)

โดยสรุป กำรด�ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร ์ชำติช ่วงป ี 2561 - 2562 ที่ผ ่ำนมำ  
ถึงแม้มีกำรปรับตัวดีขึ้นในหลำยมิติ อย่ำงไรก็ตำม  
ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนด
ไว ้ในป ี 2565 ซึ่งข ้อค ้นพบกำรวิเครำะห ์ป ัญหำ 
อุปสรรค และประเด็นท้ำทำยระดับโครงกำรและ
ระดับแผนแม่บทฯ ที่เป็นข้อจ�ำกัดในกำรบรรลุผลลัพธ์
กำรพัฒนำตำมเป ้ำหมำยของแผนแม ่บทภำยใต ้
ยุทธศำสตร ์ชำติ  และผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำตำม 
เป ้ำหมำยของยุทธศำสตร ์ชำติ ในรำยงำนฉบับนี้  
จะสำมำรถเป็นข้อมูลบ่งชี้เบ้ืองต้นในกำรพิจำรณำ
และวิเครำะห์ประเด็นที่จ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญ
ก ำ ร ด� ำ เ นิ น ก ำ ร ใ น ร ะ ย ะ ต ่ อ ไ ป  เ พื่ อ น� า ไ ป สู ่ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 
การปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน ์การด�า เนินงาน 
ใน มิติ ต ่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ยวข ้ องของทุ กหน ่ วยงาน 
ไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงกระบวนการ 
งบประมาณที่สอดคล ้องและทันการณ ์  โดยมี 
การมองเป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มี ค ว ามสุ ข  เ ศ รษฐ กิ จ พัฒนาอย ่ า งต ่ อ เ น่ื อ ง  
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันอย่างบูรณาการ 
และขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด ้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลังได้อย่างแท้จริง    

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร
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วิธีการอ่านรายงานฯ 
รายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี 2562 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่หน่ึง แสดงควำมส�ำคัญและเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยทุธศำสตร์ชำต ิหลกักำรกำรประเมนิผลกำรพฒันำตำมยทุธศำสตร์ชำต ิและผลกำรพฒันำ
ตำมยทุธศำสตร์ชำต ิทัง้ในส่วนของเป้ำหมำยภำพรวม และเป้ำหมำยรำยยทุธศำสตร์ชำติ 

ส่วนท่ีสอง แสดงควำมส�ำคญัของแผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำต ิหลกักำรกำรประเมนิผล 
กำรพัฒนำของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และผลกำรพัฒนำจ�ำแนกตำม  
23 แผนแม่บทฯ

ส่วนที่สาม แสดงแนวโน้มบริบทโลกที่มีผลต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติที่ต้อง 
ให้ควำมส�ำคัญ ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ และกำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไป  

โดยมวีธิอ่ีำนรำยงำนฯ ในส่วนทีส่อง ดงันี้
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รหัสประเด็นแผนแม่บทฯสัญลักษณ์ประจ�ำประเด็นแผนแม่บทฯ

ชื่อประเด็นแผนแม่บทฯ

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน 
ที่แผนแม่บทฯ สอดคล้อง
โดยตรง

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
ที่แผนแม่บทฯ สอดคล้อง
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ชื่อแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

        สำระส�ำคัญ 
ของแผนแม่บทฯ ประเด็น 
      - วัตถุประสงค์
      - เป้ำหมำย

เป้ำหมำย 
ระดับประเด็นแผนแม่บทฯ

ข้อมูล 
สถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำย

ระดับประเด็นที่ก�ำหนด  
ซึ่งสะท้อนจำกข้อมูลต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในกำรประเมิน

สถำนกำรณ์เมื่อเปรียบเทียบ
ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 

ในปี 2565

ส่วนที่ 1   การสรุปผลในภาพรวมของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รหัสประเด็น 
แผนแม่บทฯ

รหัสเป้ำหมำย
ระดับประเด็น

  XX XX XX

รหัสเป้ำหมำย
ประเด็น
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รหัสประเด็นแผนแม่บท

สำระส�ำคัญ
ของแผนแม่บทย่อย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : สถำนกำรณ์ต�่ำกว่ำ 50% ของค่ำเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่ำเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่ำเป้ำหมำย

บรรลุค่าเป้าหมาย : สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

การแสดงสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

เขียว

แดง

ส้ม

เหลือง
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ส่วนที่ 2   การสรุปผลในระดับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

กำรแสดง
ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงเป้ำหมำย
ประเด็นและเป้ำหมำย 

แผนแม่บทย่อย

ข้อมูลสถำนกำรณ์
กำรบรรลเุป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

ที่ก�ำหนด ซึ่งสะท้อน 
จำกข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรประเมินสถำนกำรณ์ 

เมื่อเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565

เป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย 

ระบุสีตำมสถำนะ
กำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย
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กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ก�ำหนด

ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

ข้อเสนอแนะในกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

  XX XX XX

รหัสประเด็น 
แผนแม่บทฯ

รหัสแผนแม่บทย่อย

รหัสเป้ำหมำย
ระดับแผนแม่บทย่อย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : สถำนกำรณ์ต�่ำกว่ำ 50% ของค่ำเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่ำเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่ำเป้ำหมำย

บรรลุค่าเป้าหมาย : สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

การแสดงสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

เขียว

แดง

ส้ม

เหลือง
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

ยุทธศำสตร์ชำติ
วันท่ี 13 ตุลำคม พ.ศ. 2561 รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ประกำศ เรื่อง ยุทธศำสตร์ชำติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส่งผลให้ประเทศไทยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นฉบับแรก เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยร่วมกัน 
ในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ตำมที่ก�ำหนดได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคนและไม่ทิ้งใครไว ้ข ้ำงหลัง  
โดยทุกหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำท่ีในด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 5 วรรคสอง
ของพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560

กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและขั้นตอนตำมที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติ
กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ท่ีบัญญัติให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งได้มีประกำศ 
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนต่ำง ๆ รวม 6 คณะ  
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำต ิ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร ์ชำติด ้ำนกำรสร ้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม  
และคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร ์ชำติด ้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
เพือ่เป็นกลไกหลกัในกำรด�ำเนนิกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำตใิห้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ฎหมำยก�ำหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

กำรถ่ำยระดับของยุทธศำสตร์ชำติและกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ
ยุทธศำสตร์ชำติได้รับกำรจัดระดับให้เป็นแผนระดับที่ 1 ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้ำบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน กำรจัดท�ำแผนระดับที่  2 และ 3 และกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ ให้มี 
ควำมสอดคล้องและบรูณำกำรกนัอย่ำงเป็นระบบ โดยแผนระดับที ่2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติ ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญในกำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำง ๆ ของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่
กำรปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี และ 5 ปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน….1 ซึ่งเป็น 
แผนในเชิงปฏิบัติที่มีกำรระบุกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรที่มีควำมชัดเจนตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ ที่สนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนของแผนระดับท่ี 2 และยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ซึ่งกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติ ควำมต้องกำร และควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำ
ประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพัฒนำท่ียั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยต้องมี
กำรใช ้ข ้อมูลที่ เ กิดจำกกำรศึกษำวิเครำะห์ป ัจจัยต ่ำง ๆ อย ่ำงรอบคอบ รวมท้ังมีกำรวิเครำะห์แนวโน ้ม 
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตอย่ำงรอบด้ำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและ 
ข้อจ�ำกัด รวมทั้งควำมเสี่ยงของประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อมของประเทศต่อกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้น 
อย่ำงเป็นระบบ และให้มีกำรด�ำเนินกำรรับฟังควำมเห็นประชำชนทุกภำคส่วนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เพ่ือประกอบ 
กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ชำติ 
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ เพื่อสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนในรูปแบบประชำรัฐ

                                                                      

1แผนปฏิบัติกำรด้ำน…. คือ แผนเชิงปฏิบัติที่เป็นแผนพัฒนำเชิงประเด็น (Issue-Based) ที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
 มำกกว่ำ 1 หน่วยงำน
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ยุทธศาสตร์ชาติ1

2

3

แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

แผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำน...

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

นโยบำยและ
แผนระดับชำติว่ำด้วย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ

แผนปฏิบัติกำรด้ำน... แผนปฏิบัติรำชกำร (รำย 5 ปี และ รำยปี) แผนอื่น ๆ

กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติเป็นกำรด�ำเนินกำรผ่ำนแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร ์ชาติ ที่ เป ็นแผนเพื่อบรรลุเป ้าหมายตามที่ก�าหนดไว ้ในยุทธศาสตร ์ชาติตำมที่บัญญัติไว ้ใน 
พระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560  ซ่ึงจะต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 
อีก 3 แผน ได้แก่ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และนโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อน�ำไปสู่กำรก�ำหนดกำรปฏิบัติที่มีควำมชัดเจนในแผนปฏิบัติรำชกำร และ/หรือ 
แผนปฏิบัติกำรด้ำน ที่ต้องมีกำรระบุกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์และตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติผ่ำน 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติตำมที่ก�ำหนดข้ำงต้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีควำมจ�ำเป็นต้องให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
ตระหนักถึงเป้ำหมำยกำรพัฒนำสุดท้ำยร่วมกัน และท�ำงำนร่วมกันอย่ำงบูรณำกำรและมีเอกภำพ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร ์ชาติ  ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล ้วเมื่อวันที่  18 เมษายน 2562 ทั้งสิ้นจ�านวน  
23 ฉบับ จึงเป็นการก�าหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำของแต่ละแผนแม่บทฯ ที่ชัดเจนในประเด็นนั้น ๆ และไม่มีควำมซ�้ำซ้อน
ระหว่ำงแผนแม่บทฯ เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถน�ำแผนแม่บทฯ แปลงไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ท้ังน้ี แต่ละแผนแม่บทฯ สำมำรถมีส่วนสนับสนุนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้มำกกว่ำ 
หนึ่งยุทธศำสตร ์ชำติ โดยเป ็นได ้ทั้ งกำรมีส ่วนเกี่ยวข ้องในกำรน�ำไปสู ่กำรบรรลุเป ้ำหมำยโดยตรง หรือ  
มีส่วนสนับสนุนในกำรน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
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เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 23 ฉบับจะต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงานตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติได้ในลักษณะที่เป็นผลลัพธ์ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงเป็น
ปัจจุบัน แผนแม่บทฯ จึงมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตลอดระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติทั้งในระดับประเด็น
และระดับแผนย่อย และมีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามตัวชี้วัดท่ีก�าหนดแบ่งเป็น 4 ห้วงการพัฒนา 
ห้วงละ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับตำมมำตรำ 11 ของพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ที่ระบ ุ
ให้มีกำรทบทวนยทุธศำสตร์ชำตทิกุ ๆ 5 ปี2 ซึง่ทัง้ 4 ห้วงกำรพัฒนำจะเป็นเสมอืนหมุดเป้ำหมำยกำรพฒันำทีแ่สดงให้เหน็ 
ถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรบรรลุเป้ำหมำยเป็นระยะ ๆ ซ่ึงจะท�ำให้เกิดกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงเป็นรูปธรรม น�ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรพัฒนำและ 
กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนำแล้ว อย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลังตำมวิสัยทัศน์ของประเทศในปี 2580 

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนระดับที่ 2 อีก 3 แผน ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ จะมีลักษณะเป็นแผนชี้น�ำ อันจะเป็นปัจจัย 
น�ำเข้ำเพื่อใช้ในกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญและ/หรือปรับเป้ำหมำยของแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อย รวมท้ัง
แนวทำงกำรพัฒนำ/โครงกำร/กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้สอดรับสถำนกำรณ์ในแต่ละห้วงเวลำกำรพัฒนำ

                                                                      

2หรือในกรณีที่สถำนกำรณ์ของโลกหรือของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สำมำรถหรือไม่เหมำะสมที่จะด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยหรือ 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนหนึ่งด้ำนใดได้ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติสำมำรถแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศำสตร์ชำติให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง 
 ดังกล่ำว โดยขอควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำก่อนด�ำเนินกำร
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กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ 3

กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ 3 เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 โดยทุกหน่วยงำนของรัฐจะต้อง
วิเครำะห์และศึกษำรำยละเอียดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบทบำท 
ภำรกิจ และหน้ำที่ขององค์กร ทั้งในส่วนของเป้ำหมำยประเด็น เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และแนวทำงกำรพัฒนำ
ของแผนแม่บทฯ และจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี และระยะ 5 ปี ที่มีกำรบรรจุโครงการ/การด�าเนินงาน 
ท่ีสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ของแต่ละห้วงการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล กล่ำวคือ กำรด�ำเนินกำรโครงกำร/กำรด�ำเนินงำน (X) จะต้อง
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งในระดับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 
(Y1) เป้ำหมำยประเด็น (Y2) และยุทธศำสตร์ชำติ (Z) โดยหลักการ XYZ นี้เป็นหลักการที่ส�าคัญที่ใช้ทั้งใน 
การจัดท�าโครงการ/การด�าเนินการ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทฯ ของหน่วยงานของรัฐ 
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ทั้งน้ี เน่ืองจำกแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นกลไกส�ำคัญในกำรแปลงเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำ
ของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ หน่วยงำนของรัฐจึงมีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ รวมทั้งกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 10 ของพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ  
พ.ศ. 2560 แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็นจึงเป็นเคร่ืองมือส�ำคัญในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล 
กำรด�ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส่งผลให้มี 
ควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐอย่ำงเป็นระบบ ส�ำนักงำนฯ ในฐำนะ
ส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ จึงได้รับมอบหมำย 
ให้มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรติดตำมและ 
ตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรหน่วยงำนของรัฐตำมยุทธศำสตร์ชำติของแต่ละปีงบประมำณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับ
กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
อย่ำงบูรณำกำรและเป็นรูปธรรมต่อไป

รำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติเป็นกลไกส�ำคัญในกำรฉำยภำพให้เห็นถึงสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ในแต่ละปีของประเทศ ตำมกรอบแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ ซ่ึงสะท้อนให้เห็น
ควำมเป็นไปได้ของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดในแต่ละห้วง 5 ปีของกำรพัฒนำ และน�ำไปสู่กำรพิจำรณำ
ปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรในห้วง 5 ปีแรกให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องตำมข้อเท็จจริงและบริบท 
กำรพัฒนำประเทศท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก�ำหนดไว้ในห้วง 5 ปีแรกของกำรพัฒนำ 
ในปี 2565 ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทฯ 

ประเด็น ....

แผนยอย...

เปาหมาย (Y2)*

เปาหมาย (Y1)*

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

คาเปาหมาย ระยะ 5 ป* 
Y2

Y1 คาเปาหมาย ระยะ 5 ป*
แนวทางการพัฒนา AAA n

ตัวช้ีวัด*
คือ สิ่งท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือ

วัดผลสัมฤทธ์ิของคาเปาหมาย

หมายเหตุ *ถูกกําหนดไวแลว

เปาหมาย*
คือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุ

คาเปาหมาย*
คือ คาของผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป (ชวงแรก 3 ป)

แผนปฏิบัติราชการ...รายป

แผนปฏิบัติการดาน... (ถามี)

Z

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn…

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะตองตอบ
เปาหมายอยางนอย 1 แผนแมบทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)

แผนการปฏริูป
ประเทศดาน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ความม่ันคงฯ

X
โครงการ/

การดําเนินงาน

แผนระดับท่ี 3

คือ ค่ำของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรจะบรรล ุ
ในเชิงปริมาณ

ในแต่ละช่วงระยะเวลำ 5 ปี



การกําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การติดตามและประเมินผลจากแนวความคิด 

สมมติฐาน หรือทฤษฎี ซ่ึง เปนการติดตาม
และประเมินวาโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีอยู

นั้นสอดคลองกับแนวความคิดหรือทฤษฎีการ
พัฒนาเพียงใด มีชองวางของโครงการหรือ
นโยบายหรือไม

การติดตามและประเมินผลกระบวนการ

แปลงกิจกรรมหรือโครงการไปเปนผลผลิต 
เปนการประเมินกระบวนการแปลงกิจกรรม 

โครงการไปสูผลผลิต

การติดตามและประเมินผลโครงการจาก

ผลลัพธของการดําเนินโครงการ ยุทธศาสตร 
หรือนโยบาย เปนการประเมินผลลัพธจาก

การดําเนินโครงการตาง ๆ รวมกันสูเปาหมาย
รวม กัน ซ่ึง เปนหลักกา รท่ีสอดคลอง กับ
แนว คิดของการกํ าหนดยุทธศาสตร ตา ม

หลักการ  Ends - Ways - Means หรื อ
ความสัมพันธเชิงเหตุผล

การตดิตามและประเมินผล
กระบวนการแปลงกิจกรรม
หรือโครงการไปเปนผลผลิต

ยุทธศาสตรชาติ

การตดิตามและประเมินผล
กระบวนการแปลงกิจกรรม
หรือโครงการไปเปนผลผลิต

การตดิตามและประเมินผล
จากแนวความคิด 
สมมติฐานหรือทฤษฎี

การตดิตามและประเมินผล
จากแนวความคิด 
สมมติฐานหรือทฤษฎี

การตดิตามและประเมินผล
โครงการจากผลลพัธของ
การดาํเนินโครงการ 
ยุทธศาสตร หรือนโยบาย

การตดิตามและประเมินผล
โครงการจากผลลพัธของ
การดาํเนินโครงการ 
ยุทธศาสตร หรือนโยบาย

การตดิตามและประเมินผล
โครงการจากผลลพัธของ
การดาํเนินโครงการ 
ยุทธศาสตร หรือนโยบาย
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หลักกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรประเมินผลท้ังระบบตำมหลักกำรของควำมสัมพันธ์ 
เชิงเหตุผล ระหว่ำงกำรด�ำเนินงำน/โครงกำร ผลผลิต ผลลัพธ์ขั้นต้น ผลลัพธ์ขั้นกลำง และผลลัพธ์ระยะยำว  
เพ่ือที่จะน�ำมำวิเครำะห์ถึงควำมสัมพันธ์ของนโยบำย ยุทธศำสตร์ และโครงกำร น�ำไปสู่กำรตัดสินทำงนโยบำยต่อไป  
โดยเป็นกำรด�ำเนินงำนใน 3 ระดับ ประกอบด้วย

1. ระดับทฤษฎี โดยเป็นกำรติดตำมและประเมินควำมสอดคล้องของกำรด�ำเนินกำร/โครงกำรกับแนวควำมคิดหรือ
ทฤษฎีกำรพัฒนำ ว่ำกำรด�ำเนินกำร/โครงกำรที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับแนวควำมคิดหรือทฤษฎีกำรพัฒนำเพียงใด 
และยังมีช่องว่ำงของโครงกำรหรือทฤษฎีหรือไม่

2. ระดับกระบวนการแปลงกิจกรรมหรือโครงการไปเป็นผลผลิต โดยเป็นกำรติดตำมและประเมินกระบวนกำร
แปลงกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรไปสู่ผลผลิต

3. ระดับโครงการจากผลลัพธ์ของการด�าเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย โดยเป็นกำรประเมินผลลัพธ์
จำกกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรต่ำง ๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มด�ำเนินกำร ระหว่ำงด�ำเนินกำร และหลังกำรด�ำเนินกำร  
สู่เป้ำหมำยร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ตำมหลักกำร Ends - Ways - Means หรือ
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล  

กำรประเมินกำรพัฒนำกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นกำรประเมินผลในระดับทฤษฎี และระดับผลลัพธ์
ของยุทธศำสตร์ ประกอบด้วยกำรประเมินผลกำรพัฒนำภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติ และกำรประเมินผล 
รำยยุทธศำสตร์ชำติ โดยสำมำรถสรุปวิธีกำรประเมินผล และผลกำรประเมินได้ ดังนี้
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วิธีกำรประเมินผลกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ 
กำรประเมินกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติเป็นกำรประเมินผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับเป้ำหมำยภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติและเป้ำหมำย
รำยยุทธศำสตร์ชำติท้ัง 6 ด้ำน และ (2) กำรประเมินผลผ่ำนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

• การประเมินผลการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับภาพรวม เป็นกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรพัฒนำตำม
เป้ำหมำย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมีภำครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนบนหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพของประเทศในทุกมิติ กำรพัฒนำคน 
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม และ 
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีส่งเสริมกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีและเป็นฐำนกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน เพ่ือน�ำพำ
กำรพัฒนำประเทศไปสู่กำรเป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติ 
ทัง้นี ้ เน่ืองจำกยทุธศำสตร์ชำตเิป็นแผนระดบัที ่1 ซึง่เป็นกรอบกำรพฒันำประเทศระยะยำว จงึก�ำหนดกำรประเมนิผล 
กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยข้ำงต้น โดยเป็นกำรประเมินผลผ่ำนมิติต่ำง ๆ ประกอบร่วมกัน ดังนี้

1) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

2) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้

3) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ

4) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 

5) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ

6) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ

การประเมินการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้ง 6 มิติข้างต้น พิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ ่มตัวชี้วัด 
ที่สามารถสะท้อนผลการพัฒนาในระดับผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้ตัวช้ีวัดทั้งระดับประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็น 
ถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมท้ำทำยของสถำนกำรณ์กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของประเทศ และระดับสำกล
เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถำนกำรณ์กำรพัฒนำที่เทียบเคียงกับนำนำประเทศ น�ำไปสู่กำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศ 
ในมิติต่ำง ๆ ให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล

• การประเมินผลการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยรำยยุทธศำสตร์ท่ีก�ำหนดไว้ โดยใช้หลักกำรเดียวกันกับกำรประเมินผล
กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้ำหมำยระดับภำพรวม  ทั้งน้ี กำรประเมินผลกำรพัฒนำท้ังในระดับเป้ำหมำยภำพรวม และ
ระดับเป้ำหมำยรำยยุทธศำสตร์ชำติ จะเป็นการรายงานผลการประเมินสถานการณ์การพัฒนาตามข้อเท็จจริงจาก
ข้อมูลกลุ่มตัวชี้วัดท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาใช้ในการประเมินผลเท่านั้น เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ระยะยาว 
หรือผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และในส่วนของการประเมินผลลัพธ์ข้ันกลางของการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นการประเมินผลลัพธ์ของการด�าเนินโครงการ/การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีการรายงานผลการประเมินในส่วนท่ีสองของเล่มรายงานฉบับนี้ 
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของเป้ำหมำยระดับภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติ  
ผลกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติของทั้ง 6 มิติ มีรำยละเอียด สรุปได้ ดังนี้ 

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

ความอยู ่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทยเป็นการสะท้อนผลกระทบการพัฒนาประเทศที่ เกิดขึ้นกับคน 
แบบองค์รวม เนือ่งจำกคนเป็นศนูย์กลำงของกำรพฒันำ ทัง้ในฐำนะผูม้บีทบำทส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นกระบวนกำรพัฒนำ 
และเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจำกกำรพัฒนำ พิจำรณำได้จำกดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในสังคมไทย ซึ่งพัฒนำและจัดท�ำโดย สศช. ซ่ึงเป็นดัชนีรวมในระดับประเทศ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  
5 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรมีสุขภำวะ  (2) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม (3) สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล  
(4) สังคมประชำธิปไตยที่มีธรรมำภิบำล และ (5) กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม โดยปี 
2561 คนไทยและสังคมไทยมีความอยู่ดีมีสุขดีขึ้น คนไทยในภาพรวมมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้นและสังคมไทย 
มีแนวโน้มดีขึ้นจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันสะท้อนได ้จำกดัชนีควำมอยู ่ เย็นเป ็นสุขร ่วมกันในสังคมไทย 
ที่ปรับตัวดีขึ้นจำกปีก่อนหน้ำในปี 2560 ท่ีปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.47 จำกร้อยละ 70.40 โดยปัจจัยเกื้อหนุน
หลักที่คำดว่ำส่งผลให้ควำมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยเพ่ิมขึ้น คือ การมีสุขภาวะที่ดีโดยรวมของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ท่ีมีระดับดีข้ึนมำก จำกระดับปำนกลำงในปี 2560 เป็นระดับดีในปี 2561 โดยมีค่ำดัชนีรวม
ขององค์ประกอบหลักด้ำนสุขภำวะสูงถึงร้อยละ 87.37 (ระดับดี) ปรับตัวดีขึ้นจำกร้อยละ 79.82 (ระดับปำนกลำง)  
ในปี 2560 ซึ่งเป็นกำรปรับตัวดีข้ึนในทั้ง 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ประกอบย่อยด้ำนสุขภำพกำยและจิตดี 
(จำกร้อยละ 82.46 เป็นร้อยละ 86.78) ด้ำนสุขภำพสังคมที่ดี (จำกร้อยละ 71.97 เป็นร้อยละ 87.67) และด้ำน 
กำรมีคุณธรรมและสติปัญญำใฝ่รู ้ (จำกร้อยละ 85.69 เป็นร้อยละ 87.66) สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล  
ที่มีระดับดีขึ้นจำกระดับต้องปรับปรุงเป็นระดับปำนกลำง โดยมีค่ำดัชนีเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 63.43 ในปี 2560  
เป็นร้อยละ 73.77 ในปี 2561 ซึ่งเป็นกำรปรับตัวดีขึ้นในทั้ง 3 องค์ประกอบย่อยอีกเช่นเดียวกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม
มีคุณภำพที่ดี (จำกร้อยละ 74.29 เป็นร้อยละ 83.50) ระบบนิเวศที่สมดุล (จำกร้อยละ 63.08 เป็นร้อยละ 67.11) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (จำกร้อยละ 54.44 เป็นร้อยละ 71.64) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าใน
สังคม มีระดับดีขึ้นและปรับตัวสูงขึ้นจำกระดับต้องปรับปรุงเป็นระดับปำนกลำงเป็นครั้งแรก โดยมีค่ำดัชนี 
เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 68.45 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 72.75 ในปี 2561 ซ่ึงเป็นผลจำกกำรพัฒนำขององค์ประกอบย่อย 
ตัวเดียว คือ ควำมเป็นธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ (จำกร้อยละ 51.26 เป็นร้อยละ 76.37)  
ขณะที่องค์ประกอบของกำรได้รับกำรคุ ้มครองสิทธิและไม่ถูกเลือกปฏิบัติมีค่ำดัชนีลดลงอย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ  
(จำกร้อยละ 77.76 เป็นร้อยละ 70.57) และกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรทำงสังคมและทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจมีค่ำดัชน ี
ลดลงเล็กน้อย (จำกร้อยละ 81.47 เป็นร้อยละ 80.99) และเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม มีระดับดีขึ้น 
เล็กน้อย ทรงตัวอยู่ในระดับดี โดยมีค่ำดัชนีเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 80.61 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 81.46 ในปี 2561  
โดยเป็นกำรปรับตัวดีขึ้นในทั้ง 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ กำรมีหลักประกันคุณภำพชีวิตและงำนที่ดี (จำกร้อยละ 
93.55 เป็นร้อยละ 94.81) และเศรษฐกิจเข้มแข็ง (จำกร้อยละ 77.35 เป็นร้อยละ 78.76) โดยควำมเป็นธรรมทำง
เศรษฐกิจทรงตัว (คงท่ีที่ร้อยละ 72.38) 
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อย่ำงไรก็ตำม การสร้างสังคมมีความเป็นประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล อยู่ในระดับที่ยังต้องเร่งปรับปรุงถึงแม้ 
จะมีคะแนนดีขึ้น โดยมีค่ำดัชนีสังคมประชำธิปไตยที่มีธรรมำภิบำลเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 61.89 ในปี 2560 เป็น 
ร้อยละ 68.46 ในปี 2561 โดยองค์ประกอบย่อยประชำธิปไตยที่มีคุณภำพและองค์ประกอบย่อยนิติธรรมและ 
ธรรมำภิบำลมีทิศทำงที่ดีขึ้น (จำกร้อยละ 61.89 เป็นร้อยละ 68.46) ขณะท่ีองค์ประกอบย่อยกำรป้องกันและ 
ลดควำมรุนแรงทำงสังคมและกำรเมืองมีทิศทำงท่ีลดลง (จำกร้อยละ 71.19 เป็นร้อยละ 67.52)3 

การมีสุขภาวะ
เศรษฐกิจเขมแข็ง

และเปนธรรม

ส่ิงแวดลอมและ

ระบบนิเวศสมดุล

 สังคมประชาธิปไตย

ที่มีหลักธรรมาภิบาล

 การสรางความเปน

ธรรมและลดความ

เหล่ือมลํ้าในสังคม

2560 79.82 80.61 63.43 61.89 68.45
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ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

                                                                      

3หมำยเหตุ : ระดับดีมำก      = ร้อยละ 90.0 - 100  ระดับดี            = ร้อยละ 80.0 - 89.9
    ระดับปำนกลำง = ร้อยละ 70.0 - 79.9  ระดับต้องปรับปรุง = ร้อยละ 60.0 - 69.9
    ระดับเร่งแก้ไข   = ร้อยละ 59.9

ดังนั้น เพ่ือให้ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทยได้รับกำรพัฒนำดีขึ้น ในระยะต่อไปจึงควรเร่งให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จะน�ำไปสู่กำรยกระดับกำรคุ้มครองสิทธิและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ กำรเข้ำถึงสวัสดิกำร 
ทำงสังคมและทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ และกำรป้องกันและลดควำมรุนแรงทำงสังคมและกำรเมือง

2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้เป็นกำรสะท้อนกำรพัฒนำที่มุ ่งเน้น
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศในเวทีโลก ท่ีต้องน�ำไปสู ่กำรกระจำยควำมเจริญไปทั่ว 
ทุกภูมิภำคของประเทศ โดยในส่วนขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
ปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจ ท้ังด้ำนปัจจัยกำรผลิต นโยบำยและกฎระเบียบ รวมทั้งควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน
ต่ำง ๆ ของประเทศ ทีเ่อือ้ต่อกำรเพิม่ผลติภำพให้กบัภำคส่วนต่ำง ๆ ของประเทศ พบว่ำ ประเทศไทยมขีดีความสามารถ
ในการแข่งขนัดีขึน้ โดยพจิารณาจากผลการจัดอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitiveness  
Index) จัดท�าโดย World Economic Forum (WEF) พบว่ำ ปี 2562 อันดับของประเทศไทยลดลง 2 อันดับ 
(จำกอันดับที่  38 เป ็นอันดับที่  40 จำกทั้ งหมด 141 ประเทศ) แม ้ว ่ำจะมีคะแนนดีขึ้น 0.6 คะแนน  
(จำก 67.5 คะแนน เป็น 68.1 คะแนน) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยมีควำมก้ำวหน้ำในภำพรวมดีขึ้นเล็กน้อย 
อย่ำงไรก็ดี กำรเปลี่ยนแปลงในรอบปีท่ีผ่ำนมำยังไม่ชัดเจนและรวดเร็วมำกพอที่จะก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง  

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ท่ีอยู ่ในระดับใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ หำกเทียบกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน 
ประเทศไทยยังมีอันดับคุณภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอยู ่ในล�ำดับที่ 3 คงที่จำกปี 2561 รองจำก
ประเทศสิงคโปร์และมำเลเซีย และเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียด พบว่ำ ด้ำนท่ีประเทศไทยมีกำรพัฒนำดีขึ้น ได้แก่ 
กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ (ICT adoption) และด้ำนควำมโปร่งใสของงบประมำณ (Budget Transparency) 
ขณะที่ด้ำนที่ต้องเร่งพัฒนำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมคือควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovation capability) 
ซึ่งเป็นด้ำนที่ประเทศไทยอยู่ห่ำงจำกบรรทัดฐำนโลก (Frontier) มำกที่สุด โดยได้คะแนน 43.9 จำก 100 คะแนน 
และเม่ือพิจำรณำผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศของ IMD พบว่ำ  ปี 2562 ประเทศไทย
มีอันดับดีขึ้น 5 อันดับ มำอยู่ในอันดับท่ี 25 (จำกอันดับที่ 30 ในปี 2561) แม้ว่ำคะแนนรวมลดลงเป็น 77.233 
คะแนน จำก 79.450 คะแนน ในปี 2561 และเป็นอันดับ 3 ในอำเซียน รองจำกสิงคโปร์ และมำเลเซีย เช่นเดียวกัน
กับผลกำรจัดอันดับของ WEF โดยด้ำนที่ต ้องเร่งพัฒนำในระยะต่อไปคือ ด้ำนประสิทธิภำพของภำคเอกชน  
(Business Efficiency) มีอันดับลดลง 2 อันดับ อันเป็นผลจำกกำรที่ปัจจัยย่อยด้ำนผลิตภำพและประสิทธิภำพ 
ตลำดแรงงำน กำรบริหำรจัดกำร และทัศนคติและค่ำนิยมมีอันดับลดลง

การจัดอันดับของ WEF โดยด้านต้องเร่งพัฒนาในระยะต่อไปคือ ด้านประสิทธิภาพของภาคเอกชน 1 

(Business Efficiency) มีอันดับลดลง 2 อันดับ อันเป็นผลจากการที่ปัจจัยย่อยด้านผลิตภาพและ2 

ประสิทธิภาพ ตลาดแรงงาน การบริหารจัดการ และทัศนคติและค่านิยมมีอันดับลดลง 3 
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ในส่วนของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ10 

ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)4 ค านวณและประมวลผลโดยส านักงานสภา11 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ปี 2562 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่  12 

10,926,912 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 2.4 จากปี 2561 ลดลงจากการ13 

เติบโตที่ร้อยละ 4.2 ของปี 2561 จากปี 2560 โดยคาดว่าเกิดจากการปรับตัวลดลงของมูลค่าการ14 

ส่งออกสินค้าและบริการ โดยมีมูลค่าเท่ากับ 7.7 ล้านล้านบาท ลดลงจาก 8.0 ล้านล้านบาท จากปี 15 

2561 หรือเทียบเท่าอัตราการขยายตัวลดลงที่ร้อยละ 2.6 ทั้งนี ้ ในช่วงปี 2563 เศรษฐกิจและ16 

การค้าโลกคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันการค้าและความ17 

เสี่ยงจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อการส่งออกสินค้า18 

และบริการของประเทศ การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการ19 

ลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ และมาตรการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ยังควร20 

ให้ความส าคัญกับการมีมาตรการรองรับผลกระทบการปรับตัวลดลงของมูลค่าการส่งออกสินค้า21 

และบริการ และภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจมีการหยุดชะงักหรือชะลอตัวซึ่งเป็นผลกระทบจากการ22 

ระบาดของไวรัสโควิด-19  23 

ในส่วนของกำรกระจำยรำยได้ (Income Distribution) ซึ่งสะท้อนการแบ่งปันส่วนผลผลิตมวล24 

รวมของประเทศ (GDP) ในหมู่ประชากรของประเทศนั้น พบว่า ในห้วงปีแรกของกำรพัฒนำตำม25 

ยุทธศำสตร์ชำติ ประเทศไทยมีกำรกระจำยรำยได้ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากรำยได้ประชำชำติต่อ26 

คน5 พบว่า ปี 2562 รายได้ประชาชาติต่อคนของประเทศไทยอยู ่ที ่ 236 ,815 บาท/คน/ปี 27 

                                                           
4 ข้อมูลจากกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
5 ข้อมูลจากกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของไทย (IMD) 
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ปี 2561 

 
อันดับ 

ปี 2562 

 
กำรเปลี่ยนแปลง

ของอันดับ 
 
 
 

อันดับรวมของประเทศไทย(จำก 63 ประเทศ) 30 25  
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) 10 8  
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 22 20  
3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน (Business Efficiency) 25 27  
4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 48 45  

ที่มำ: World Economic Forum (WEF)

ที่มำ: International Institute for Management Development (IMD)

อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน

สิงค์โปร์ 2 83.5 สิงค์โปร์ 1 84.4 1
มาเลเซีย 25 74.4 มาเลเซีย 27 74.6 2

ไทย 38 67.5 ไทย 40 68.1 3

อินโดนีเซีย 45 65.9 อินโดนีเซีย 50 64.6 4

ฟิลิปปินส์ 56 62.1 ฟิลิปปินส์ 64 61.9 5

บรูไน 62 61.4 บรูไน 56 62.8 6

เวียดนาม 77 58.1 เวียดนาม 67 61.5 7

กัมพูชา 110 50.2 กัมพูชา 106 52.1 8

ลาว 112 49.3 ลาว 113 50.1 9

เมียนมาร์ N/A N/A เมียนมาร์ N/A N/A N/A

ประเทศ
อันดับในปี 2562 เม่ือเทียบกับ

ประเทศในภูมิภาค

2561 2562
ประเทศ
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ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP)4  ค�ำนวณและประมวลผลโดยส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
พบว่ำ ปี 2562 มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่ 10,926,912 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำกับอัตรำกำรเติบโต 
ที่ร้อยละ 2.4 จำกปี 2561 ลดลงจำกกำรเติบโตที่ร้อยละ 4.2 ของปี 2561 จำกปี 2560 โดยคำดว่ำเกิดจำกกำรปรับตัว
ลดลงของมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร โดยมีมูลค่ำเท่ำกับ 7.7 ล้ำนล้ำนบำท ลดลงจำก 8.0 ล้ำนล้ำนบำท 
จำกปี 2561 หรือเทียบเท่ำอัตรำกำรขยำยตัวลดลงที่ร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2563 เศรษฐกิจและกำรค้ำโลก 
คำดว่ำจะปรับตัวดีข้ึนตำมกำรลดลงของแรงกดดันจำกมำตรกำรกีดกันกำรค้ำและควำมเสี่ยงจำกกำรแยกตัวของ 
สหรำชอำณำจักรแบบไร้ข้อตกลง ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรของประเทศ กำรขยำยตัว 
ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจของกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือน และกำรลงทุนภำคเอกชนและภำครัฐ และมำตรกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม ยังควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีมำตรกำรรองรับผลกระทบกำรปรับตัวลดลง 
ของมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร และภำคธุรกิจอื่น ๆ ท่ีอำจมีกำรหยุดชะงักหรือชะลอตัวซ่ึงเป็นผลกระทบ
จำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 

ในส่วนของการกระจายรายได้ (Income Distribution) ซ่ึงสะท้อนกำรแบ่งปันส่วนผลผลิตมวลรวมของประเทศ 
(GDP) ในหมู่ประชำกรของประเทศนั้น พบว่ำ ในห้วงปีแรกของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 
มีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น โดยพิจำรณำจำกรายได้ประชาชาติต่อคน5  พบว่ำ ปี 2562 รำยได้ประชำชำติต่อคน
ของประเทศไทยอยู่ท่ี 236,815 บำท/คน/ปี เปรียบเทียบกับที่ 225,095 บำท/คน/ปีในปี 2561 หรือเทียบเท่ำกับ 

                                                                      

4ข้อมูลจำกกองบัญชีประชำชำติ ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
5ข้อมูลจำกกองบัญชีประชำชำติ ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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กำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21 และหำกสะท้อนจำกผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวเฉลี่ยของประเทศ (Gross Regional Product 
per Capital : GRP/Capita) ค�ำนวณและประมวลผลโดยส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดภำวะเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศ พบว่ำ ปี 2560 ภำคตะวันออกเป็น 
ภำคที่มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุดเมื่อเทียบกับภำคอื่น ๆ โดยมีกำรขยำยตัวของมูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคที่ร้อยละ 6.3 
และมค่ีำเฉลีย่ของผลติภณัฑ์ภำคต่อหัวสูงสดุที ่500,676 บำทต่อคนต่อปี ขณะท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนอืมีกำรเตบิโต 
ทำงเศรษฐกิจลดลงจำกปี 2559 โดยในปี 2560 มีกำรชะลอตัวลงของมูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคจำกร้อยละ 3.0  
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 2.5 ในปี 2560 และมีค่ำเฉล่ียของผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวต�่ำสุดเท่ำกับ 80,352 บำทต่อคนต่อปี 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ำภำคตะวันออกมีค่ำเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวสูงมำกกว่ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 6.2 เท่ำ 
(ภำคที่มีกำรพัฒนำรองจำกภำคตะวันออก คือ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันตก ภำคใต้ และ
ภำคเหนือ )  และหำกพิจำรณำในระดับจั งหวัด พบว ่ำ  จั งหวัดระยองมีผลิตภัณฑ ์จั งหวัดต ่อหัว สูง สุด 
ที่ 1,095,667 บำทต่อคนต่อปี สูงกว่ำจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต�่ำที่สุด ซึ่งคือจังหวัดหนองบัวล�ำภ ู
ที่ 53,416 บำทต่อคนต่อปี มำกถึง 20.5 เท่ำ ท้ังนี้ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหำนคร ปรำจีนบุรี และพระนครศรีอยุธยำ ตำมล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัด 
ต่อหัวอยู่ใน 5 ล�ำดับต�่ำสุด คือ หนองบัวล�ำภู ยโสธร กำฬสินธุ์ นรำธิวำส และชัยภูมิ ตำมล�ำดับ ซ่ึงมีข้อสังเกตว่ำ 
ยังมีควำมจ�ำเป็นในกำรเร่งขยำยกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจให้มีควำมครอบคลุมทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
กำรประเมินผลประเด็นพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นกำรสะท้อนผลกำรพัฒนำที่ส่งผลให้คนไทย 
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยเป็นคนดี เก่ง มีสมรรถนะและคุณภำพพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกำรยกระดับกำรพัฒนำ
ประเทศในทุกมิติ โดยพบว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศในห้วงปีแรกของกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ค่อนข้ำงคงที่ โดยปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยพิจำรณำจำกดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ (Human Development  
Index: HDI) พัฒนำโดยโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) ซ่ึงเป็นดัชนีทำงสถิติแบบองค์รวมที่รวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับกำรคำดหมำยคงชีพ กำรศึกษำ และรำยได้เฉลี่ยต่อหัว พบว่ำ ปี 2562 ประเทศไทยมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 
0.765 เพ่ิมขึ้นจำก 0.762 ในปี 2561 และได้รับกำรจัดล�ำดับอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำมนุษย์ในระดับ “สูง” 
โดยเป็นประเทศก�ำลังพัฒนำที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกท่ีสุดในโลกในกำรจัดอันดับ HDI ในช่วงปี  2556-2561  
ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 77 ในกำรจัดอันดับโลก (จำก 189 ประเทศ) อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำดัชนีกำรพัฒนำ
มนุษย์ที่ไม่เท่ำเทียม (Inequality-adjusted Human Development Index : IHDI) พัฒนำโดย UNDP พบว่ำ  
ถึงแม้ค่ำดัชนี IHDI ของประเทศไทยในปี 2562 มีกำรปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.635 จำก 0.636 
ในปี 2561 แต่ค่ำดชัน ีIHDI ยงัคงมีค่ำทีต่�ำ่กว่ำดชันี HDI อย่ำงเป็นนยัส�ำคญั สะท้อนให้เหน็ถึงกำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย์
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ภ าค ที� มีก า ร เต ิบโตทาง เศรษ ฐก ิจ มากที� สุด  
ต่ อ  ภ าค ที� มีก า ร เต ิบโตทาง เศรษ ฐก ิจ น ้อย

ที� สุ ด

จั งห วั ด ผ ล ิตภัณฑ์จังห วัดต่อ หั วมากที� สุด  
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ต่อภำคที่มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจน้อยที่สุด

จังหวัดผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวมำกที่สุด
ต่อจังหวัดผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวน้อยที่สุด
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ของประเทศยังคงมีควำมเหลื่อมล�้ำ ท้ังนี้ ผลกำรประเมินกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดย HDI และ IHDI ของ UNDP 
ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำที่ประเมินโดยดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (Human Achievement 
Index : HAI) ซึ่งค�ำนวณและประมวลผลโดยส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยเป็น 
กำรวัดผลลพัธ์ของกำรพัฒนำคนระดบัจงัหวดัของประเทศไทยใน 8 ดชันย่ีอย ได้แก่ (1) ด้ำนสขุภำพ  (2) ด้ำนกำรศกึษำ 
(3) ด้ำนชีวิตกำรงำน  (4) ด้ำนรำยได้  (5) ด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อม  (6) ด้ำนชีวิตครอบครัวและชุมชน  
(7) ด้ำนกำรคมนำคมและกำรสื่อสำร และ (8) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม โดยจำกรำยงำนดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน  
ประจ�ำปี 2562 พบว่ำ กำรพัฒนำคนในภำพรวมของคนไทยค่อนข้ำงคงที่ โดยมีค่ำดัชนี HAI เท่ำกับ 0.6219  
ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยดัชนีย่อยที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกข้ึน ได้แก่ ด้ำนกำรศึกษำ มีดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 0.4743  
เพ่ิมขึ้น 0.0057 คะแนน จำกปี 2558 เนื่องจำกนักเรียนอยู ่ในระบบกำรศึกษำยำวนำนขึ้น สะท้อนจำกอัตรำ 
กำรเข้ำศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และจ�ำนวน 
ปีกำรศึกษำเฉล่ียของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปท่ีเพิ่มขึ้น ด้ำนชีวิตกำรงำน มีค่ำดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 0.7237 โดยเพิ่มขึ้น
จำก 0.7054 คะแนนในปี 2558 คำดว่ำเป็นผลมำจำกกำรเร่งขยำยควำมครอบคลุมกำรมีหลักประกันสังคม 
ทั้งในกลุ่มแรงงำนในระบบและนอกระบบ ด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อม มีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.8595 เพิ่มขึ้น 
0.8328 คะแนนในปี 2558 คำดว่ำเป็นผลจำกกำรลดลงของประชำกรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และกำรลดลง
ของสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกด้ำนพลังงำน และด้ำนคมนำคมและกำรส่ือสำร มีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.6774 
เพิ่มข้ึนจำก 0.5707 คะแนนในปี 2558 เป็นผลจำกกำรขยำยกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลย ี
กำรสื่อสำรและสำรสนเทศ ท�ำให้มีกำรเข้ำถึงโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึงมำกขึ้น ขณะท่ีด้ำน 
ที่มีควำมก้ำวหน้ำลดลงและต้องให้ควำมส�ำคัญในระยะต่อไป ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนรำยได้ ด้ำนชีวิตครอบครัว
และชุมชน และด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
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4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
กำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำในลักษณะของกำรเติบโตแบบทั่วถึง โดยไม่ทิ้ง
ใครไว้เบื้องหลัง จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรประเมินผลกำรพัฒนำที่สะท้อนควำมเท่ำเทียมและเสมอภำคของสังคม  
โดยความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมของประเทศในห้วงปีแรกของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
ปรบัตวัดีขึน้เลก็น้อย สะท้อนได้จำกกำรพจิำรณำตัวช้ีวดัความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index : SPI) พฒันำ 
และจัดท�ำโดยองค์กร Social Progress Imperative ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำ 
ด้ำนสังคมโดยตรง โดยเป็นกำรพิจำรณำท่ีเป็นอิสระจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงเศรษฐกิจไม่ได้ก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำเชิงสังคมเสมอไป ซ่ึงบ่อยครั้งควำมก้ำวหน้ำเชิงสังคมก็เป็นปัจจัย
สนับสนุนส�ำคัญท่ีส่งผลให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจได้ โดยปี 2562 ประเทศมีค่ำดัชนี SPI เท่ำกับ 67.47 
ปรับลดลงจำก 68.51 ในปี 2560 ซึ่งสูงกว่ำค่ำดัชนี SPI เฉล่ียของโลกท่ี 64.47 แต่ยังน้อยกว่ำบำงประเทศ 
ในภูมิภำค อำทิ สิงคโปร์ (83.23) มำเลเซีย (74.17) โดยมิติกำรพัฒนำที่ต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญในระยะต่อไป ได้แก่  
มิติด้ำนโอกำสท่ีมีค่ำดัชนีเพียง 47.69 ซึ่งน้อยกว่ำหลำยประเทศในภูมิภำค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนสิทธ ิ
ส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม หากพิจารณาจากข้อมูลที่จัดท�าโดยองค์กรในประเทศในส่วนของค่าสัมประสิทธ์ิจินี 
ด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค พบว่ำ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ค่ำสัมประสิทธิ์จินีของ
รำยจ่ำยเพ่ืออุปโภคบริโภคเท่ำกับ 0.362 ลดลงจำก 0.364 ในปี 2560 ซ่ึงกำรปรับตัวดีข้ึนดังกล่ำวสอดคล้องกับ
การลดลงของช่องว่างของรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคระหว่างกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ท่ีมีรายจ่ายน้อย
ท่ีสุด (Decile ที่ 1) และกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายจ่ายมากที่สุด (Decile ที่ 10) โดยในปี 2561 รำยจ่ำย
เพื่อกำรอุปโภคบริโภคของกลุ ่มประชำกร Decile ที่ 1 มีสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 3.02 ของรำยจ่ำยทั้งหมด  
เปรียบเทียบกับร้อยละ 27.90 ของกลุ่มประชำกร Decile ที่ 10 ส่งผลให้สัดส่วนรำยจ่ำยของกลุ่ม Decile ที่ 10 ต่อ 
Decile ที่ 1 คิดเป็น 9.23 เท่ำ ปรับดีข้ึนจำก 9.32 เท่ำในปี 2560 ในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 
(Gini coefficient) ด้านรายได้ พบว่ำ ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จำก 0.45 ในปี 2560 เป็น 0.43 ในปี 2562 

นอกจำกน้ี หำกพิจำรณำประเมินผลกำรพัฒนำที่สะท้อนควำมเท่ำเทียมและเสมอภำคของสังคมจำกดัชน ี
ควำมยำกจนหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) ค�ำนวณจำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล 
กำรพัฒนำคนแบบช้ีเป้ำ (TPMAP) ซ่ึงประเมินควำมยำกจนใน 5 มิติ ได้แก่ ด ้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ  
ด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ และด้ำนรำยได้ และสำมำรถระบุตัวบุคคลและครัวเรือนที่ตกเกณฑ ์
กำรประเมินได้ พบว่ำ ควำมยำกจนหลำยมิติปรับตัวดีขึ้นในปี 2562 จำกปี 2561 โดยมีดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ
ลดลงประมำณร้อยละ 30 โดยมีจ�ำนวนคนจนท่ีสำมำรถระบุตัวบุคคลจำกระบบลดลงจำก 1,336,145 คน 
ในปี 2561 เป็น 983,316 คนในปี 2562 ขณะที่สัดส่วนจ�ำนวนคนจนที่สำมำรถระบุตัวบุคคลจำกระบบต่อ 
จ�ำนวนคนทั้งหมดในระบบลดลงจำกร้อยละ 3.65 เหลือร้อยละ 2.67 สะท้อนให้เห็นถึงกำรช่วยเหลือและ 
พัฒนำศักยภำพกลุ่มคนเป้ำหมำยให้พ้นจำกควำมยำกจนท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรในแต่ละมิติของควำมยำกจน
ได้อย่ำงมีควำมเสมอภำคมำกข้ึนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
กำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติเป ็นกำรพัฒนำท่ีเน้นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ควบคู ่ไปกับกำรสร้ำง 
ควำมสมดุลของกำรพัฒนำกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เนื่องจำกเป็นปัจจัยส�ำคัญ 
ในภำคกำรผลิตของประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศให้มีคุณภำพสูงและสำมำรถรองรับภำคกำรผลิตที่ส�ำคัญของประเทศได้อย่ำงเต็มศักยภำพ จึงจ�ำเป็นต้องมี 
กำรประเมินกำรพัฒนำที่สำมำรถสะท้อนผ่ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืน
ของทรัพยำกรธรรมชำติได้ ซึ่งจำกกำรพิจำรณำดัชนีกำรชี้วัดกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Performance Index : EPI) พัฒนำและจัดท�ำโดยศูนย์นโยบำยด้ำนกฎหมำยและสิ่งแวดล้อมแห่งมหำวิทยำลัยเยล 
ศูนย์เครือข่ำยวิทยำศำสตร์โลกนำนำชำติแห่งมหำวิทยำลัยโคลัมเบีย ร่วมกับ WEF โดย EPI มีแนวคิดคล้ำยคลึงกับ
ดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชำติ โดยเป็นกำรน�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมทั้งหมดของประเทศหนึ่ง ๆ 
มำจัดกลุ่มเป็น 25 กลุ่มและแปลงให้เป็นระบบเมตริก เช่น กำรประมง กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน ฝุ่นขนำดเล็ก 
PM2.5 คุณภำพของป่ำไม้และน�้ำ กำรคุ้มครองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นต้น และประเมินใน 2 มิติ ได้แก่ 
คุณภำพส่ิงแวดล้อม (Environmental Health) และคุณภำพระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) โดยในปี 2561 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 49.88  (คุณภำพสิ่งแวดล้อม 46.21 และคุณภำพระบบนิเวศ 52.33) ซ่ึงสูงกว่ำ 
ค่ำเฉลีย่ของทัง้โลกที ่46.16 แต่ยงัเป็นค่ำดชันทีีต่�ำ่กว่ำหลำยประเทศในภมิูภำค อำท ิสงิคโปร์ (64.23) บรูไน (63.57) 
มำเลเซีย (59.22) โดยในระยะต่อไปประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำทั้ง 2 มิติหลักของ EPI 
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สิ่งแวดล้อมและ
กำรลงทุนทำงธรรมชำติ

The Global Green Economy Index

ที่มีค่ำดัชนีค่อนข้ำงน้อยท้ังคู่ ท้ังนี้ หำกพิจำรณำโดยใช้ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว (The Global Green Economy 
Index :GGEI) จดัท�ำโดยองค์กรทีป่รกึษำเชงิกลยทุธ์ Dual Citizen LLC ซ่ึงสะท้อนกำรพัฒนำท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
โดยเป็นกำรประเมินใน 2 ส่วน ได้แก่ กำรวดัผลกำรด�ำเนนิงำน (Performance) ตำมดชันชีีว้ดัใน 4 มิต ิดงัภำพ และ 
กำรส�ำรวจควำมเห็นของผู ้ เชี่ยวชำญและผู ้ที่ เกี่ยวข ้องในอุตสำหกรรม (Perception) ซึ่ งดัชนี  GGEI  
จะสำมำรถเปรียบเทียบสถำนกำรณ์กำรพัฒนำของประเทศในแต่ละช่วงเวลำได้ เนื่องจำกมีระเบียบวิธีวิจัยคงที่  

ที่มำ: องค์กรที่ปรึกษำเชิงกลยุทธ์ Dual Citizen LLC

ท่ีมำ: World Bank



33

ส่วนที่ 1 บทน�ำ

โดยปี 2561 มีค่ำดัชนีเท่ำกับ 55.51 ปรับเพิ่มดีขึ้นจำก 49.89 ในปี 2559 ซ่ึงสูงเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภำคอำเซียน
รองจำกสิงคโปร์ท่ีมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 61.54 ซึ่งคำดว่ำกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ของประเทศในกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศ ท้ังกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำรส่งเสริมควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลเพิ่มขึ้น 
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งกำรจัดกำรมลพิษท้ังทำงน�้ำ อำกำศ และขยะที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมท้ังระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ส่งผลต่อกำรปรับเลื่อนอันดับ 
ดีขึ้น

6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
ภำครัฐเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ 
จะส่งผลให้ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู ่ที่ดีข้ึน ท�ำให้ภำคเอกชนมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันซ่ึงจะส่งผลให้ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีควำมเข้มแข็ง ขณะที่กำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ประชำกรจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักท่ีส�ำคัญที่จะช่วยบรรเทำปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำของประเทศ ซึ่งกำรประเมิน

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้
บริกำรของภำครัฐ สำมำรถสะท้อนได้จำกดัชนีชี้วัด 
ธรรมาภบิาลโลก (Worldwide Governance Index : 
WGI) ที่จัดท�ำโดยธนำคำรโลก โดยท�ำกำรประเมิน 
ใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ เสรีภำพของประชำชน 
ในกำรแสดงควำมคดิเห็น (Voice and Accountability)   
ควำมมี เสรีภำพทำงกำรเมืองและกำรปรำศจำก 
ควำมรุนแรง/กำรก่อกำรร้ำย (Political Stability and  
Absence of  V io lence/Ter ror i sm)  ควำมมี
ประสิทธิผลของภำครัฐ (Government Effectiveness) 
คุณภำพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality)  
หลักนิติธรรม (Rule of Law) กำรควบคุมปัญหำทุจริต

ประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซ่ึงประเทศไทยมีค่ำคะแนนเฉลี่ยในปี 2561 เท่ำกับ 43.64 ปรับลดลง
เล็กน้อยจำกปี 2560 ที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 43.97  โดยคำดว่ำเป็นผลมำจำกมิติกำรควบคุมปัญหำทุจริตประพฤติมิชอบ
มีคะแนนลดลงโดยปี 2560 มีคะแนน 42.79 และปี 2561 มีคะแนน 40.78 และมิติกำรมีสิทธิ์มีเสียงของประชำชน
และภำระรับผิดชอบที่มีคะแนนปรับลดลงจำก 21.18 คะแนน เป็น 20.20 คะแนน ซ่ึงหำกเทียบในกลุ่มประเทศ
อำเซียน พบว่ำ ประเทศไทยยังมีค่ำคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำหลำยประเทศ อำทิ สิงคโปร์ (89.35) บรูไน (72.15) และ
มำเลเซีย (64.90) และหำกพิจำรณำข้อมูลปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพของภำครัฐของกำรจัดอันดับควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน สถำบัน International Institute for Management Development หรือ IMD ร่วมด้วย  
พบว่ำ ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 20 ในปี 2562 ดีขึ้น 2 อันดับเมื่อเทียบจำกปีก่อนหน้ำ ซึ่งคำดว่ำอำจเป็นผล 
มำจำกองค์ประกอบด้ำนกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีอันดับคะแนนดีขึ้น จำกกำรพัฒนำกฎระเบียบและปรบัปรุง
กระบวนงำน ส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลในกำรให้บริกำรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับภำคธุรกิจได้อย่ำงคล่องตัว  
ทันสมัย และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ขณะที่หำกพิจำรณำอุปสรรคกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย สะท้อนได ้

ดัชนีธรรมภิบาลโลก Thailand 
ปี 2560 ปี 2561 

เสรภีาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
(Voice and Accountability) 

21.18 20.20 

ความมีเสรภีาพทางการเมืองและการปราศจาก
ความรุนแรง/การก่อการร้าย  
(Political Stability and Absence of 
Violence/Terriorism) 

18.57 19.52 

ความมีประสิทธิผลของภาครัฐ 
(Government Effectiveness) 

66.83 66.83 

คุณภาพของกฎระเบียบ 
(Regulatory Quality)  

59.62 59.62 

หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) 

54.81 54.81 

การควบคุมปญัหาทุจรติประพฤตมิิชอบ 
(Control Of Corruption) 

42.79 40.78 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 มิต ิ 43.97 43.64 
 

ที่มำ: World Bank
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จำกกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) จัดท�ำโดยธนำคำรโลก พบว่ำ  
ปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 27 (ท้ังหมด 190 ประเทศ) ปรับลดลง 1 อันดับจำกอันดับที่ 26 ในปี 2561 
(ท้ังหมด 190 ประเทศ) แต่มีคะแนน 78.45 คะแนน เพิ่มข้ึนจำก 77.39 คะแนน ซึ่งองค์ประกอบด้ำนกำรขอใช้
ไฟฟ้ำเป็นด้ำนที่ได้รับคะแนนเพิ่มมำกท่ีสุด (จำก 90.99 คะแนน เป็น 98.57 คะแนน) ขณะที่ด้ำนกำรอนุญำต
ก่อสร้ำงได้รับกำรปรับลดคะแนนมำกที่สุด (จำก 74.58 คะแนน เป็น 71.86 คะแนน) และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียน พบว่ำ สิงคโปร์มีอันดับควำมยำกง่ำยในกำรด�ำเนินธุรกิจสูงสุด (อันดับ 2) รองลงมำคือ 
มำเลเซีย (อันดับที่ 15) ไทย (อันดับท่ี 27) บรูไน (อันดับที่ 55) เวียดนำม (อันดับที่ 69) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 73) 
ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 124) กัมพูชำ (อันดับท่ี 138) ลำว (อันดับที่ 154) และเมียนมำร์ (อันดับที่ 171)

สรุปผลการประเมินผลการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

จำกกำรประเมินผลกำรพัฒนำกำรบรรลุเป้ำหมำยระดับภำพรวมใน 6 มิติข้ำงต้น พบว่ำ ในช่วงระหว่ำงปี 2561-2562 
คนไทยและสังคมไทยมีแนวโน้มที่มีความอยู ่ดีมีสุขเพิ่มข้ึน โดยคำดว่ำกำรมีสุขภำวะที่ดีโดยรวมของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน กำรมีสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล และกำรสร้ำงสังคมมีควำมเป็นประชำธิปไตย 
ที่มีธรรมำภิบำล เป็นปัจจัยเกื้อหนุนหลักของแนวโน้มที่ดีขึ้นดังกล่ำว รวมทั้งประชาชนมีรายได้เฉล่ียเพิ่มข้ึน  
ถึงแม้ว่ำเศรษฐกิจจะมีกำรชะลอตัวเล็กน้อยจำกช่วงก่อนหน้ำ โดยที่จ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนำกำรสร้ำงนวัตกรรม  
(Innovation capability) และเพิ่มประสิทธิภำพของภำคเอกชน ขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
มีการพัฒนาปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับกำรจัดล�ำดับกำรพัฒนำมนุษย์ให้อยู ่ในกลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำ
มนุษย์ในระดับ “สูง” แต่ยังมีคงมีปัญหาเรื่องความเหล่ือมล�้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และ 
ในส่วนของควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคทำงสังคม พบว่ำ ประเทศไทยมีควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนรำยได้และรำยจ่ำย
ระหว่ำงกลุ ่มประชำกรลดลง และจ�ำนวนประชำกรที่ประสบปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติ (ด้ำนกำรศึกษำ  

ที่มำ: International Institute for Management Development (IMD)

การเร่ิมตนธุรกิจ การขออนุญาต
กอสราง

การขอใชไฟฟา การจดทะเบียน
ทรัพยสิน

การไดรับสินเช่ือ การคุมครอง
ผูลงทุน

การชําระภาษี การคาระหวาง
ประเทศ

การบังคับใหเปน
ไปตามขอตกลง

การแกไขปญหา
ลมละลาย

39

67

6

66
44

15

59 59

35 24

อันดับตัวชี้วัดยอยของประเทศไทย ป 2562

การจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business ของประเทศไทย ป 2562

27

อนัดับรวม จาก 190 ประเทศทั่วโลก คาคะแนนรวม

78.45
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ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ และด้ำนรำยได้) ที่ลดลง คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของประเทศปรับปรุงดีขึ้น มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก สะท้อนกำรพัฒนำ
ประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้น และภาครัฐมีแนวโน้มในการบริหารจัดการอุปสรรคการด�าเนินธุรกจิ 
ในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังคงมีควำมท้ำทำยในประเด็นของกำรควบคุมปัญหำทุจริตประพฤติมิชอบ  
และเสรีภำพของประชำชนในกำรแสดงควำมคิดเห็น

กำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
จ�ำแนกเป็นรำยยุทธศำสตร์ชำติ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

“ประเทศมีสภาวะแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยในทุกระดับและทุกมิติ ประชาชนไทยมีความสุข 
เป็นพันธมิตรทุกประเทศทั่วโลก”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง 
ปลอดภัยและมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได ้
ทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต  
โดยใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพื่อเอื้อประโยชน์ต ่อ 
กำรด�ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่น ๆ ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 5 เป้ำหมำย ประกอบด้วย (1) ประชำชนอยู่ดี กินดี และ 
มีควำมสุข (2) บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ  
ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง (4) ประเทศไทยมีบทบำท
ด้ำนควำมม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคมระหว่ำงประเทศ และ (5) กำรบริหำรจัดกำร 
ควำมม่ันคงมีผลส�ำเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง พิจำรณำจำกรำยงำน World Happiness 
Report 2019 ซ่ึงเป็นกำรวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมอยู ่ดี มีควำมสุขของประชำกรในประเทศต่ำง ๆ จ�ำนวน  
6 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้ำนรำยได้จำกค่ำเฉลี่ยรำยได้ต่อหัวประชำกร ด้ำนสุขภำวะจำกอำยุคำดเฉลี่ยของประชำกร 
และส�ำหรับด้ำนกำรช่วยเหลือกันทำงสังคม ด้ำนเสรีภำพในกำรใช้ชีวิต ด้ำนควำมเอื้ออำทรในสังคม และด้ำนมุมมอง 
ต่อกำรทุจริตของภำครัฐ ใช้กำรวัดผลจำกกำรส�ำรวจด้วยค�ำถำม (Gallop World Poll) โดยพบว่ำ ปี 2562 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 52 (จำกท้ังหมด 156 ประเทศ) อยู่ที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 65 (ประเทศกลุ่มบน) ซึ่งดีกว่ำ
ประเทศส่วนใหญ่ของโลก เพ่ิมขึน้จำกอันดบัที ่46 (จำกท้ังหมด 156 ประเทศ) ในปี 2561 และหำกพจิำรณำเปรยีบเทียบ
กับประเทศในภูมิภำคอำเซียน พบว่ำ ประเทศไทยพัฒนำดีขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภำค โดยปี 2562 
ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับท่ี 2 รองจำกสิงคโปร ์  (อันดับที่  34) ปรับเ พ่ิมขึ้นจำกอันดับที่  3 ในป ี 2561  
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รองจำกสงิคโปร์ (อนัดบัท่ี 34) และมำเลเซีย (อนัดบัท่ี 35) ทัง้นี ้หำกพจิำรณำรำยละเอยีดรำยปัจจัย พบว่ำ ด้ำนควำมเอือ้อำทร  
ด้ำนเสรีภำพในกำรใช้ชีวิต และด้ำนมุมมองต่อกำรทุจริตของภำครัฐเป็นด้ำนที่ประเทศไทยมีคะแนนน้อย 
ที่สุดในปี 2562 รวมทั้งเป็นด้ำนที่มีค่ำคะแนนปรับลดลงจำกปีก่อนหน้ำ ถึงแม้จะเป็นด้ำนที่ประเทศไทยมีอันดับ 
ค่อนข้ำงดีก็ตำม โดยด้ำนควำมเอื้ออำทรอยู่ในอันดับที่ 10 และด้ำนเสรีภำพในกำรใช้ชีวิตอยู่ในอันดับที่ 18  

ส�ำหรับด้ำนควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ พิจำรณำสะท้อนผลการพัฒนาจากรายงาน Global Peace  
Index 2019 ซึ่งเป็นกำรวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อสงบสุขของประเทศต่ำง ๆ จำกปัจจัยหลัก 3 ประกำร ประกอบด้วย 
ปัจจัยควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นภำยในและระหว่ำงประเทศ โดยพิจำรณำจำกจ�ำนวนครั้ง ระยะเวลำ ควำมรุนแรงและ 
ผู้ได้รับผลกระทบ ปัจจัยควำมปลอดภัยและมั่นคงในสังคม โดยพิจำรณำจำกจ�ำนวนอำชญำกรรม จ�ำนวนผู้อพยพ
โยกย้ำยถิ่นฐำนต่อประชำกร จ�ำนวนนักโทษต่อประชำกร จ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้ำนควำมมั่นคงหรือต�ำรวจต่อ
ประชำกร และปัจจัยกำรขยำยอิทธิพลทำงทหำร โดยพิจำรณำจำกงบประมำณทำงทหำรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ จ�ำนวนบุคลำกรติดอำวุธต่อประชำกร จ�ำนวนกำรน�ำเข้ำหรือส่งออกอำวุธ ศักยภำพอำวุธหลัก พบว่ำ  
ปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 116 (จำกท้ังหมด 163 ประเทศ) ตกลงจำกอันดับที่ 113 ในปี 2561 โดยเป็น
ล�ำดับที่ 7 ในกลุ่มประเทศ ASEAN รองจำกสิงคโปร์ (อันดับ 7) มำเลเซีย (อันดับ 16) อินโดนีเซีย (อันดับ 41)  
ลำว (อันดับ 45) เวียดนำม (อันดับ 57) กัมพูชำ (อันดับ 89) แสดงให้เห็นว่ำควำมสงบสุขซ่ึงสะท้อนควำมมั่นคงของ
ประเทศในมิติต่ำง ๆ ของประเทศไทยอยู่ที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 30 หรือต�่ำกว่ำประเทศส่วนใหญ่ของโลก นอกจำกนี้  
เมื่อพิจำรณำเฉพำะปัจจัยกำรขยำยอิทธิพลทำงทหำร พบว่ำ ไทยได้คะแนน 1.553 หรือเป็นอันดับที่ 28 จำก 163 
ประเทศ ซึ่งอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 83 หรือดีกว่ำประเทศส่วนใหญ่ของโลก และเป็นล�ำดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศ  
ASEAN รองจำกมำเลเซีย และอนิโดนเีซยี ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึศกัยภำพและควำมพร้อมทำงด้ำนกำรทหำรของประเทศ 

ทั้งนี้ ในด้านความมั่นคง พบว่า ถึงแม้ประชาชนไทยจะมีความอยู่ดีและมีความสุขมากกว่าประเทศส่วนใหญ ่
ของโลก รวมท้ังประเทศมีศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหาร โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู ่
ในประเทศกลุ ่มบน รวมทั้งมีการพัฒนาดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม  
ยังจ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่จะสามารถช่วยเพิ่มความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย และ
ความมั่นคงในมิติอื่น ๆ ในระยะต่อไป ทั้งในส่วนของการด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเอื้ออาทร
ระหว่างคนในสังคม การท�าให้ประชาชนมีเสรีภาพในการใช้ชีวิต และการแก้ไขปัญหาทุจริตของภาครัฐ  

 ภาพรวม 
รายไดต้่อ

หัว 
การได้รับสวสัดิการและ
การสนับสนุนจากภาครัฐ 

การมีอายุคาดเฉลีย่
ของการมีสขุภาวะที่ด ี การมีสิทธิเสรีภาพ ความเอื้ออาทรต่อกัน 

การอยู่ในสังคมที่
ปลอดการทุจรติ 

2561 6.072 1.016 1.417 0.707 0.637 0.364 0.029 
2562 6.008 1.05 1.409 0.828 0.557 0.359 0.028 

การปรับเปลีย่น
ของค่าคะแนน 

-0.064 0.034 -0.008 0.121 -0.08 -0.005 -0.001 

 

ที่มำ: World Happiness Report 2019
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

“ทกุภาคการผลติสร้างมลูค่า ประชาชนอยูดี่กนิดี มีโครงสร้างพืน้ฐานมาตรฐานสากล พฒันาคนรุน่ใหม่
ให้เป็นผู้ประกอบการ”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภำพของประเทศ 
ในหลำกหลำยมิติ โดยมุ ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่น 
ทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมท้ังควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอื่น ๆ น�ำมำ
ประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
กำรให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ท้ังโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
และบริกำรอนำคต และกำรเพิม่ศกัยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุน่ใหม่ รวมถงึปรบัรปูแบบธุรกจิเพือ่ตอบสนอง 
ต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและ 
ปรบัปัจจุบนั พร้อมทัง้กำรส่งเสรมิและสนบัสนนุจำกภำครฐัให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ 
ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู ่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู ่ดี รวมถึง 
กำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำง และลดควำมเหลื่อมล�้ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 2 เป้ำหมำยหลัก ประกอบด้วย  
(1) ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทย 
มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงข้ึน

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในส่วนของ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ สะท้อนได้จำกรำยได้ประชำชำติท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจำก 14,792,702 ล้ำนบำท ในปี 2561  

เป็น 15,573,706 ล้ำนบำทในปี 2562 หรือ
ขยำยตัวร้อยละ 5.28 ในขณะท่ีกำรกระจำย 
ร ำ ย ไ ด ้ ส ะท ้ อนจ ำกก ำ รก ร ะจ ำยตั ว ขอ ง 
กำรพัฒนำเศรษฐกจิในภูมภิำคต่ำง ๆ ของประเทศ 
ซึ่ งพบว ่ำในปี 2560 กรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑลมีผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวอยู่ที่ 449,881 
บำท/ปี เป ็นรองภำคตะวันออกเป็นภำคท่ีมี
ผลติภณัฑ์ภำคต่อหวัสงูทีส่ดุคอื 500,676 บำท/ปี 
ในป ี  2560 โดยสู งกว ่ ำภำคที่มีผ ลิตภัณฑ ์ 
ภำคต่อหัวต�่ำที่สุดคือ ภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื
ที ่80,352 บำท/ปี หรอืคิดเป็น 6.2 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำม 
กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยใน
ประเทศที่มีอัตรำกำรขยำยตัวที่ ลดลงจำก 
ร ้อยละ 4.2 ในป ี  2561 เป ็นร ้อยละ 2.4  
ในปี 2562
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2.4 %

บาท การเติบโตทางเศรษฐกจิ

รายไดประชาชาติ (GN) การขยายตัวของ GDPท่ีมา : สศช

2561 2562

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ในส ่วนของผลิตภาพการผลิตของไทย 
ในช่วงทีผ่่ำนมำ พบว่ำ ในช่วงปี 2560 - 2561 
ประเทศไทยมีผลิตภำพรวมของประเทศ 
ลดลงจำก 2.78 เป ็น 1.76 โดยมี เพียง 
ภำคเกษตรกรรมท่ีมีผลิตภำพกำรผลิตดีขึ้น
จำก 1.70 เป็น 2.25 ในขณะที่ผลิตภำพ 
กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมและบริกำร 
ลดลง ในขณะท่ี เมื่ อ พิจำรณำผลิตภำพ
แรงงำน พบว่ำ เพิ่มขึ้นจำก 273,594 บำท/
คน/ปี ในปี 2560 เป็น 281,893 บำท/คน/ปี 
แต่เป็นกำรขยำยตัวในอัตรำที่ชะลอตัวลง
จำกร้อยละ 4.71 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 
3.03 ในปี 2561      

 
ภาค 

GRP per Capita 
(บาท/ปี) 

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

2559 2560 2559 2560 
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 2558 2559 2560 2561 
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• ภาคอุตสาหกรรม 1.19 -0.39 0.47 -0.17 

• ภาคบริการและอื่นๆ 3.49 3.28 4.23 3.26 
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ตารางแสดงผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานไทย
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ภำยในประเทศ (GDP) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำที่มีอยู่เพียงร้อยละ 0.78 โดยในปี 2560 ภำคเอกชนมีสัดส่วนลงทุน
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำต่อกำรลงทุนของภำครัฐในอัตรำ 80:20
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ที่มา : สวทน., 2561
หมายเหตุ: GDP ป 2559 = 14,533,465 ลานบาท (สศช. ณ 9 ธ.ค. 60)
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   การรวมมืออยางเขมแข็งของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ตลอดจน
ภาคประชาชนซึ่งเห็นความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาทำใหเกิดประโยชน และมูลคา
ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม ความกาวหนาดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สามารถแสดงใหเห็นไดจากดัชนี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้

ที่มา : ประมวลผลโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) , 2562
แหลงขอมูล : 1. ขอมูลคาใชจายการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาล อุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ องคกรไมแสวงหากำไร จาก วช.
                 2. ขอมูล GDP ป 2560 มูลคา 15,451,959 ลานบาท ; สศช. ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ที่มา : ประมวลผลโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) , 2562
แหลงขอมูล : 1. ขอมูลจำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาล อุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ องคกรไมแสวงหากำไร จาก วช.
               2. ขอมูลจำนวนประชากรไทยป 2560 จำนวน 66,188,503 คน จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาของภาครัฐต่อเอกชน  สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาของภาครัฐต่อ

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐษกิจและสังคมแห่งชำติ

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)



39

ส่วนที่ 1 บทน�ำ

ในส่วนของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเมินได้จำกอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นผลกำรจัดอันดับจำกสถำบันกำรจัดอันดับที่มีควำมน่ำเชื่อถือระหว่ำงประเทศที่เป็นที่ยอมรับ พบว่ำ 
หำกพิจำรณำในส่วนของกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่จัดโดย WEF ประเทศไทยมีอันดับต�่ำลงจำก
อันดับท่ี 38 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 40 ในปี 2562 และอยู่ในล�ำดับที่ 3 ของภูมิภำคอำเซียนคงท่ีจำกปี 2561  
ขณะที่ IMD จัดอันดับให้ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นจำก 30 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 25 ในปี 2562 และหำกพิจำรณำ
จำกอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจโดยธนำคำรโลกประเทศไทยมีอันดับลดลงจำกอันดับท่ี 26 ในปี 2561 
เป็นอันดับที่ 27 ในปี 2562 สะท้อนให้เห็นถึงควำมเร่งด่วนของประเทศในกำรพัฒนำต่ำง ๆ ให้ประเทศสำมำรถรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ในบริบทโลก เพื่อให้ประเทศไทยยังคงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เอกชน

ท้ังนี้ ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน พบว่า ในช่วงปี 2561-2562 เศรษฐกิจของประเทศไทย 
มีการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เป็นการเติบโตท่ีมีกระจายตัวไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ  
มากข้ึน โดยภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีขึ้น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
มีประสิทธิภาพการผลิตลดลง ดังนั้นประเทศไทยยังจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศให้สามารถรองรับการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป  
 

ที่มำ: IMD WEF และ WolrdBank

ภาพรวมการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันจากสถาบัน IMD และ WEF รวมทั้งธนาคารโลก 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

“คนไทยมีการพัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม พร้อมด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดี 
รอบด้ำนและมีสุขภำวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี 
มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
ส่ือสำรภำษำอังกฤษและภำษำท่ีสำมและอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู ้และกำรพัฒนำตนเอง 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และ 
อื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 2 เป้ำหมำย 
ประกอบด้วย (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ (2) สังคมไทย 
มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ในส่วนของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย ซ่ึงสะท้อนได้จำกดัชนีกำรพัฒนำ
มนุษย์ (Human Development Index: HDI) ซึ่งเป็นดัชนีทำงสถิติแบบองค์รวมที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
กำรคำดหมำยคงชีพ กำรศึกษำ และรำยได้เฉลี่ยต่อหัว พบว่ำ ปี 2562 ประเทศไทยมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.765 เพิ่มขึ้น
จำก 0.762 ในปี 2561 และได้รับกำรจัดล�ำดับอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีกำรพัฒนำมนุษย์ในระดับ “สูง” โดยเป็น
ประเทศก�ำลั งพัฒนำที่มีควำมก ้ำวหน ้ำมำกที่ สุดในโลกในกำรจัดอันดับ HDI ในช ่วงป ี  2556-2561  
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ซึ่งถูกจัดให้อยู ่ในอันดับที่ 77 ในกำรจัดอันดับโลก (จำก 189 ประเทศ) และหำกประเมินจำกอายุคาดเฉลี่ย 
ของการมีสุขภาพดีของประชากร จำกฐำนข้อมูล Healthy life expectancy (HALE) จัดท�ำโดยองค์กำร 
อนำมัยโลก (World Health Organization: WHO) พบว่ำ อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดีของประชำกร
ประเทศไทยท่ีมีกำรเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง โดยเพิ่มเป็น 66.8 ปีในปี 2559 จำก 66.6 ปีในปี 2558 ในส่วนของ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พิจำรณำกำรประเมินของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (PISA) ของประเทศไทยในปี 2561 พบว่ำ ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้ำนกำรอ่ำน  
393 คะแนน คณิตศำสตร์ 419 คะแนน และวิทยำศำสตร์ 426 คะแนน ขณะที่ประเทศในกลุ่ม OECD มีคะแนน
เฉล่ียที่ 487 488 และ 489 คะแนน ตำมล�ำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2558 พบว่ำ ประเทศไทยมีคะแนน
ด้ำนกำรอ่ำนลดลง 16 คะแนน ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 3 คะแนน และ 4 คะแนน  
ตำมล�ำดับ ซึ่งในภำพรวมคะแนนเฉลี่ยในปี 2561 อยู่ที่ 412 คะแนน ลดลงจำกคะแนนเฉลี่ยในปี 2558 ทั้งสิ้น  
3 คะแนน ในส่วนของกำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย ประเมินจำกดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
ของดัชนีความก้าวหน้าของคน พบว่ำ ปี 2562 ครอบครัวและสังคมไทยได้รับผลกระทบจำกของกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและวิถีกำรด�ำเนินชีวิตท่ีคนมีกำรย้ำยถิ่นในกำรท�ำงำน กำรอยู ่เป็นโสดหรือหย่ำร้ำงมำกขึ้น รวมทั้ง 
กำรเพิ่มขึ้นของครัวเรือนเดี่ยว ส่งผลกระทบต่อควำมเข้มแข็งของครอบครัวที่เป็นหน่วยผลิตและบ่มเพำะคนรุ่นใหม่
ที่จะเป็นก�ำลังหลักในกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงกำรดูแลบุคคลในครอบครัวโดยเฉพำะผู้สูงอำยุที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
โดยมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.6470 ลดลง 0.0057 คะแนน จำกปี 2558 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุที่อยู่ล�ำพัง
คนเดียวเป็นร้อยละ 6.52 จำกร้อยละ 6.03 ในปี 2558 รวมทั้งกำรเพ่ิมขึ้นของครัวเรือนที่มีหัวหน้ำครัวเรือนเดี่ยว 
(หย่ำ/หม้ำย) เป็นร้อยละ 23.50 จำกร้อยละ 23.02 และกำรแจ้งควำมคดีชีวิต ร่ำงกำย เพศ และกำรประทุษร้ำย 
ต่อทรัพย์ที่เพ่ิมเป็น 105.46 รำยต่อประชำกรแสนคน จำก 101.35 รำยต่อประชำกรแสนคน

ท้ังน้ี จะเห็นได้ว่าด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พบว่า คนไทยมีคุณภาพชีวิต  
สุขภาวะ และความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น โดยมีความก้าวหน้าการพัฒนาที่มากที่สุดในกลุ ่มประเทศก�าลังพัฒนา  
อย่างไรก็ตาม คนไทยยังคงมีความท้าทายในประเด็นของความพร้อมและมีสมรรถนะส�าหรับการด�ารงชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21 ที่จ�าเป ็นต ้องได ้รับการส ่งเสริมและพัฒนาอย่างเร ่งด ่วนในระยะต่อไป นอกจากนี้  
สภาพแวดล้อมของสังคมและครอบครัวไทยมีบทบาทในการเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ได้น้อยลงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทยในช่วงที่ผ่านมา
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

“สงัคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคในทกุมติ ิทุกภาคมีส่ีวนร่วมในการพฒันา มุง่หน้ากระจายความเจรญิ”

ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม มวีตัถปุระสงค์เพ่ือดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ  
ทั้ งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท ้อง ถ่ิน มำร ่วมขับเค ล่ือนกำรพัฒนำประเทศ เพื่อให ้กำรเ ติบโต 
ของประเทศเป็นกำรเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยสนับสนุนกำรรวมตัว 
ของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท�ำเพื่อส่วนรวม กระจำยควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย 
ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเองและ 
ท�ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำร 
ที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและท่ัวถึง

ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม มเีป้ำหมำยกำรพฒันำ 3 เป้ำหมำย ประกอบด้วย  
(1) สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ (2) กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและ 
สังคม เพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นก�ำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ และ (3) เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพื่อสร้ำงสังคมคุณภำพ

ผลการพัฒนาตามเป ้าหมายของยุทธศาสตร ์ชาติด ้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
พิจำรณำจำกควำมแตกต่ำงของรำยได้และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่มประชำกร สะท้อนจำกความแตกต่าง 
ของรายได ้ ระหว ่ างประชากรร ้อยละ 10 ที่ รวยที่ สุดต ่อประชากรร ้อยละ 10 ที่ จนที่ สุ ด  พบว ่ ำ  
ปี 25627  กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้สูงสุดมีรำยได้มำกกว่ำกลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้น้อยสุด 
19.82 เท่ำ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 19.29 เท่ำในปี 2560 ขณะที่กำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่มประชำกร 
สำมำรถสะท้อนผลกำรพัฒนำได้จากข้อมูลการเข้าถึงบริการภาครัฐในมิติต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ มิติด้านการศึกษา 
หำกพิจำรณำการเข้าถึงการศึกษาจ�าแนกเป็นรายพ้ืนที่ สะท้อนจำกอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิตำมภูมิภำค พบว่ำ  
ในช่วงช้ันเรียนในระดับพ้ืนฐำน ได้แก่ อนุบำล และประถมศึกษำ มีอัตรำกำรเข้ำเรียนท่ีไม่แตกต่ำงกันมำก  
แต่เริ่มมีควำมแตกต่ำงในระดับชั้นตั้งแต่มัธยมศึกษำเป็นต้นไป โดยพบว่ำอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิของภำคใต้และ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือจะต�่ำกว่ำภูมิภำคอื่นอย่ำงชัดเจน สะท้อนกำรหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำในแต่ละระดับ
กำรศึกษำที่มำกกว่ำภูมิภำคอื่น ขณะท่ีกรุงเทพฯ มีสัดส่วนกำรเข้ำเรียนสูงกว่ำภำคอื่น ๆ ในทุกระดับของกำรศึกษำ 
และหำกพิจำรณำการเข้าถึงการศึกษาจ�าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงชัดเจนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (รวมกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ) โดยในปี 2561 กลุ ่มเด็กที่มีฐำนะดีที่สุด 
(Decile ที่ 10) มีอัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยร้อยละ 80.3 สูงกว่ำเด็กที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ
ต�่ำที่สุด (Decile ที่ 1) ประมำณสองเท่ำ ขณะท่ีระดับปริญญำตรีมีอัตรำกำรเข้ำเรียนของกลุ่มประชำกรกลุ่มรำยได้ 
Decile ที่ 10 กับกลุ่ม Decile ที่ 1 มีควำมแตกต่ำงกันเพียง 15 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อนที่ 17 เท่ำ มิติด้านสาธารณสุข 
ในปี 2561 พบว่ำ ประชำชนเข้ำถึงสิทธิหลักประกันสุขภำพอยู ่ที่ร ้อยละ 99.94 โดยเป็นผู ้เข้ำถึงสิทธิประกัน 
สุขภำพถ้วนหน้ำ ร้อยละ 72.16 ผู้เข้ำถึงสิทธิประกันสังคมร้อยละ 18.47 ผู้เข้ำถึงสิทธิข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/

                                                                      

7ท้ังน้ี มีข้อจ�ำกัดในกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนรำยได้ของรำยงำนส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่มีกำรจัดเก็บเฉพำะปีคู ่ 
 และเผยแพร่ในกลำงปีต่อไปหลังมีกำรจัดเก็บ ข้อมูลควำมแตกต่ำงรำยได้ของกลุ่มประชำกรซ่ึงเป็นกำรประมวลจำกข้อมูลส�ำรวจภำวะ 
 เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนกลำงปี 2562 และจะมีกำรทบทวนในรำยงำนฉบับหน้ำ
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ข้ำรำชกำรกำรเมืองร้อยละ 7.63 ผู้เข้ำถึงสิทธิสวัสดิกำรพนักงำนส่วนท้องถ่ินอยู่ท่ีร้อยละ 0.94 และสิทธิอื่น ๆ  
ที่ร้อยละ 0.74  อย่ำงไรก็ตำม ยังมีผู้ท่ียังไม่ลงทะเบียนสถำนะสิทธิจ�ำนวน 39,351 คน หรือร้อยละ 0.06 ชี้ให้เห็นว่ำ
ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงครอบคลุม และส่วนมำกอยู ่ภำยใต  ้
สิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ซึ่งได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำล เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้สูงอำยุได้รับเบี้ยยังชีพ
จ�ำนวน 8.41 ล้ำนคน ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวน 8.15 ล้ำนคน ในปี 2560 ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มขึ้นตำม 
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรไทยที่เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ โดยผู้สูงอำยุที่มีระดับสถำนะทำงเศรษฐกิจที่ต�่ำที่สุด
ได้รับเบี้ยยังชีพคิดเป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 91.72 ขณะที่ ผู้สูงอำยุท่ีมีสถำนะทำงเศรษฐกิจสูงสุดได้รับเบี้ย
ยังชีพคิดเป็นร้อยละ 50.33 จะเห็นได้ว ่ำสวัสดิกำรด้ำนเบี้ยยังชีพน้ัน ผู ้ ท่ีได้รับประโยชน์คือผู ้มีรำยได้น้อย 
อย่ำงแท้จริง มิติโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อพิจำรณำกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีส�ำคัญ พบว่ำ จ�ำแนกตำมฐำนะ 
ทำงเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังมีควำมแตกต่ำงในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่ำงครัวเรือนที่มีสถำนะ 
ทำงเศรษฐกิจต�่ำสุดกับครัวเรือนท่ีสถำนะทำงเศรษฐกิจสูงสุด     

ตารางแสดงร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพื้นฐาน จ�าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง ปี 2561  
(บริการพื้นฐาน : ไฟฟ้าภายในบ้าน น�้าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต)

ตารางที่  Error! No text of specified style in document..1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน จ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง ปี 2561 
(บริการพ้ืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบา้น น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) 

 

กลุ่มครัวเรือน
ตามระดับ

รายจ่ายเฉลีย่ต่อ
คนของครัวเรือน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน (%) 
ไฟฟ้าภายในบา้น น้้าประปาภายในบา้น โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

10% ที่1 จนสุด 99.35 99.01 99.11 94.77 85.84 88.50 0.38 0.27 0.30 91.25 90.96 91.05 2.32 1.78 1.94 1.22 0.79 0.92 
10% ที่2 99.91 99.47 99.62 94.30 90.14 91.58 1.01 0.60 0.74 94.76 92.60 93.35 5.07 2.96 3.69 3.50 1.13 1.95 
10% ที่3 99.99 99.76 99.85 96.49 92.27 93.93 2.15 0.71 1.27 94.89 94.42 94.60 7.23 4.95 5.84 4.18 2.41 3.10 
10% ที่4 99.99 99.70 99.82 97.02 92.73 94.55 3.19 0.77 1.80 95.25 95.04 95.13 9.03 7.68 8.25 6.37 4.48 5.28 
10% ที่5 99.97 100.00 99.99 98.14 93.07 95.42 3.48 1.13 2.22 96.34 94.40 95.30 12.72 10.04 11.28 9.34 6.72 7.93 
10% ที่6 100.00 99.83 99.92 97.15 94.28 95.83 4.81 0.88 3.00 97.32 95.76 96.60 17.65 11.89 15.00 14.57 9.30 12.15 
10% ที่7 100.00 99.92 99.97 98.13 94.59 96.69 7.62 2.77 5.65 97.59 96.55 97.17 22.18 18.34 20.62 18.95 14.11 16.98 
10% ที่8 99.98 99.94 99.97 98.91 95.36 97.74 8.02 3.42 6.51 98.70 98.33 98.58 25.21 21.52 24.00 22.19 16.35 20.27 
10% ที่9 99.96 100.00 99.97 98.73 97.92 97.74 12.32 4.59 10.34 99.17 98.96 99.12 33.64 27.49 32.06 30.14 21.43 27.91 
10% ที่10 รวยสุด 100.00 99.95 99.99 98.73 97.76 98.51 21.71 7.10 18.40 99.48 99.27 99.43 51.31 40.72 48.91 46.17 34.33 43.49 

รวม 99.96 99.73 99.86 97.87 92.75 95.59 9.35 1.87 6.02 97.54 95.22 96.51 25.54 12.77 19.86 22.15 9.41 16.48 
 
ที่มา :  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพฒันาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

ตารางที่  Error! No text of specified style in document..1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน จ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง ปี 2561 
(บริการพ้ืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบา้น น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) 

 

กลุ่มครัวเรือน
ตามระดับ

รายจ่ายเฉลีย่ต่อ
คนของครัวเรือน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน (%) 
ไฟฟ้าภายในบา้น น้้าประปาภายในบา้น โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

10% ที่1 จนสุด 99.35 99.01 99.11 94.77 85.84 88.50 0.38 0.27 0.30 91.25 90.96 91.05 2.32 1.78 1.94 1.22 0.79 0.92 
10% ที่2 99.91 99.47 99.62 94.30 90.14 91.58 1.01 0.60 0.74 94.76 92.60 93.35 5.07 2.96 3.69 3.50 1.13 1.95 
10% ที่3 99.99 99.76 99.85 96.49 92.27 93.93 2.15 0.71 1.27 94.89 94.42 94.60 7.23 4.95 5.84 4.18 2.41 3.10 
10% ที่4 99.99 99.70 99.82 97.02 92.73 94.55 3.19 0.77 1.80 95.25 95.04 95.13 9.03 7.68 8.25 6.37 4.48 5.28 
10% ที่5 99.97 100.00 99.99 98.14 93.07 95.42 3.48 1.13 2.22 96.34 94.40 95.30 12.72 10.04 11.28 9.34 6.72 7.93 
10% ที่6 100.00 99.83 99.92 97.15 94.28 95.83 4.81 0.88 3.00 97.32 95.76 96.60 17.65 11.89 15.00 14.57 9.30 12.15 
10% ที่7 100.00 99.92 99.97 98.13 94.59 96.69 7.62 2.77 5.65 97.59 96.55 97.17 22.18 18.34 20.62 18.95 14.11 16.98 
10% ที่8 99.98 99.94 99.97 98.91 95.36 97.74 8.02 3.42 6.51 98.70 98.33 98.58 25.21 21.52 24.00 22.19 16.35 20.27 
10% ที่9 99.96 100.00 99.97 98.73 97.92 97.74 12.32 4.59 10.34 99.17 98.96 99.12 33.64 27.49 32.06 30.14 21.43 27.91 
10% ที่10 รวยสุด 100.00 99.95 99.99 98.73 97.76 98.51 21.71 7.10 18.40 99.48 99.27 99.43 51.31 40.72 48.91 46.17 34.33 43.49 

รวม 99.96 99.73 99.86 97.87 92.75 95.59 9.35 1.87 6.02 97.54 95.22 96.51 25.54 12.77 19.86 22.15 9.41 16.48 
 
ที่มา :  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพฒันาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

ตารางที่  Error! No text of specified style in document..1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน จ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง ปี 2561 
(บริการพ้ืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบา้น น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) 

 

กลุ่มครัวเรือน
ตามระดับ

รายจ่ายเฉลีย่ต่อ
คนของครัวเรือน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน (%) 
ไฟฟ้าภายในบา้น น้้าประปาภายในบา้น โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

10% ที่1 จนสุด 99.35 99.01 99.11 94.77 85.84 88.50 0.38 0.27 0.30 91.25 90.96 91.05 2.32 1.78 1.94 1.22 0.79 0.92 
10% ที่2 99.91 99.47 99.62 94.30 90.14 91.58 1.01 0.60 0.74 94.76 92.60 93.35 5.07 2.96 3.69 3.50 1.13 1.95 
10% ที่3 99.99 99.76 99.85 96.49 92.27 93.93 2.15 0.71 1.27 94.89 94.42 94.60 7.23 4.95 5.84 4.18 2.41 3.10 
10% ที่4 99.99 99.70 99.82 97.02 92.73 94.55 3.19 0.77 1.80 95.25 95.04 95.13 9.03 7.68 8.25 6.37 4.48 5.28 
10% ที่5 99.97 100.00 99.99 98.14 93.07 95.42 3.48 1.13 2.22 96.34 94.40 95.30 12.72 10.04 11.28 9.34 6.72 7.93 
10% ที่6 100.00 99.83 99.92 97.15 94.28 95.83 4.81 0.88 3.00 97.32 95.76 96.60 17.65 11.89 15.00 14.57 9.30 12.15 
10% ที่7 100.00 99.92 99.97 98.13 94.59 96.69 7.62 2.77 5.65 97.59 96.55 97.17 22.18 18.34 20.62 18.95 14.11 16.98 
10% ที่8 99.98 99.94 99.97 98.91 95.36 97.74 8.02 3.42 6.51 98.70 98.33 98.58 25.21 21.52 24.00 22.19 16.35 20.27 
10% ที่9 99.96 100.00 99.97 98.73 97.92 97.74 12.32 4.59 10.34 99.17 98.96 99.12 33.64 27.49 32.06 30.14 21.43 27.91 
10% ที่10 รวยสุด 100.00 99.95 99.99 98.73 97.76 98.51 21.71 7.10 18.40 99.48 99.27 99.43 51.31 40.72 48.91 46.17 34.33 43.49 

รวม 99.96 99.73 99.86 97.87 92.75 95.59 9.35 1.87 6.02 97.54 95.22 96.51 25.54 12.77 19.86 22.15 9.41 16.48 
 
ที่มา :  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพฒันาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

ตารางที่  Error! No text of specified style in document..1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน จ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง ปี 2561 
(บริการพ้ืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบา้น น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) 

 

กลุ่มครัวเรือน
ตามระดับ

รายจ่ายเฉลีย่ต่อ
คนของครัวเรือน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน (%) 
ไฟฟ้าภายในบา้น น้้าประปาภายในบา้น โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

10% ที่1 จนสุด 99.35 99.01 99.11 94.77 85.84 88.50 0.38 0.27 0.30 91.25 90.96 91.05 2.32 1.78 1.94 1.22 0.79 0.92 
10% ที่2 99.91 99.47 99.62 94.30 90.14 91.58 1.01 0.60 0.74 94.76 92.60 93.35 5.07 2.96 3.69 3.50 1.13 1.95 
10% ที่3 99.99 99.76 99.85 96.49 92.27 93.93 2.15 0.71 1.27 94.89 94.42 94.60 7.23 4.95 5.84 4.18 2.41 3.10 
10% ที่4 99.99 99.70 99.82 97.02 92.73 94.55 3.19 0.77 1.80 95.25 95.04 95.13 9.03 7.68 8.25 6.37 4.48 5.28 
10% ที่5 99.97 100.00 99.99 98.14 93.07 95.42 3.48 1.13 2.22 96.34 94.40 95.30 12.72 10.04 11.28 9.34 6.72 7.93 
10% ที่6 100.00 99.83 99.92 97.15 94.28 95.83 4.81 0.88 3.00 97.32 95.76 96.60 17.65 11.89 15.00 14.57 9.30 12.15 
10% ที่7 100.00 99.92 99.97 98.13 94.59 96.69 7.62 2.77 5.65 97.59 96.55 97.17 22.18 18.34 20.62 18.95 14.11 16.98 
10% ที่8 99.98 99.94 99.97 98.91 95.36 97.74 8.02 3.42 6.51 98.70 98.33 98.58 25.21 21.52 24.00 22.19 16.35 20.27 
10% ที่9 99.96 100.00 99.97 98.73 97.92 97.74 12.32 4.59 10.34 99.17 98.96 99.12 33.64 27.49 32.06 30.14 21.43 27.91 
10% ที่10 รวยสุด 100.00 99.95 99.99 98.73 97.76 98.51 21.71 7.10 18.40 99.48 99.27 99.43 51.31 40.72 48.91 46.17 34.33 43.49 

รวม 99.96 99.73 99.86 97.87 92.75 95.59 9.35 1.87 6.02 97.54 95.22 96.51 25.54 12.77 19.86 22.15 9.41 16.48 
 
ที่มา :  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพฒันาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

ตารางที่  Error! No text of specified style in document..1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน จ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง ปี 2561 
(บริการพ้ืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบา้น น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) 

 

กลุ่มครัวเรือน
ตามระดับ

รายจ่ายเฉลีย่ต่อ
คนของครัวเรือน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน (%) 
ไฟฟ้าภายในบา้น น้้าประปาภายในบา้น โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
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รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

10% ที่1 จนสุด 99.35 99.01 99.11 94.77 85.84 88.50 0.38 0.27 0.30 91.25 90.96 91.05 2.32 1.78 1.94 1.22 0.79 0.92 
10% ที่2 99.91 99.47 99.62 94.30 90.14 91.58 1.01 0.60 0.74 94.76 92.60 93.35 5.07 2.96 3.69 3.50 1.13 1.95 
10% ที่3 99.99 99.76 99.85 96.49 92.27 93.93 2.15 0.71 1.27 94.89 94.42 94.60 7.23 4.95 5.84 4.18 2.41 3.10 
10% ที่4 99.99 99.70 99.82 97.02 92.73 94.55 3.19 0.77 1.80 95.25 95.04 95.13 9.03 7.68 8.25 6.37 4.48 5.28 
10% ที่5 99.97 100.00 99.99 98.14 93.07 95.42 3.48 1.13 2.22 96.34 94.40 95.30 12.72 10.04 11.28 9.34 6.72 7.93 
10% ที่6 100.00 99.83 99.92 97.15 94.28 95.83 4.81 0.88 3.00 97.32 95.76 96.60 17.65 11.89 15.00 14.57 9.30 12.15 
10% ที่7 100.00 99.92 99.97 98.13 94.59 96.69 7.62 2.77 5.65 97.59 96.55 97.17 22.18 18.34 20.62 18.95 14.11 16.98 
10% ที่8 99.98 99.94 99.97 98.91 95.36 97.74 8.02 3.42 6.51 98.70 98.33 98.58 25.21 21.52 24.00 22.19 16.35 20.27 
10% ที่9 99.96 100.00 99.97 98.73 97.92 97.74 12.32 4.59 10.34 99.17 98.96 99.12 33.64 27.49 32.06 30.14 21.43 27.91 
10% ที่10 รวยสุด 100.00 99.95 99.99 98.73 97.76 98.51 21.71 7.10 18.40 99.48 99.27 99.43 51.31 40.72 48.91 46.17 34.33 43.49 

รวม 99.96 99.73 99.86 97.87 92.75 95.59 9.35 1.87 6.02 97.54 95.22 96.51 25.54 12.77 19.86 22.15 9.41 16.48 
 
ที่มา :  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพฒันาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. ที่มำ: กำรส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ประมวลผลโดย กองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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นอกจำกนี้ ในส่วนของควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคน หำกพิจำรณำดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับภาคและ
ระดับจังหวัด ซึ่งสะท้อนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ของแต่ละพื้นที่ พบว่ำ ปี 2562 ภำคกลำง
มีควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคนมำกท่ีสุด ค่ำดัชนี HAI = 0.6499 โดยมีกำรพัฒนำคนมำกกว่ำภำคอื่น ๆ ใน 3 ด้ำน 
คือ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนรำยได้ และด้ำนกำรคมนำคมและกำรสื่อสำร แต่ในด้ำนกำรมีส่วนร่วมมีกำรพัฒนำน้อยกว่ำ 
ทุกภำค ส่วนภำคที่มีกำรพัฒนำคนรองลงมำคือ ภำคตะวันออก ภำคใต้ 11 จังหวัด ภำคเหนือ และภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตำมล�ำดับ ซ่ึงภำคใต้ 3 จังหวัดชำยแดนเป็นภำคที่มีกำรพัฒนำคนน้อยที่สุด ค่ำดัชนี HAI = 0.5142  
โดยมีควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภำคอื่น 4 ด้ำน คือ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ  
ด้ำนชีวิตกำรงำน และด้ำนรำยได้ นอกจำกนี้ ยังพบว่ำภำคตะวันออกมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนคมนำคมและกำรสื่อสำร  
และด้ำนชีวิตกำรงำนสูงที่สุด ขณะที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อม 
และด้ำนชีวิตครอบครัวและชุมชนสูงกว่ำภำคอื่น และภำคเหนือมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรมีส่วนร่วมสูงกว่ำภำคอื่น     

และในส่วนของคุณภำพชีวิตของประชำกรผู้สูงอำยุ พิจำรณำโดยใช้ข้อมูลผู้สูงอำยุที่ประสบปัญหำควำมยำกจน
หลำยมิติ ประมวลจำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (TPMAP) พบว่ำ ปี 2562 มีสัดส่วน 
ผู้สูงอำยุที่มีปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติ จ�ำนวน 691,213 คน หรือ เทียบเท่ำร้อยละ 9.5 ของประชำกรผู้สูงอำยุ
ทั้งหมด ลดลงจำกปี 2561 ท่ีจ�ำนวน 876,193 คน หรือ เทียบเท่ำร้อยละ 12.87 แสดงให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุได้รับ 
กำรดูแลดีขึ้น มีควำมเป็นอยู่ดีข้ึน เข้ำถึงบริกำรรัฐได้มำกขึ้น และรำยได้เฉลี่ยเพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพมำกขึ้น

ทั้งนี้ ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พบว่า สังคมไทยยังมีความท้าทายในการสร้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�้าระหว่างกลุ่มประชากรในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านรายได้และการเข้าถึง
บริการภาครัฐต่าง ๆ นอกจากนี้ การพัฒนาคนยังมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ โดยภาคกลางยังคงเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความก้าวหน้าในการพัฒนามากที่สุด และภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดนเป็นภาคที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด ขณะที่ชุมชน
ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณภาพมากขึ้น
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ที่มำ: รำยงำน Human Achievement Index : HAI 2562,
ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

“การผลติและบริโภคท่ีค�านึงถงึส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างสมดุลให้เกดิการพฒันาและเติบโตอย่างยัง่ยนื”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำไปสู่
กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็น 
หุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรก�ำหนด
กลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ 
โดยเป็นกำรด�ำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต  
โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลท้ัง 3 ด้ำน อันจะน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
4 เป้ำหมำยหลักประกอบด้วย (1) อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป 
ได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล (2) ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ (3) ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�ำหนดอนำคต
ประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล

ผลการพฒันาตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรการสิง่แวดล้อม  
ในส่วนของพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิจำรณำจำกข้อมูลสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวของประเทศของกรมป่ำไม้ 
พบว่ำ พื้นที่สีเขียวโดยเฉพำะพื้นท่ีป่ำธรรมชำติมีกำรเพิ่มจ�ำนวนขึ้น โดยในปี 2561 มีพื้นท่ีป่ำธรรมชำติ 102.49 
ล้ำนไร่ (ร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ) เพิ่มขึ้นจำก 102.16 ล้ำนไร่ ในปี 2560 ในส่วนของสภำพ

แวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
ท่ี เ ส่ือมโทรมท่ีได ้ รับกำรฟ ื ้นฟ ู
ประเมนิจำกสถำนกำรณ์กำรบรหิำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมประเภทต่ำง ๆ พบว่ำ 
แม ่น�้ าล�าคลองและแหล ่งน�้ า
ธรรมชาต ิ เมือ่พจิำรณำจำกจ�ำนวน
พื้นที่ชุ่มน�้ำที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
เป็นพื้นที่ชุ ่มน�้ำที่มีควำมส�ำคัญ
ระดับชำติ ซ่ึงจะได้รับกำอนุรักษ์
และฟ ื ้นฟู ให ้มี ระบบนิ เวศที่ดี  

มีจ�ำนวนเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจำก 48 แห่งในปี 2552 เป็น 95 แห่งในปี 2558 ขณะที่แหล่งน�้าผิวดิน น�้าบาดาล 
และน�้าทะเลชายฝั่ง เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลคุณภำพน�้ำ สะท้อนให้เห็นถึงกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน�้ำและคุณภำพน�้ำ
ที่มีแนวโน้มในทิศทำงที่ดีขึ้น โดยในปี 2561 คุณภำพน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ร้อยละ 91 เพิ่มขึ้น
จำกร้อยละ 83 ในปี 2560 คุณภำพน�้ำบำดำลโดยทั่วไปยังคงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้บริโภคได้ ขณะที่คุณภำพน�้ำ

ที่มำ: กรมป่ำไม้
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ทะเลชำยฝั่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมำกร้อยละ 94 ปรับลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 96 ในปี 2560 ในส่วนของ 
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะท้อนได้จำกองค์ประกอบย่อยเศรษฐกิจสีเขียวของดัชนีสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศสมดุล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีอยู่เย็นเป็นสุข พบว่ำ ปี 2561 มีค่ำดัชนีร้อยละ 71.64 เพิ่มจำกร้อยละ 
54.44 ในปี 2560 โดยสำเหตุท่ีท�ำให้ค่ำดัชนีเพิ่มข้ึนอย่ำงเป็นนัยส�ำคัญคือกำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่ท�ำเกษตรกรรมยั่งยืน 
ซึ่งเพิ่มจำกร้อยละ 33.33 ต่อพื้นท่ีกำรเกษตรท้ังหมดเป็นร้อยละ 92.97 

 1 
 2 

และหากพิจารณาร่วมกับสถานการณ์เชิงคุณภาพในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในส่วนของคุณภาพ3 

อากาศประเมินจากข้อมูลปริมำณฝุ่นละออง ส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเฉลี่ยราย4 

ปีทั้งประเทศค่อนข้างคงที่ที่ 42.0 5 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในปี 6 

2561 เปรี ยบเทียบกับ  41 . 0 7 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรในปี 8 

2 5 6 0  ซึ่ ง ยั ง ค ง อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์9 

มาตรฐาน ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่10 

เกิน 2.5 ไมครอนมีค่าเฉลี่ยรายปี11 

ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่ 12 

22.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็น 24.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในปี 2561 ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์13 

มาตรฐานเช่นกัน คุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันมีแนวโน้มดีขึ้น สถานการณ์หมอกควัน 9 14 

จังหวัดภาคเหนือ สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่งและไฟไหม้ป่า สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ปี 15 

2559 โดยในปี 2561 จ านวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานลดลงจากปี 2559 และปี 2560 จาก 61 16 

วัน และ 38 วัน เป็น 34 วัน (ลดลงร้อยละ 44 และ 11 ตามล าดับ) และหำกพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์17 

ขยะ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ของประเทศจากการขยายตัว18 

ของชุมชนเมือง การอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว พบว่า  การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้ม19 

ดีขึ้นถึงแม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพ่ิมขึ้น โดยขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน า20 

กลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นการใช้21 
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และหำกพิจำรณำร่วมกับสถำนกำรณ์เชิงคุณภำพในมิติต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ ในส่วนของคุณภำพอำกำศประเมิน
จำกข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง ส�ำหรับฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่ำเฉลี่ยรำยปีทั้งประเทศค่อนข้ำงคงที่ 
ที่ 42.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร ในปี 2561 เปรียบเทียบกับ 41.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตรในปี 2560 ซ่ึงยังคง
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ส่วนฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีค่ำเฉลี่ยรำยปีทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นจำกปี 2560  
ที่ 22.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร เป็น 24.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร ในปี 2561 ซ่ึงยังคงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
เช่นกัน คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควันมีแนวโน้มดีขึ้น สถำนกำรณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภำคเหนือ สำเหตุ
หลักเกิดจำกกำรเผำในที่โล่งและไฟไหม้ป่ำ สถำนกำรณ์มีแนวโน้มดีขึ้นต้ังแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 จ�ำนวนวันที่
ฝุ่นละอองเกินค่ำมำตรฐำนลดลงจำกปี 2559 และปี 2560 จำก 61 วัน และ 38 วัน เป็น 34 วัน (ลดลงร้อยละ 44 
และ 11 ตำมล�ำดับ) และหากพิจารณาจากสถานการณ์ขยะ ซึ่งสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ประเภทต่ำง ๆ ของประเทศจำกกำรขยำยตัวของชุมชนเมือง กำรอุปโภคบริโภค กำรท่องเที่ยว พบว่ำ  กำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีข้ึนถึงแม้ว่ำปริมำณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น โดยขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก  
ณ ต้นทำง และน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้ำนตัน (ร้อยละ 34) เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 13 ส่วนใหญ่
เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกขยะรีไซเคิลและท�ำปุ๋ยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจ�ำนวน 10.88 ล้ำนตัน (ร้อยละ 39) 
ถูกก�ำจัดอย่ำงถูกต้อง ขณะที่ปริมำณกำกของเสียอุตสำหกรรมมีแนวโน้มลดลงและเข้ำสู ่ระบบกำรจัดกำร 
อย่ำงถูกต้อง โดยปี 2561 ปริมำณกำกของเสียอุตสำหกรรมเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรทั้งหมด 22.02 ล้ำนตัน ลดลง 
จำกปี 2560 ร้อยละ 33 (ปี 2560 มีปริมำณกำกอุตสำหกรรมเข้ำสู ่ระบบกำรจัดกำรทั้งหมด 32.95 ล้ำนตัน)  
ส�ำหรับกำกอุตสำหกรรมอันตรำยมีปริมำณ 1.2 ล้ำนตัน ในแต่ละภูมิภำคของประเทศมีกำรกระจำยตัวของโรงงำน
บ�ำบัดก�ำจัดกำกอุตสำหกรรม โดยศักยภำพกำรบ�ำบัดก�ำจัดมีมำกสุดอยู่ที่ภำคตะวันออก รองลงมำเป็นภำคกลำง  
ภำคตะวันตก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้ และภำคเหนือ 

เศรษฐกิจสีเขียว

ที่มำ: รำยงำนผลกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ,
ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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และในส่วนของปริมำณก๊ำซเรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนรำก กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
จำกกำรใช้พลังงำนของประเทศในช่วงท่ีผ่ำนมำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่หลังภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำจำก 145.5 
ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2541 เป็น 260.3 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยในปี 2561 มีกำรใช้พลังงำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ส่งผลให้กำรปล่อย CO2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 
กำรปล่อยก๊ำซ CO2 จำกกำรใช้พลังงำนแยกรำยภำคเศรษฐกิจ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 ซ่ึงเป็น กำรเพิ่มขึ้นของ 
กำรปล่อยก๊ำซ CO2 ในเกือบทุกภำคเศรษฐกิจ โดยภำคกำรผลิตไฟฟ้ำมีสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซ CO2 สูงสุด ร้อยละ 
36.2 ของกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ทั้งหมด มีกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 0.7 คำดว่ำส่วนหนึ่งมำจำก 
ปี 2561 มีกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.7 ขณะที่ภำคกำรขนส่งและภำคอุตสำหกรรม  
ซึ่งมีสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซ CO2 คือ ร้อยละ 26.1 และร้อยละ 31.3 ตำมล�ำดับ และมีกำรปล่อยก๊ำซ CO2 เพิ่มขึ้น
จำกปีก่อนร้อยละ 1.0 และร้อยละ 2.4 ตำมล�ำดับ

ทั้งนี้ ในด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติ   
และส่ิงแวดล้อมของประเทศได้รับการอนุรักษ์ รักษา และฟื ้นฟูเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
จากการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้ในส่วนของป่าไม้ แม่น�า้ล�าคลอง ทะเล การบริหารจดัการมลภาวะและขยะ
ของประเทศ นอกจากนี้ มีการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลมากขึ้น   

ที่มำ: กรมควบคุมมลพิษ (2562)
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

“ภาครัฐโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจให้บริการ ปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวม”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีมำตรฐำน ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และมีควำมทันสมัย ผ่ำนกำรมีหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงสร้ำงและภำรกิจท่ีเหมำะสม บุคลำกรมีวัฒนธรรม
กำรท�ำงำนท่ีมุ ่งผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีบทบำท
และร่วมด�ำเนินกำรบรกิำรสำธำรณะ ระบบงำนภำครฐัมคีวำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  ปรำศจำกกำรทจุรติประพฤตมิชิอบ  
ตลอดจนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปตำมหลักนิติธรรม ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง 
ได้อย่ำงเท่ำเทียมและท่ัวถึง โดยจะส่งผลให้เกิดกลไกที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเด็นยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนอื่น ๆ 
ให้สำมำรถด�ำเนินกำรจนบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศตำมที่ก�ำหนด

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 4 เป้ำหมำย 
ประกอบด้วย (1) ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท�ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
(3) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (4) กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน ์
ต่อส่วนรวมของประเทศ

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
พิจำรณำจำกมิติด้ำนต่ำง ๆ ของดัชนีชี้วัดธรรมำภิบำลโลก (Worldwide Governance Index : WGI) โดยในส่วน
ของระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ และประสิทธิภำพกำรบริกำร 
ของภำครัฐ พิจำรณำจำกมิติด้ำนควำมมีประสิทธิผลของภำครัฐ พบว่ำ ค่ำดัชนีของไทยระหว่ำงปี 2560 -  2561  
มีค่ำคงที่ที่ 66.83 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอำเซียนพบว่ำ ประเทศไทยมีค่ำคะแนนเป็นล�ำดับที่ 4 
รองจำกประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมำเลเซีย ในส่วนของระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ  
พิจำรณำจำก มิติด้านการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ พบว่ำ ในปี 2561 ประเทศไทยมีค่ำคะแนนอยู่ที่ 
40.87 ลดลดจำกปี 2561 ที่มีค ่ำคะแนน 42.79 โดยเมื่อเปรียบเทียบในระดับภูมิภำค ประเทศอยู ่ เป ็น 
อันดับที่ 5 รองลงมำจำกสิงคโปร์ (99.04) บรูไน (79.81) มำเลเซีย (63.94) และอินโดนีเซีย (46.15) ตำมล�ำดับ  
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถของภำครัฐในกำรควบคุมไม่ให้ใช้อ�ำนำจเพื่อสร้ำงผลประโยชน์ให้แก่ภำคเอกชน
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งในรูปแบบของกำรทุจริตประพฤติชอบเพียงเล็กน้อยหรือขนำดใหญ่ รวมถึงกำรเข้ำ
ครอบครองรัฐโดยกลุ่มผู ้มีอ�ำนำจที่มุ ่งแสวงหำผลประโยชน์ส่งผลให้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันยังไม่มีแนวโน้ม 
ที่จะลดลง และในส่วนของควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม พิจำรณำจำกมิติของคุณภาพของกฎระเบียบ 
พบว่ำ ปี 2561 มค่ีำคะแนนท่ีคงทีจ่ำกปีก่อน โดยมค่ีำคะแนนอยูท่ี ่59.62 และหำกประเมินจำกมติิด้านหลกันติธิรรม  
พบว่ำ มีค่ำคะแนนคงท่ีเช่นกันระหว่ำงปี 2560 - 2561 เท่ำกับ 54.81 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่ำดัชนี 
มิตินิติธรรม และมิติคุณภำพของมำตรกำรควบคุมกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน จะเห็นว่ำประเทศ 3 ล�ำดับแรก 
มีคะแนนทั้ง 2 มิติค่อนข้ำงสูง อันได้แก่ สิงคโปร์ได้ 97.12 และ 99.52 คะแนน บรูไนได้ 75 และ 74.52 คะแนน 
มำเลเซียได้ 74.52 และ 74.04 คะแนน    

Rule of Law Regulatory 
Quality

① Singapore        97.12          99.52
② Brunei        75.00          74.52
③ Malaysia        74.52          74.04
❹ Thailand        54.81          59.62

Vietnam        54.33          36.54
Indonesia        42.79          50.96
Philippines        34.13          56.73
Laos        18.75          20.67
Myanmar        15.38          22.60
Cambodia        11.06          32.69

Year 2018  Percentile Rank (0 to 100)
Indicator , Thailand , 2016-2018Country

ท้ังนี้  ในส่วนของด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พบว่า ประสิทธิภาพ 
ภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีการพัฒนาคงที่ จึงจ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคัญกับ 
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
กำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร ์ชำติ นอกจำกจะประเมินผลสถำนกำรณ์กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์  
(Achievement) กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติในระดับเป้ำหมำยภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติและ
ระดับเป้ำหมำยรำยยุทธศำสตร์ชำติท้ัง 6 ด้ำนแล้ว ยังจ�ำเป็นต้องประเมินผลผ่ำนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ท่ีมีกำรก�ำหนดค่ำเป้ำหมำยท่ีต้องบรรลุตำมท่ีชัดเจน ซึ่งจะเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงสถำนกำรณ์กำรแปลงเป้ำหมำย
และแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติในมิติต่ำง ๆ ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐ    

แผนแม่บทฯ ที่ได้รับการประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 มีจ�านวนรวม 23 ฉบับ  
ประกอบด้วย (1) ควำมมั่นคง (2) กำรต่ำงประเทศ (3) กำรเกษตร (4) อุตสำหกรรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
(5) กำรท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองน่ำอยู ่อัจฉริยะ (7) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
(8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยม 
และวัฒนธรรม (11) ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
(14) ศักยภำพกำรกีฬำ (15) พลังทำงสังคม (16) เศรษฐกิจฐำนรำก (17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 
(18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน (19) กำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ  
(21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และ (23) กำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 2 ตำมนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวำคม 2560  
โดยจะเป็นกลไกส�ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นยุทธศำสตร์ของยุทธศำสตร์ชำติลงสู ่กำรปฏิบัต ิ
ในแผนระดับที่ 3 ต่อไป โดยกำรจัดท�ำแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นกำรด�ำเนินกำรตำมที่บัญญัติไว้ใน 
พระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำต ิ
แต่ละด้ำนจัดท�ำแผนแม่บทฯ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว  
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ทั้งนี้ เป้ำหมำยทั้งระดับประเด็นแผนแม่บทและระดับแผนแม่บทย่อยมีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ตามท่ีก�าหนดแบ่งเป็น 4 ห้วงการพัฒนา ห้วงละ 5 ปี โดยแผนแม่บทฯ มีแผนแม่บทย่อยรวมทั้งหมด 85 แผน  
เป้าหมายระดับประเด็นรวม 37 เป้าหมาย และเป้าหมายแผนย่อยรวม 140 เป้าหมาย   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) บทสรุปผู้บริหำร 
(2) ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงแผนแม่บทฯ กับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนท่ีเกี่ยวข้อง (3) สำระส�ำคัญของแผนแม่บทฯ 
ประกอบด้วย เป้ำหมำยและตัวชี้วัดในระดับประเด็น เป้ำหมำยและตัวชี้วัดในระดับแผนแม่บทย่อย และแนวทำง
กำรพัฒนำ

ตัวอย่ำงเป้ำหมำยหรือหมุดหลักกิโลเมตรที่เรำจะต้องเดินทำงไปให้ถึงในแต่ละช่วง 5 ปี



แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทฯ 

ประเด็น ....

แผนยอย...

เปาหมาย (Y2)*

เปาหมาย (Y1)*

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

คาเปาหมาย ระยะ 5 ป* 
Y2

Y1 คาเปาหมาย ระยะ 5 ป*
แนวทางการพัฒนา AAA n

ตัวช้ีวัด*
คือ สิ่งท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือ

วัดผลสัมฤทธ์ิของคาเปาหมาย

หมายเหตุ *ถูกกําหนดไวแลว

เปาหมาย*
คือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุ

คาเปาหมาย*
คือ คาของผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป (ชวงแรก 3 ป)

แผนปฏิบัติราชการ...รายป

แผนปฏิบัติการดาน... (ถามี)

Z

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn…

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะตองตอบ
เปาหมายอยางนอย 1 แผนแมบทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)

แผนการปฏริูป
ประเทศดาน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ความม่ันคงฯ

X
โครงการ/

การดําเนินงาน

แผนระดับท่ี 3

คือ ค่ำของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรจะบรรลุ 
ในเชิงปริมาณ

ในแต่ละช่วงระยะเวลำ 5 ปี
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หลักกำรกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ผ่ำนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
กำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นกำรด�ำเนินกำร 
โดยประยกุต์หลกักำรของควำมสมัพนัธ์เชงิเหตผุล (Causal Relationship : XYZ) ระหว่ำงโครงการ/การด�าเนนิงาน (X) 
ของหน่วยงานของรัฐ ในการมส่ีวนสนบัสนนุการบรรลผุลลพัธ์ขัน้ต้น (เป้าหมายระดบัประเดน็ : Y2) ผลลพัธ์ขัน้กลาง 
(เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย : Y1) และผลลัพธ์ระยะยาว (เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : Z) และน�ำไปสู่ 
ข้อเสนอแนะทำงนโยบำยบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เหมำะสมต่อไป 

กำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ผ ่ ำนแผนแม ่บทภำยใต ้ยุทธศำสตร ์ชำติ  ใช ้ข ้อมูล 
กำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐจำกระบบ
ติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (Electronic Monitoring 
and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform : eMENSCR) และระบบรำยงำน 
ผลกำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (eMENSCR Dashboard) ซึ่งเป็นระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ส�ำนักงำนฯ ได้พัฒนำขึ้น เพื่อเป็น
กลไกหลักส�ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐท่ีมีประสิทธิภำพและ
ไม่เป็นภำระมำกเกินสมควร โดยระบบ eMENSCR จะมี

ข้อมูลโครงกำร/กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
ของรัฐที่น�ำเข้ำระบบโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำร
หน่วยงำนทุก 3 เดือน โดยเป็นข้อมูลควำมก้ำวหน้ำ 
กำรด�ำเนนิงำนเพือ่น�ำไปสูก่ำรบรรลเุป้ำหมำยแผนแม่บทฯ
และยุทธศำสตร์ชำติ ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ขณะที่ระบบ eMENSCR Dashboard จะมีข ้อมูล
สถำนกำรณ ์กำรบรร ลุ เป ้ ำหมำยที่ มี ก ำรแสดงสี
สถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบ 
รวมทัง้ข้อมลูโครงกำร/กำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ ที่สนับสนุน
กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ทั้งใน
ระดับประเด็น และแผนแม่บทย่อย
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กำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 23 ฉบับ มีกระบวนกำร
และขั้นตอน ดังนี้
1.  ระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 

1.1    การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อวิเครำะห์และประมวลผลสถำนะ

กรณีตัวชี้วัดเป็นสัดส่วน/ร้อยละ/ค่าตัวเลขเชิงเดี่ยว อาทิ วงเงิน จ�านวน วิเครำะห์หำกำรเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงข้อมูลปี 2562 (หรือปีล่ำสุดท่ีมีข้อมูล) กับปี 2561 (หรือปีก่อนหน้ำปีล่ำสุด) เพื่อน�ำไปสู ่
กำรประมวลสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ
กรณีที่ตัวชี้วัดเป็นดัชนีรวม นอกจำกจะพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำคะแนนและอันดับของดัชนีรวม
ระหว่ำงปี 2562 (หรือปีล่ำสุดที่มีข้อมูล) กับปี 2561 (หรือปีก่อนหน้ำปีล่ำสุด) จ�ำเป็นต้องวิเครำะห์และ
ประเมนิองค์ประกอบ/ปัจจยัย่อยของดชันเีพิม่เตมิ เพือ่ประมวลหำประเดน็กำรพฒันำและ/หรอืปัจจัยต่ำง ๆ  
ในรำยละเอยีดทีส่่งผลต่อกำรปรบัลด/เพ่ิมของอนัดับและค่ำคะแนนของดัชนีรวม และน�ำไปสู่ข้อสังเกตของ
ประเด็นที่จ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญในระยะต่อไป เพื่อที่จะสำมำรถน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยระดับ
ประเด็นแผนแม่บทฯ ตำมที่ก�ำหนดในปี 2565

ของกำรพัฒนำเพื่อบรรลุ เป ้ำหมำยประเด็นแผนแม ่บทฯ รวมทั้ งควำมเสี่ยง/ควำมเป ็นไปได  ้
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดในห้วง 5 ปีแรกของกำรพัฒนำในปี 2565 โดยจะมีกำรแสดงสีสถำนะ 
กำรพัฒนำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยก�ำกับ ซึ่งในกำรประเมินสถำนกำรณ์จะพิจำรณำจำกข้อมูลตัวช้ีวัด 
ทีก่�ำหนดในแผนแม่บทฯ หรือข้อมลูตวัชีว้ดัเทยีบเคยีง ขึน้อยู่กบัควำมพร้อมของข้อมลู โดยมหีลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 
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กรณีที่ตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดระดับสากล วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงกับต่ำงประเทศเพิ่มเติม  
ทั้งในส่วนของกำรจัดอันดับและค่ำคะแนนของตัวชี้วัด โดยในส่วนของอันดับจะเป็นกำรสะท้อน 
ให้เห็นสถำนะกำรพัฒนำของประเทศไทยในกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ขณะที่ในส่วนของ
คะแนนจะเป็นกำรสะท้อนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำของประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงควำมพร้อม 
ในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ และมำตรฐำนกำรพัฒนำของประเทศไทยเทียบเคียงกับ 
นำนำประเทศ น�ำไปสู่ข้อเสนอกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องในกำรยกระดับกำรพัฒนำของประเทศให้ได้
ตำมมำตรฐำนสำกล 
กรณีที่ตัวชี้วัดท่ีก�าหนดไม่มีข ้อมูล ให้ด�ำเนินกำรวิเครำะห์หำตัวชี้วัดหรือข้อมูลเชิงสถิติอื่น ๆ   
ที่สำมำรถสะท้อนสถำนกำรณ์ของเป้ำหมำยได้ใกล้เคียงท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) 
ส�ำหรับเป้ำหมำยนั้น ๆ โดยต้องด�ำเนินกำรหำค่ำฐำน (Baseline) ในปี 2560 หรือปีล่ำสุดที่มีข้อมูล
ก ่อนท่ีจะมียุทธศำสตร์ชำติ เพื่อใช ้เป ็นข ้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรก�ำหนดค่ำเป ้ำหมำย 
ที่เหมำะสมในห้วง 5 ปีแรก 

2.  ระดับแผนแม่บทย่อย

1.2 ประเด็นท้าทายในการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ ประมวลผลประเด็นท้ำทำย 

2.1  ความสอดคล้องของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ แสดงควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยในกำรสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็นแผนแม่บทฯ รวมทั้งปัจจัย 
แห่งควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

2.2  สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ประเมินผลโดยใช้หลักกำรเดียวกันกับประเมินสถำนกำรณ์กำรบรรลุ 
เป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 

2.3  การด�าเนินการที่ผ ่านมา วิเครำะห์และประมวลผลกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ 
ที่คำดว ่ำมีส ่วนในกำรขับเคลื่อนเป ้ำหมำยแผนแม่บทย ่อยได ้อย ่ำงเป ็นนัยส�ำคัญ โดยต ้องเป ็น 
กำรด�ำเนินงำนที่มีควำมสอดคล้องกับปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จท่ีส�ำคัญท่ีจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

2.4    ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยอำจเป็นปัญหำอุปสรรคเชิงกระบวนกำร กฎระเบียบ ศักยภำพและ
ควำมพร้อมบุคลำกร และ/หรือควำมไม่ครอบคลุมของกำรด�ำเนินงำนตำมปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ 
ที่ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2.5   ข ้ อ เสนอแนะเ พ่ือการบรร ลุ เป ้ าหมาย  ข ้ อ เสนอกำรด� ำ เนินกำรในเชิ งปฏิบั ติ ท่ีหน ่ วยงำน 

ที่หน ่วยงำนที่ เกี่ยวข ้องต ้องด�ำเนินกำรเพื่อให ้สำมำรถน�ำไปสู ่กำรบรรลุผลลัพธ ์ตำมเป ้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดได ้อย ่ำงเป ็นรูปธรรมโดยสังเครำะห ์จำกข ้อมูลกำรวิเครำะห ์กำรประเมินสถำนกำรณ  ์
กำรบรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ ร่วมกับประเด็นท้ำทำยของกำรด�ำเนินงำนในระดับ 
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

ที่ เ ก่ียวข ้องสำมำรถน�ำไปแปลงสู ่กำรปฏิบั ติได ้อย ่ำงเป ็นรูปธรรม เพ่ือน�ำไปสู ่แก ้ไขป ัญหำและ 
อปุสรรคต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
 



ส่วนที่ 2  
ผลการด�าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

55

สรุปผลกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ผ่ำนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

จำกกำรประเมินสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 23 ประเด็น ประจ�ำป ี
งบประมำณ 2562 ผ่ำนข้อมูลกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรที่หน่วยงำนของรัฐที่เป็นกำรด�ำเนินกำรของปีงบประมำณ 2562 
ที่ถูกน�ำเข ้ำในระบบ eMENSCR สิ้นสุด ณ เดือนธันวำคม 2562 ตำมมติคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ  
ครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ตุลำคม 2562 รวมท้ังส้ิน 24,872 โครงกำร พบว่ำ ส่วนมำกมีสถำนกำรณ์
กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดในปี 2565 แต่คำดว่ำจะสำมำรถด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยได้  
(สีส้ม และ สีเหลือง) โดยมีแผนแม่บทฯ ที่มีสีแสดงสถานะการบรรลุเป้าหมาย สีส้มจ�านวน 14 ประเด็น  
(ร้อยละ 33.3) และสเีหลอืง จ�านวน 7 ประเดน็ (ร้อยละ 41.7) และเป็นแผนแม่บทฯ ที่มีการพัฒนาต�่ากว่าเป้าหมาย
ในระดับวิกฤตโดยมีสีแสดงสถานะการบรรลุเป้าหมายเป็นสีแดง รวม 2 ประเด็น (ร้อยละ 16.7) ได้แก่ แผนแม่บทฯ 
ประเด็น (12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
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หำกพิจำรณำในส่วนของกำรบรรลุเป ้ำหมำยระดับ
ประเด็น รวม 37 เป้ำหมำย พบว่ำ มีเป้าหมายระดับ
ประเดน็ทีบ่รรลตุามค่าเป้าหมายทีก่�าหนดในปี 2565 แล้ว 
(สีแสดงสถานะ สี เขียว) จ�านวน 4 เป ้าหมาย  
โดยเป็นเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ประเดน็ (3) กำรเกษตร 
เป ้ำหมำยผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพิ่มขึ้น  
แผนแม่บทฯ ประเด็น (7) โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบ 
โลจสิติกส์ และดจิทิลั เป้ำหมำยควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศดข้ึีน แผนแม่บทฯ ประเด็น 
(9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้ำหมำยกำรลงทุนในพื้นที ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับกำรยกระดับ และ 

เป้าหมายประเด็น  
4 เป้าหมาย
(10.81%)

เป้าหมายประเด็น 
6 เป้าหมาย
(16.22%)

เป้าหมายประเด็น 
12 เป้าหมาย
(32.43%)

เป้าหมายประเด็น 
15 เป้าหมาย
(40.54%)

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำยสภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคณุภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน 
ขณะท่ีอีก 27 เป้ำหมำยระดับประเด็นเป็นเป้ำหมำยที่ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย แต่คำดว่ำจะสำมำรถด�ำเนินกำรให้บรรลุ 
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม จ�ำแนกเป็นเป้าหมายที่มีสีแสดงสถานะสีเหลือง จ�านวน 15 เป้าหมาย และ สีส้ม
จ�านวน 12 เป้าหมาย และเป็นเป้าประเด็นที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต โดยมีสีแสดงสถานะ
เป็นสีแดง จ�านวน 6 เป้าหมาย โดยเป็นเป้ำประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ควำมมั่นคง ประเด็น  
(3) กำรเกษตร ประเด็น (5) กำรท่องเที่ยว ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ประเด็น (12) กำรพัฒนำ 
กำรเรียนรู้ และประเด็น (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ประเด็นท่ี
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และหำกพิจำรณำเป็นรำยเป้ำหมำยของแผนแม่บทย่อย
รวม 140 เป้ำหมำย พบว่ำ มเีป้าหมายท่ีบรรลุตามทีก่�าหนด 
ในปี 2565 แล้ว (สีเขยีว) จ�านวน 19 เป้าหมาย (ร้อยละ 
13.6 ของเป้าหมายท้ังหมด) โดยส่วนมำกยังเป็นเป้ำหมำย 
ทีต่�ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำย แต่คำดว่ำจะสำมำรถบรรลเุป้ำหมำย
ตำมที่ก�ำหนดไว้ได้ในปี 2565 จ�ำนวน 90 เป้ำหมำย 
ประกอบด้วย เป้าหมายท่ีมสีถานการณ์บรรลเุป้าหมาย
เป็นสเีหลอืง จ�านวน 49 เป้าหมาย (ร้อยละ 35) และ 
สีส้ม จ�านวน 41 เป้าหมาย (ร้อยละ 29.3) และยงัเป็น 
เป้าหมายทีม่คีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าตามที่ก�าหนด 
รวม 31 เป้าหมายเทียบเท่าร้อยละ 22.1 ของจ�ำนวน
เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อยทั้งหมด ซึ่งจ�ำเป็นต้อง 
เร ่งด�ำเนินกำรในระยะต่อไปเพื่อให ้สำมำรถบรรล ุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

โดยมีผลกำรประเมินผลสถำนกำรณ์กำรพัฒนำของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง 23 ประเด็น ในรำยละเอียด 
ดังต่อไปนี้

เป้าหมายแผนย่อย 
19 เป้าหมาย

(13.6%)

เป้าหมายแผนย่อย
31 เป้าหมาย

(22.1%)

เป้าหมายแผนย่อย 
41 เป้าหมาย

(29.3%)

เป้าหมายแผนย่อย 
49 เป้าหมาย

(35%)
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      ความมัน่คง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 01

“ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย 
มีความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
บนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม การเคารพความหลากหลาย 

และหลักธรรมาภิบาล มีความพร้อมเผชิญเหตุ และรับมือกับภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

เป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
ส่งเสริมการบริหารและการพัฒนาประเทศในทุกด้านต่อไป”

฿
ความม่ันคง

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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01ความมั่นคง

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (1) ควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อม 
ของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย และมีควำมสงบเรียบร้อยอย่ำงแท้จริง เพ่ือไม่ให้ปัญหำภัยคุกคำม 
ด้ำนควำมมั่นคงส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำประเทศ และเอื้อต่อกำรด�ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติ 
ด้ำนอื่น ๆ ให้ขับเคลื่อนไปตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก�ำหนดได้ ภำยใต้หลักควำมมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้ำหมำย
ระดับประเด็น  ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ (2) ประชาชนอยู่ดี กินดี 
และมีความสุขดีขึ้น 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
010001

(1) ประเทศชาตมิคีวามม่ันคงในทกุมิต ิและ
ทกุระดบัเพิม่ข้ึน  พิจำรณำจำกดัชนีสันติภำพ
โลก จัดท�ำโดยสถำบันเพื่อเศรษฐศำสตร์และ
สันติภำพ ในป ี  2561 - 2562 พบว ่ำ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 113 และ 116 
ตำมล�ำดับ ห่ำงจำกเป้ำหมำยที่ต้องบรรลุ
ภำยในปี 2565 (1 ใน 75 ของโลก) เช่นเดียว
กับประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกที่มีทั้ง
แนวโน้มที่ดีขึ้นและลดลง โดยพิจำรณำจำก
ปัจจยับ่งชีเ้ชงิปรมิำณและเชิงคณุภำพ 23 ข้อ 
จัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในและนอกประเทศ 
(อำทิ จ�ำนวน ระยะเวลำ และผู ้เสียชีวิตในควำมขัดแย้งภำยในประเทศ ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน)  
ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงในสังคม (อำทิ จ�ำนวนอำชญำกรรมและเหตุควำมรุนแรง จ�ำนวนผู้อพยพโยกย้ำย
ถิ่นฐำน เสถียรภำพทำงกำรเมือง) และกำรขยำยอิทธิพลทำงทหำร (อำทิ กำรเข้ำถึงอำวุธเล็กและอำวุธเบำ) โดยที ่
กลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 2 กลุ่มแรก ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในกลุ่ม 53 ประเทศสุดท้ำย จำก 163 ประเทศทั่วโลก จึงควร
เน้นกำรด�ำเนินกำรในทิศทำงที่ก่อให้เกิดสันติภำพเชิงบวก จำกรำกฐำนของกำรมีทัศนคติ สถำบัน และโครงสร้ำง 
ที่ส่งเสริมสังคมสันติสุขได้อย่ำงยั่งยืน 

2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความม่ันคง 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความม่ันคง มีเป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม2 

ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ปัญหาภัยคุกคามด้านความ3 

มั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอ้ือต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ 4 

ให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดได้ ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับ5 

ประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ (2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี6 

ความสุขดีขึ้น  7 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

(1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ9 

เพิ่มขึ้น พิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก จัดท าโดยสถาบัน10 

เพ่ือเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ในปี 2561 - 2562 พบว่า11 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 113 และ 116 ตามล าดับ ห่าง12 

จากเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (1 ใน 75 ของ13 

โลก) เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีทั้ง14 

แนวโน้มที่ดีขึ้นและลดลง โดยพิจารณาจากปัจจัยบ่งชี้เชิง15 

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 23 ข้อ จัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในและนอกประเทศ 16 

(อาทิ จ านวน ระยะเวลา และผู้เสียชีวิตในความขัดแย้งภายในประเทศ ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน) ความ17 

ปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม (อาทิ จ านวนอาชญากรรมและเหตุความรุนแรง จ านวนผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 18 

เสถียรภาพทางการเมือง) และการขยายอิทธิพลทางทหาร (อาทิ การเข้าถึงอาวุธเล็กและอาวุธเบา) โดยที่กลุ่มปัจจัย19 

บ่งชี้หลัก 2 กลุ่มแรก ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในกลุ่ม 53 ประเทศสุดท้าย จาก 163 ประเทศทั่วโลก จึงควรเน้นการ20 

ด าเนินการในทิศทางที่ก่อให้เกิดสันติภาพเชิงบวก จากรากฐานของการมีทัศนคติ สถาบัน และโครงสร้างที่ส่งเสริม21 

สังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืน  22 
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พิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย จาก25 

รายงานความสุขโลก จัดท าโดยโครงการเครือข่ายการ26 

แก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 27 
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01 ความมั่นคง

นอกจำกนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำรเพ่ือ
ให้บรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ โดยสรุป
ภำพรวม ได้แก่ (1) สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงของโลก
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยเฉพำะภัยคุกคำม 
รูปแบบใหม ่ที่ มีหลำกหลำยมิติ  รูปแบบ เกิดขึ้ น 
อย่ำงรวดเร็ว รุนแรง ฉับพลัน และเป็นลักษณะเฉพำะ 
ในแต่ละบริบทของพ้ืนท่ี เป็นควำมท้ำทำยต่อกำรบูรณำกำร 
กำรท�ำงำนอย่ำงประสำนสอดคล้องของหน่วยงำนภำครัฐ
จำกระดับนโยบำยสู ่กำรด�ำเนินกำรในระดับพื้นที่ 
ศั ก ยภำพและขี ดคว ำมสำมำรถของหน ่ ว ย ง ำน 
ด้ำนควำมมั่นคงภำยในประเทศทั้งระบบ รวมถึงกำรหำ
จุดร่วมของผลประโยชน์ มุมมอง และควำมเข้ำใจบนฐำน
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำค 
และประเทศที่มีควำมส�ำคัญเชิงยุทธศำสตร์ เพื่อแก้ไข
ป ัญหำควำมมั่ นคงร ่ วมกัน  รวมถึ งกำรพิจำรณำ 
กำรด�ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศและ 
กำรอนุ วัติกฎหมำยภำยในประเทศที่ จ� ำ เป ็นให ้ มี 

ควำมทันสมัยและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลด้วย  
(2) ควำมสมดุลของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
สำธำรณะกับควำมมั่นคงปลอดภัยหรือควำมเป็นส่วนตัว
ของบุคคล บทบำทของทุกภำคส่วนในกำรเป็นภำค ี
กำรพัฒนำร่วมกับหน่วยงำนควำมมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหำ
ด ้ำนควำมมั่นคงได ้ในระยะยำว โดยมีพื้นฐำนจำก 
ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงภำยในประเทศบนหลัก
นิติธรรมและธรรมำภิบำล และ (3) ควำมสำมัคคี
ปรองดองของคนในชำติ อยู ่ร่วมกันอย่ำงสันติบนฐำน
ควำมหลำกหลำย และควำมเข ้ำใจธรรมชำติของ 
ควำมขัดแย้งจำกพื้นฐำนควำมแตกต่ำงนั้น โดยไม่ใช้วำจำ 
ที่สร้ำงควำมเกลียดชัง ท่ีอำจน�ำไปสู่กำรก่ออำชญำกรรม
ที่เกิดจำกควำมเกลียดชังได้

010002
(2) ประชาชนอยูด่ ีกนิด ีและมคีวามสขุดข้ึีน 
พิ จ ำ รณ ำ จ ำ กดั ช นี ชี้ วั ด ค ว ำม สุ ข ข อ ง
ประชำกรไทย จำกรำยงำนควำมสุขโลก  
จัดท�ำโดยโครงกำรเครือข่ำยกำรแก้ปัญหำ
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ  
ซึ่งในปี 2561 พบว่ำประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่  52  จำก  156  ประ เทศ ท่ัว โลก ท่ีม ี
กำรส�ำรวจ ห่ำงจำกเป้ำหมำยท่ีต้องบรรลุ
ภำยในปี 2565 (1 ใน 35 ของโลก) ขณะที่ 
สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 34 และมำเลเซียอยู่ใน
อันดับที่ 80 ทั้งนี้ จำกปัจจัยหลักท้ัง 6 ด้ำนส�ำคัญ ซ่ึงได้แก่ กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีรำยได้ ได้รับสวัสดิกำรและ 
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐท่ีดี มีกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมี 
สุขภำวะท่ีดี ประชำชนมีสิทธิและเสรีภำพ มีควำมเอื้ออำทรต่อกัน และอยู่ในสังคมที่ไม่มีกำรทุจริต พบว่ำในปี 2562 
ประเทศไทยมีค่ำคะแนนท่ีค่อนข้ำงต�่ำใน 3 ด้ำนสุดท้ำย และเป็นค่ำคะแนนที่ลดลงโดยเปรียบเทียบจำกปี 2561 
สะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยควรเร่งด�ำเนินกำรในด้ำนสิทธิและเสรีภำพของประชำชน มีควำมเอื้ออำทรต่อกัน และ 
อยู่ในสังคมที่ไม่มีกำรทุจริต ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นตำมที่ก�ำหนดไว้ได้ส�ำเร็จ 

2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความม่ันคง 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความม่ันคง มีเป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม2 

ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ปัญหาภัยคุกคามด้านความ3 

มั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอ้ือต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ 4 

ให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดได้ ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับ5 

ประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ (2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี6 

ความสุขดีขึ้น  7 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

(1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ9 

เพิ่มขึ้น พิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก จัดท าโดยสถาบัน10 

เพ่ือเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ในปี 2561 - 2562 พบว่า11 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 113 และ 116 ตามล าดับ ห่าง12 

จากเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (1 ใน 75 ของ13 

โลก) เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีทั้ง14 

แนวโน้มที่ดีขึ้นและลดลง โดยพิจารณาจากปัจจัยบ่งชี้เชิง15 

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 23 ข้อ จัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในและนอกประเทศ 16 

(อาทิ จ านวน ระยะเวลา และผู้เสียชีวิตในความขัดแย้งภายในประเทศ ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน) ความ17 

ปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม (อาทิ จ านวนอาชญากรรมและเหตุความรุนแรง จ านวนผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 18 

เสถียรภาพทางการเมือง) และการขยายอิทธิพลทางทหาร (อาทิ การเข้าถึงอาวุธเล็กและอาวุธเบา) โดยที่กลุ่มปัจจัย19 

บ่งชี้หลัก 2 กลุ่มแรก ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในกลุ่ม 53 ประเทศสุดท้าย จาก 163 ประเทศทั่วโลก จึงควรเน้นการ20 

ด าเนินการในทิศทางที่ก่อให้เกิดสันติภาพเชิงบวก จากรากฐานของการมีทัศนคติ สถาบัน และโครงสร้างที่ส่งเสริม21 

สังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืน  22 

 23 

(2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 24 

พิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย จาก25 

รายงานความสุขโลก จัดท าโดยโครงการเครือข่ายการ26 

แก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 27 
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01ความมั่นคง

010402

010201

010301

010101

010501

010202

010302

010102

010401

010103

แผนแม่บทฯ ประเด็น ควำมมั่นคง ประกอบด้วย 5  
แผนแม่บทย่อยที่สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรระหว่ำงกัน  
สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรรักษำควำมสงบภำยใน
ประเทศ โดยมีแนวคิดกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย ์สินและควำมมั่นคงของมนุษย ์  
กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ  
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชำติ และกำรพัฒนำ 
กำรเมืองให้มเีสถยีรภำพและธรรมำภบิำล (2) กำรป้องกนั 
และแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เพ่ือไม่ให้
ส ่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำประเทศ  
โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำในส่วนกำรรักษำควำมมั่นคง
ภ ำย ใน ร ำชอำณำจั ก ร และก ำ รพัฒนำประ เทศ  
ตำมประเด็นปัญหำควำมมั่นคง 15 ประเด็น อำทิ  
ยำเสพตดิ กำรค้ำมนษุย์ ผูห้ลบหนเีข้ำเมือง กำรก่อกำรร้ำย 
สำธำรณภัย ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้ และ 
ส่วนกำรปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติ 5  
แนวทำง อำท ิกำรปกป้องอธปิไตยและผลประโยชน์ของชำติ 
ทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ (3) กำรพัฒนำ
ศักยภำพของประเทศให ้พร ้อมเผชิญภัยคุกคำมที ่

กระทบต่อควำมมัน่คงของชำติ ยกระดับขดีควำมสำมำรถ 
ของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงท้ังระบบของประเทศ โดย
เน้นระบบข่ำวกรอง ระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและ
กำรบริหำรวิกฤติกำรณ์ กำรผนึกก�ำลังทรัพยำกรและ
ควำมพร้อมของกองทัพ พร้อมรับมือกับภัยคุกคำม 
ในทุกมิติ  ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง  
(4) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับ
อำเซียนและนำนำชำติ รวมทั้งองค์กรภำครัฐและมิใช่
ภำครัฐ โดยกำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำง
ประเทศ กำรเสริมสร้ำงและธ�ำรงไว้ซ่ึงสันติภำพและ 
ควำมมั่นคงของภูมิภำค และกำรร่วมมือทำงกำรพัฒนำ
กับประเทศเพื่อนบ้ำน ภูมิภำค โลก รวมทั้งองค์กรภำครัฐ 
และมิใช่ภำครัฐ และ (5) กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม โดยกำรบูรณำกำรกลไก
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง กำรบูรณำกำรข้อมูล 
ด้ำนควำมมั่นคง ตลอดจนกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ ประเด็น ควำมมั่นคง ไปพร้อมกับนโยบำย
และแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ
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010101 ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

โดยที่กำรบังคับใช้กฎหมำย กำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ ควำมเป็นพลเมืองที่ดีและกำรม ี
ส่วนร่วมของประชำชน ตลอดจนกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเป็นภำคีกำรพัฒนำในกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 
แบบบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ส่งเสริมให้ประเทศชำติมีควำมม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ
เพ่ิมข้ึน รวมถึงเอื้ออ�ำนวยบรรยำกำศควำมมั่นคงปลอดภัย เสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง ให้ประชำชนอยู่ดี กินดี  
และมีควำมสุขดีขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับ
ควำมมั่นคงปลอดภัยภำยในประเทศและศักยภำพต�ำรวจ
ระดับสำกล  (WISPI) ดีขึ้น ซึ่งจำกกำรประเมินล่ำสุด ณ ปี 
2559 (อันดับที่ 69 จำก 127 ประเทศ) ประเทศไทยได้
คะแนนรวม ท้ังหมด 0.564 คะแนน ห่ำงจำกประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งมีคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 1 (0.898 คะแนน) 
โดยปัจจัย 4 ด้ำนหลัก ที่ประเทศไทยมีคะแนนสูงสุด คือ 
ด้ำนบุคลำกร (0.795) รองลงมำ คือ ผลสัมฤทธิ์ (0.578) 
กำรบังคับใช้กฎหมำยและปฏิบัติหลักสิทธิมนุษยชน 
(0.531) และกระบวนกำร (0.412) ตำมล�ำดับ สะท้อนว่ำ

แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 
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ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ต ารวจระดับสากล (WISPI) 

บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ บั งคับใช้กฎหมาย
และปฏิบัติหลักสิทธิ
มนุษยชน 

กระบวนการ

ที่มา : สมาคมต ารวจศึกษาสากล (IPSA)

010101

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรด�ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกับทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรเร่งด�ำเนินกำรในประเด็น
ควำมโปร่งใส/กำรทุจริตในกำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัยและกระบวนกำรยุติธรรม ซ่ึงล้วนเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญภำยใต้ตัวชี้วัดหลักด้ำนกระบวนกำร เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (1 ใน 55 ของโลก) ได้ 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงและภำคีกำรพัฒนำเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำย 
ในช่วงปี 2562 ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม และกำรลดจ�ำนวนคดีอำญำ ซ่ึงได้มี 
กำรด�ำเนินกำรตำมภำรกิจปกติโดยส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ควบคู่กับกำรพัฒนำระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยและ 
กำรป้องกันอำชญำกรรม อำทิ กำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุมแหล่งซ่องสุมของผู ้กระท�ำควำมผิดหรือคนร้ำย  
แหล่งอบำยมุขหรือสถำนบริกำรที่จะเป็นแหล่งเพำะอำชญำกรรม โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังอำชญำกรรม 
ภำคประชำชน ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีกำรพัฒนำในกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง  
รวมทั้งได้มีกำรเตรียมกำรด�ำเนินงำนในระยะต่อไป อำทิ กำรมุ่งจัดท�ำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดและรำยละเอียด
ของอำชญำกรรมในแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกัน ได้มีกำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อำทิ  
แผนอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยรองรับกำรเดินทำงของประชำชนช่วงเทศกำลส�ำคัญ นอกจำกนี้ ได้ม ี
กำรส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยและวัฒนธรรมกำรเคำรพกฎหมำย ผ่ำนโครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกควำมเป็นพลเมืองและ 
กำรรณรงค์ควำมเป็นพลเมืองร่วมด้วย

ที่มำ: สมำคมต�ำรวจศึกษำสำกล (IPSA)
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010101

ควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ เช่น กำรติดตั้งกล้อง
วงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มำกขึ้น เป็นต้น และ 
กำรปิดช่องโหว่ที่จะเป็นกำรเอื้อต่อกำรประพฤติมิชอบ
ต่ำง ๆ ในกระบวนกำรรักษำควำมปลอดภัย ส่งเสริม
ควำมเสมอภำคและควำมโปร่งใสในกระบวนกำรยุติธรรม 
โดยควรค�ำนึงถึงประเด็นควำมสมดุลระหว่ำงควำมมั่นคง
สำธำรณะกบัควำมมัน่คงส่วนบคุคลหรือควำมเป็นส่วนตวั 
ท้ังนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนินกำร อำทิ กำรตรวจ 
สถำนท่ีเกิดเหตุ รวมถึงกำรป้องกันอำชญำกรรมเชิงรุก 
อำทิ กำรป ้องกันป ัญหำควำมรุนแรงในสังคมด ้วย 
กำรสร้ำงกำรตระหนักรู ้แก่สื่อมวลชนและประชำชน 
ถึงผลกระทบของกำรน�ำเสนอภำพเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
ที่อำจส่งผลต่อกำรลอกเลียนแบบในอนำคต ควบคู่กับ
กำรส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง ให้ประชำชนรู้สิทธิของตน
และข้อกฎหมำยที่ส�ำคัญ ส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีบนฐำนคิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดจนควร
พัฒนำแนวทำงประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงทัศนคติที่ดีของ
ประชำชนต่อหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง โดยส่งเสริมให้
เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรท�ำงำนร่วมกนัมำกขึน้ ซ่ึงเป็นพืน้ฐำน
ส�ำคญัในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมัน่คงในระยะยำว

 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
แม้ว่ำกำรด�ำเนินกำรที่ผ ่ำนมำได้เน้นควำมส�ำคัญกับ 
กำรสร้ำงส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของพลเมือง และ 
กำรทีห่น่วยงำนภำครัฐมมีำตรกำรกำรป้องกนัอำชญำกรรม  
ควำมปลอดภยัในท่ีสำธำรณะและบนท้องถนน อย่ำงไรก็ดี 
องค ์ประกอบส�ำคัญของกำรบรรลุ เป ้ ำหมำยตำม 
กำรประเมินของสมำคมต�ำรวจศึกษำสำกล ซึ่งได้แก่  
กำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรส่งเสริมควำมม่ันคง 
ของมนุษย์ ยังคงมีข้อท้ำทำยด้ำนควำมสมดุลของทั้งสอง 
องค์ประกอบ โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ เสรีภำพ 
และควำมเป็นส่วนตัวของประชำชน รวมถึงประเด็น
ควำมเช่ือม่ันของประชำชนที่มีต ่อหน่วยงำนรักษำ 
ควำมมั่นคงภำยในประเทศ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงำน
ด้ำนควำมมั่นคงมีควำมจ�ำเป็นต้องเสริมสร้ำงกลไกที่จะ
สำมำรถป้องกันสำเหตุและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงที่อำจ
เกิดขึ้นได ้  อำทิ กำรบังคับใช ้กฎหมำยท่ีเกี่ยวข ้อง 
อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม กำรพัฒนำระบบรักษำ
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010102 คนไทยจงรักภกัด ีซือ่สตัย์ 
พรอ้มธ�ารงรักษาไวซ้ึง่สถาบนัหลกัของชาติ 
สถาบันศาสนา เปน็ทีเ่คารพยดึเหนีย่วจติใจ
ของคนไทยสงูขึน้

เป้าหมาย

มุ่งเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ถึงควำมส�ำคัญของสถำบันหลักของชำติ กำรเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ 
ในควำมเป็นไทย รวมถึงกำรปฏิบัตติำมหลกัค�ำสอนของศำสนำผ่ำนกลไกต่ำง ๆ เป็นปัจจยัส�ำคญัทีจ่ะส่งผลต่อกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยดงักล่ำว และเป็นกำรเสรมิสร้ำงให้ประเทศชำติมคีวำมมัน่คงปลอดภยัในทกุมติแิละทกุระดบั ประชำชนอยู่ใน
สงัคมทีเ่ข้มแข็ง อยูด่ ีกินด ีและมีควำมสขุดีขึน้ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มีกำรประเมิน
ระดับควำมเข้ำใจของทุกภำคส่วนเกี่ยวกับสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และกำรประเมินกำรด�ำเนินกำร
ตำมแผนกำรอปุถัมภ์คุม้ครองศำสนำต่ำง ๆ ภำยใต้
ค�ำสั่ งหัวหน ้ำคณะรักษำควำมสงบแห ่งชำติ  
ที่ 49/2559 ที่เน้นประเด็นกำรเผยแพร่ และ 
กำรปฏิบัติตำมหลักธรรมของศำสนำอย่ำงถูกต้อง 
รวมถึงกำรอุปถัมภ์ทุกศำสนำไปพร้อมกัน โดย 
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องได้มกีำรสร้ำงกำรตระหนกัรูถ้งึ
ควำมส�ำคญัของสถำบนัหลกัของชำตแิละกำรปฏบัิติ
ตำมหลั กค� ำสอนของศำสนำอย ่ ำ งถู กต ้ อ ง 
มำอย่ำงต ่อเนื่อง สอดคล้องกับป ัจจัยส�ำคัญ 
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยให้สถำบันหลักเป็นศูนย์รวม
จติใจของประชำชนในชำติ 

แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ที่มำ: ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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010102
การด�าเนินการทีผ่่านมา ในช่วงปี 
2561 - 2562 หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง
ได้ด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำยของ
แผนแม ่บทย ่อยที่ส�ำคัญ เช ่น  
กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักรงุรตันโกสนิทร์ 
และพระมหำกรุณำธิคุณของ 
พระมหำกษัตริย ์ไทย ประจ�ำปี 
2562 กำรขยำยผลโครงกำร 
อัน เ น่ืองมำจำกพระรำชด� ำริ  
ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ถ ว ำ ย 
พระเกียรติและเทิดทูนสถำบัน 

ทีม่า : ส านกังานสถติแิห่งชาติ

จ านวนวัดทั่วประเทศ 010102
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พระมหำกษัตริย์ กำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรอุปถัมภ์คุ้มครองศำสนำต่ำง ๆ อำทิ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ศำสนพิธีและ 
วันส�ำคัญทำงศำสนำ กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติศำสนกิจตำมหลักกำรทำงศำสนำอิสลำม กำรเสริมสร้ำงควำมรู้เก่ียวกับ 
หลกักำรของศำสนำและควำมเข้ำใจระหว่ำงศำสนำ รวมถงึกำรส่งเสรมิให้ศำสนกิชนมีบทบำทในกำรพฒันำประเทศ 

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบนัยงัมกีำรน�ำสถำบนัหลักและกำรบดิเบอืนหลักค�ำสอนทำงศำสนำ
มำก่อให้เกิดควำมขดัแย้งในสงัคม ดงันัน้ กำรด�ำเนนิกำรทีเ่กีย่วข้องกบัสถำบนัหลกัของชำตดัิงกล่ำว ซึง่เป็นประเดน็ท่ีมี
ควำมอ่อนไหว และส่งผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องสร้ำงกำรตระหนักรู้ถึงควำมส�ำคัญและ 
หลกัค�ำสอนทีถ่กูต้อง โดยต้องด�ำเนนิกำรด้วยควำมระมัดระวงั รอบคอบ สม�ำ่เสมอ และต่อเนือ่ง

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐควรให้ควำมส�ำคญักบักำรด�ำเนนิโครงกำรเพ่ือสร้ำงกำรตระหนกัรู้
เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์และสถำบันศำสนำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรขยำยผลโครงกำรอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริ และกำรด�ำเนินงำนตำมศำสตร์พระรำชำ เป็นต้น รวมถึงควรปฏิรูปและแก้ไขปัญหำด้ำนกลไก/
ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ/ศำสนพิธีของสถำบันศำสนำให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในโลกยุคดิจิทัล ควบคู่กับกำรส่งเสริม 
ควำมรู้ในหลักค�ำสอนของแต่ละศำสนำที่ถูกต้อง ให้ศำสนิกชนทุกศำสนำมีควำมเข้ำใจระหว่ำงกัน มีควำมเข้มแข็งและ
ภมูคุ้ิมกนัด้ำนวฒันธรรม และสำมำรถอยูร่่วมกันภำยใต้สงัคมพหวุฒันธรรมได้

ที่มำ: ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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010103 การเมืองมเีสถยีรภาพและธรรมาธบิาลสูงขึน้
เป้าหมาย

โดยกำรมีสถำบัน/วัฒนธรรมประชำธิปไตย 
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ทั้งระบบรัฐสภำ 
ระบบกำรตรวจสอบและถ ่วงดุลอ� ำนำจ
อธิปไตย ระบบรำชกำร กระบวนกำรก�ำหนด
นโยบำยและกำรมีส่วนรวมของพรรคกำรเมือง
และภำคประชำสังคม กำรยับยั้งกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ กำรมีสิทธิเสรีภำพในกำร 
แสดงควำมคิดเห็นของประชำชน ตลอดจน 
กำรมีค่ำนิยมเคำรพควำมแตกต่ำงหลำกหลำย
ทำงควำมคิด ชำติพันธุ ์ ศำสนำ ฯลฯ เป็น 
องค์ประกอบส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเพื่อ 
เสริมสร ้ำงให ้กำรเมืองมีเสถียรภำพและ 

มีธรรมำภิบำลสูงขึ้นได้ ส่งเสริมให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ประชำชนอยู่ในสังคมที่เข้มแข็ง 
อยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
โดยประสิทธิผลของรัฐบำลจำก
กำรประเมินของธนำคำรโลก ณ ปี 
2561 (ร้อยละ 66.83) สะท้อนว่ำ
ประเทศไทยอยู่ในระดับปำนกลำง 
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง 
จำกปี 2559  (ร้อยละ 66.35)  
แต่เพิ่มขึ้นในอัตรำท่ีต�่ำ และม ี
ควำมผันผวน จึงมีควำมเสี่ยงท่ีจะ
ไม ่สำมำรถบรรลุ เป ้ ำหมำยที่
ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (ไม่ต�่ำกว่ำ
ร ้อยละ 70) โดยประสิทธิผล 
ของรัฐบำลเป็นกำรประเมินจำก 
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ อำทิ คุณภำพของกำรให้บริกำรสำธำรณะ คุณภำพของกำรก�ำหนดนโยบำยและ 
กำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงควำมเป็นอิสระจำกกำรเมือง 

66.38

66.87

66.35

66.83 66.83

66
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66.7
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2557 2558 2559 2560 2561

ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness)

ที่มำ: ธนำคำรโลก
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010103

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ด้ำนควำมมั่นคงและภำคีกำรพัฒนำ เพื่อขับเคล่ือน 
เป ้ ำหมำยในช ่วงป ี  2562 ได ้ ให ้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรพัฒนำกำรเมืองท่ีมีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล 
กำรส ่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส ่วนร ่วมของ
ประชำชน อำทิ กำรจัดท�ำบทเรียนจำกกำรพัฒนำ 
ข้อเสนอเชิงนโยบำยผ่ำนกระบวนกำรนโยบำยแบบม ี
ส ่วนร ่วม และกำรเผยแพร ่ควำมรู ้ควำมเข ้ำใจแก ่
ประชำชนเก่ียวกับบทบำทหน้ำที่และอ�ำนำจของรัฐสภำ 
พร้อมกับกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดองของคนในชำติ โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่นของ
ประชำชนต่อกระบวนกำรยุติธรรมของภำครัฐ และ 
ช่วยให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม อำทิ  
กำรสัมมนำเชิงวิชำกำรเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคประชำสังคม ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินกำรที่สอดคล้อง 
กับองค์ประกอบส�ำคัญในกำรสร้ำงเสถียรภำพและ 
ธรรมำภิบำลทำงกำรเมืองให้สูงขึ้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำง
ควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติให้อยู่ร่วมกันได้โดย
สันติบนควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและควำมหลำกหลำย
ทำงชำตพินัธุ ์ศำสนำ ฯลฯ ซึง่เป็นพืน้ฐำนของกำรส่งเสรมิ
วัฒนธรรมประชำธิปไตยในระดับปัจเจกบุคคล ร่วมกับ
กำรส่งเสริมให้สถำบันทำงกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง/
พรรคกำรเมือง มีธรรมำภิบำล โปร่งใส นักกำรเมืองมี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ พร้อมเป็นผู ้แทนเพื่อประชำชน 
ล้วนเป็นประเดน็ทีม่คีวำมส�ำคญัยิง่ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรมีสถำบัน/วัฒนธรรมทำงกำรเมืองท่ีมีเสถียรภำพ  
ธรรมำภิบำล และน�ำมำซึ่งควำมสงบเรียบร้อยภำยใน
ประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงำนภำครัฐ
ร่วมกับภำคเอกชน และภำคประชำสังคม (สถำบัน 
กำรศึกษำ สื่อมวลชน ประชำชน องค์กรไม่แสวงผลก�ำไร) 
ควรให้ควำมส�ำคัญกับกิจกรรมที่ เสริมสร้ำงหลักคิด
กำรเมอืงและประชำธปิไตยในชีวติประจ�ำวนั หรอืผลกัดนั
และผนวกเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมทีม่อียูเ่ดิม เป็นกำรสร้ำง
วัฒนธรรมประชำธิปไตย สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม 
กำรยอมรับควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด ชำติพันธุ ์ 
ศำสนำ ฯลฯ และควำมเข้ำใจธรรมชำติของควำมขัดแย้ง
บนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงนั้น เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ประเด็นกำรเมืองและกำรปกครอง รวมถึงกำรมี 
จิตสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมำกขึ้น ควรเปิด
โอกำสให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
เลือกต้ังอย่ำงโปร่งใสทุกขั้นตอน และก�ำหนดบทลงโทษ 
ที่ เกี่ยวข ้องกับงำนทำงกำรเมืองอย ่ำงจริงจัง ทั้ งนี้  
ควรด�ำเนินกำรควบคู่กับกำรพัฒนำกลไกกำรตรวจสอบ 
ถ่วงดุลอ�ำนำจอธิปไตย กำรยับยั้งกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง 
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งอย่ำงบูรณำกำร กำรด�ำเนินงำน
ตำมหลกันติธิรรมและธรรมำภิบำล เช่น กำรรบัฟังควำมเหน็
ของประชำชน เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำ/กำรปฏิรูปประเทศ
ในด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น ตลอดจนควรให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรส่งเสริมศักยภำพและควำมสำมำรถของบุคลำกร 
ภำครัฐ คุณภำพกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรให้บริกำร
ภำครัฐ รวมถึงกำรขับเคลื่อนและถ่ำยทอดนโยบำยสู ่
กำรปฏิบั ติ ให ้ เกิดผลเป ็นรูปธรรม โดยปรำศจำก 
กำรแทรกแซงทำงกำรเมือง 
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010201 ปัญหาความม่ันคงทีม่อียูใ่นปจัจบุนั (เชน่ 
ปัญหายาเสพตดิ ความมัน่คงทางไซเบอร์  
การคา้มนุษย ์ฯลฯ) ไดร้บัการแกไ้ขจนไมส่ง่
ผลกระทบตอ่การบริหารและพัฒนาประเทศ 

เป้าหมาย

ประเทศไทยให ้ควำมส� ำคัญกับกำรแก ้ ไขป ัญหำ 
ควำมมั่นคงท่ีส�ำคัญ อำทิ กำรป้องกันและปรำบปรำม 
ยำเสพติด ควำมม่ันคงทำงไซเบอร ์ กำรค ้ำมนุษย ์  
ผู้หลบหนีเข้ำเมือง อำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรก่อกำรร้ำย 
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวมท้ังกำรเฝ้ำระวัง
และป ้องกันประเ ด็นทำงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ 
ต่อควำมมั่นคง โดยมีปัจจัยร่วมท่ีส�ำคัญในกำรแก้ไข 
ปัญหำควำมม่ันคง ประกอบด้วย ระบบฐำนข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพ กำรบังคับใช้กฎหมำยภำยในที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเข้มข้น กำรปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ  
เพื่อให้ปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบันท่ีมีควำมซับซ้อนและ
เชื่อมโยง ได้รับกำรป้องกันและแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศ ท�ำให้ประเทศชำติ 
มีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน รวมถึง 
เอ้ืออ�ำนวยบรรยำกำศควำมมั่นคงปลอดภัย เสริมสร้ำง
สังคมที่เข้มแข็ง ให้ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข 
ดีขึ้น 

เส้นทางหลักของการลักลอบขนคนเข้าเมือง 
จากประเทศรอบบ้านเข้ามายังประเทศไทย

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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of these migrants who are smuggled is unknown,20 
previous UNODC data indicates that more than 80 
per cent of irregular Myanmar migrants to Thailand 
used the services of smugglers to facilitate their 
journey.21

The average cost of smuggling services for 
Myanmar migrants coming to Thailand is roughly 
US$ 400,22 amounting to several month’s wages in 
Thailand and substantially more than relative to 
their incomes in Myanmar.23

Map 2: Key migrant smuggling routes from 
neighbouring countries to Thailand

Note: Flow arrows represent the general direction of trafficking and do 
not coincide with precise sources, are not actual routes, and are not 
weighted for significance/scale. Boundaries, names and designations 
used do not imply official endorsement or acceptance by the United 
Nations.
Sources: UNODC, “Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current 
Trends and Challenges, Volume II”, UNODC Regional Office for 
Southeast Asia and the Pacific, Bangkok, July 2018; UNODC elaboration 
of data provided by national governments.

20  Since 2002-2003, the Royal Thai Government signed Memoranda 
of Understandings (MOUs) with the governments of Cambodia, Lao 
PDR and Myanmar to establish channels for regular labour migration 
to Thailand. However, establishing the bilateral process to implement 
the MOUs was delayed for many years, and today only a small portion 
of migrants enter Thailand through the MOU process due to the 
complicated, lengthy and expensive procedures involved. United 
Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, “Thailand 
Migration Report 2019”, Benjamin Harkins (ed.), Bangkok, 2019.
21  UNODC, “Transnational Organized Crime in East Asia and the 
Pacific: A Threat Assessment”, UNODC Regional Office for Southeast 
Asia and the Pacific, Bangkok, April 2013.
22  Benjamin Harkins, Daniel Lindgren and Tarinee Suravoranon, 
“Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia”, 
International Labour Organization, International Organization for 
Migration and Rapid Asia, Bangkok, 2017. 
23  United Nations Thematic Working Group on Migration in 
Thailand, “Thailand Migration Report 2019”, Benjamin Harkins (ed.), 
Bangkok, 2019.

Many Cambodian migrants appear to use smuggling 
services to travel to Thailand, as the fee (typically 
around US$ 150) for smuggling from Cambodia to 
Thailand is considerably less expensive than the 
cost of a passport and legal migration channels. Thai 
government data indicate that between 41,000 and 
151,000 Cambodian nationals are detected each 
year attempting irregular entry into Thailand,24 of 
which roughly 28 per cent are estimated to have 
used smuggling services.25

Between 18,000 and 43,000 Lao nationals are 
detected each year attempting to enter into 
Thailand irregularly.26 Lao migrants are vulnerable 
to exploitation in the commercial sex trade, 
garment factories, domestic services, agricultural 
and construction industries and the fishing and 
seafood sectors.27 In addition, Lao PDR is also an 
important transit country for irregular migrants 
from neighbouring countries on their journey to 
Thailand. There is generally limited data about 
smuggling methods and patterns, but smuggled 
migrants from Lao PDR to Thailand are reported 
to pay roughly US$ 150 for the journey; however, 
some 15 per cent of smuggled Lao migrants may 
have paid up to US$ 400 or more.28 

Figure 2: Illegal entries detected into Thailand, by 
selected nationality, 2012-2017 (June)

Sources: UNODC, “Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: 
Current Trends and Challenges, Volume II”, UNODC Regional Office 
for Southeast Asia and the Pacific, Bangkok, July 2018, based on 
Government of Thailand 2017, response to questions by UNODC 
relating to smuggling of migrants in Asia and the Pacific.

24  Government of Thailand 2017, response to questions by UNODC 
relating to smuggling of migrants in Asia and the Pacific. 
25  Benjamin Harkins, Daniel Lindgren and Tarinee Suravoranon, 
“Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia”, 
International Labour Organization, International Organization for 
Migration and Rapid Asia, Bangkok, 2017.
26  UNODC, “Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current 
Trends and Challenges, Volume II”, UNODC Regional Office for 
Southeast Asia and the Pacific, Bangkok, July 2018.
27  UN-ACT, Lao PDR National Trafficking Trends, undated. Accessed 
at: http://un-act.org/lao-pdr/. 
28  IOM, “Assessing Potential Changes in the Migration Patterns 
of Laotian Migrants and Their Impacts on Thailand and Lao People’s 
Democratic Republic” International Organization for Migration, 
Country Mission Thailand, 2016.
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับควำมส�ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงในปัจจุบัน  
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ได้ด�ำเนินกำรตำมแผนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำ 
ผู้ติดยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแผนท่ีมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดไว้อย่ำงชัดเจน แม้ว่ำกำรด�ำเนินกำร 
ในปี 2561 ยังไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้บำงส่วน แต่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ใกล้เคียงกับเป้ำหมำย เช่น 
หมู่บ้ำนชุมชนที่มีปัญหำยำเสพติดลดลงร้อยละ 16.21 จำกเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ ร้อยละ 20 เป็นต้น ขณะที่  
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์และผู้หลบหนีเข้ำเมือง ได้ด�ำเนินกำรแก้ไขกลไก เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ

ที่มำ: รำยงำนองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: 
พัฒนำกำร กำรเติบโต และผลกระทบ ประจ�ำปี 2562  
(ส�ำนักงำนว่ำด้วยยำเสพติดและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ)
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east asia  
& pacific

YEAR PROSECUTIONS CONVICTIONS VICTIMS 
IDENTIFIED

NEW OR AMENDED  
LEGISLATION

2012 1,682 (115) 1,251 (103) 8,521 (1,804) 4

2013 2,460 (188) 1,271 (39) 7,886 (1,077) 3

2014 1,938 (88) 969 (16) 6,349 (1,084) 3

2015 3,414 (193) 1,730 (130) 13,990 (3,533) 10

2016 2,137 (51) 1,953 (31) 9,989 (310) 7

2017 2,949 (77) 3,227 (72) 4,915 (669) 0

2018 2,351 (63) 1,275 (16) 5,466 (291) 1

Boundary representation is not authoritative.
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ของเครือข ่ำย และบรหิำรจดักำรแรงงำนกลุม่เปรำะบำง 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ในป ี  2562  ร ำยงำน 
สถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ของสหรัฐอเมริกำได้จัดให้ 
ไทยอยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องจำกปี 2561 จำกเดิม
ที่ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นระดับที่ต�่ำที่สุด  
มำตั้งแต่ปี 2557 โดยระดับของ Tier สะท้อนถึงระดับ
ควำมแข็งขันของรัฐบำลในกำรขจัดปัญหำกำรค้ำมนุษย ์
ที่สอดคล ้องกับมำตรฐำน Traffick ing Vict ims  
Protection’s Act (TVPA) ส�ำหรับกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย กำรก่อกำรร้ำย และอำชญำกรรม
ข้ำมชำติ ได้มีกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติร่วมกันระหว่ำง
หน ่วยงำนที่ เ ก่ียวข ้อง ก�ำหนดกำรฝ ึกกำรบริหำร

วิกฤตกำรณ์ระดับชำติ และกำรฝึกกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยแบบบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคำมที่อำจเกิดข้ึนกับประเทศ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับปัจจัยร่วมที่ส�ำคัญ
ในกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง โดยเฉพำะประเด็น 
กำรบังคับใช้กฎหมำยภำยในที่เก่ียวข้องอย่ำงเข้มข้น  
กำรปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว ่ำงประเทศ รวมทั้ ง 
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำร
ป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหำควำมมั่นคง ดังนั้น จึงมี 
ควำมเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้ำหมำยระดับควำมส�ำเร็จ 
ของกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบันที่ก�ำหนดไว้ใน
ปี 2565 (ดีขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 50)     

ที่มำ: รำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ ประจ�ำปี 2562  (กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐ)
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561 - 2562 หน่วยงำนที่
เก่ียวข้องมีกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญในประเด็นควำมมั่นคง
เฉพำะด้ำนอย่ำงหลำกหลำย เช่น แผนงำนบูรณำกำร
ป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด โดย
มุ่งสร้ำงภูมิคุ้มกัน เฝ้ำระวัง และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกำรป้องกันยำเสพติด ปรำบปรำม และส่งเสริม
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกดดันและยุติบทบำท
แหล่งผลิตภำยนอกประเทศ รวมท้ังบ�ำบัดรักษำผู ้ใช้  
ผู้เสพ และผู้ติดยำเสพติด โครงกำรสนับสนุนกำรด�ำเนิน
นโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัลอย่ำงมั่นคงปลอดภัย โครงกำร
บริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 
ทำงไซเบอร์ โครงกำรสร้ำงเครอืข่ำยบรณูำกำรควำมร่วมมอื 
ภำครัฐ เอกชน และประชำชนต่อกำรสร ้ำงสรรค  ์
สร้ำงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล  
กำรปรบัปรงุ พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์  
พ.ศ .  2551 และที่ แก ้ ไข เพิ่ ม เติม  โครงกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมแรงงำน
ต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยและกำรค้ำมนุษย์ในพื้นท่ีชำยแดน 
กำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยกระดับมำตรกำร
รับมือภัยก่อกำรร้ำยต่อพื้นที่เสี่ยงในเขตเมือง โครงกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือภัยพิบัติด ้ำนกำรฝึก 
กำรป ้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรน�ำ
เทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สำยมำใช้เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมเพ่ือภำรกิจป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือ 
ภัยพิบัติ เป็นต้น   

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหำ
ควำมมั่ นคงรูปแบบใหม ่มีสภำพป ัญหำ ท่ีมี ระ ดับ 
ควำมซับซ้อนและควำมรุนแรง เป็นลักษณะเฉพำะ 
ในแต่ละบริบทพื้นที่  จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องส่งเสริม 
กำรบูรณำกำรนโยบำยและกำรด�ำเนินกำรในภำพรวม
ของทุกหน่วยงำน ทุกพื้นท่ี และทุกมิติ ท่ี เกี่ยวข ้อง  
ให ้สำมำรถท�ำงำนได ้อย ่ำงประสำนสอดคล้องและ 
เหมำะสมกับประเด็น/พื้นท่ีอย่ำงสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรบูรณำกำร
ประสำนกำรปฏิบัติในระดับนโยบำยและกำรด�ำเนินกำร
ในพื้นที่ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง ยังคงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยควรมีกลไก 
กำรส่งต่อระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐในแต่ละประเด็น
ปัญหำควำมมั่นคง กำรทบทวนกฎหมำยให้ครอบคลุมกับ
ปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบันและสอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง กำรพัฒนำระบบ 
ฐำนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ 
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำ
แรงงำนต่ำงด้ำวและผู ้หลบหนีเข้ำเมืองผิดกฎหมำย  
กำรจัดท�ำทะเบียนคนต่ำงด้ำวท่ียื่นขอใบอนุญำตที่ท�ำงำน
อย ่ำง ถูกกฎหมำย กำรป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหำ 
กำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก
สำธำรณภัย รวมถึงกำรสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศรอบบ้ำนให้ดีขึ้นผ่ำน
กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ นอกจำกน้ี ควรให้
ควำมส�ำคัญกับควำมมั่นคงของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดย
กำรก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
ส�ำคัญยิ่งจำกภัยคุกคำมต่ำง ๆ เช่น กำรโจมตีต่อระบบ
สำธำรณูปโภค ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ และกำรเผยแพร่
ข้อมูลอันเป็นเท็จ/ควำมรุนแรง ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคง เป็นต้น เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงที่
มีอยู่อย่ำงหลำกหลำยในปัจจุบันได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและ
พัฒนำประเทศ

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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010202ภาคใตม้คีวามสงบสขุ ร่มเยน็ 
เป้าหมาย

มุ่งจัดกำรกับเงื่อนไขปัญหำท่ีมีอยู่เดิมให้หมดไปและเฝ้ำระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและศำสตร์พระรำชำมำเป็นกรอบแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ผลักดันยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง 
พัฒนำ” ไปสู่กำรปฏิบัติจริงในพื้นที่ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรให้ประชำชนพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง พร้อมกับ 
กำรพัฒนำให้หน่วยงำนภำครัฐมีข่ำวกรองและฐำนข้อมูลที่สนับสนุนกำรตัดสินใจและกำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำงภำครัฐกับภำคีเครือข่ำย ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเพื่อท�ำให้
ภำคใต้มีควำมสงบสุข ร่มเย็น และเป็นส่วนส�ำคัญที่จะส่งเสริมให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ 
เพิ่มขึ้น ประชำชนอยู่ในสังคมที่เข้มแข็ง อยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยมีปัจจัย 4 ด้ำน ได้แก่ จ�ำนวนงบประมำณด้ำนควำมมั่นคงในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนใต้ลดลง โดยปี 2562 (ลดลงร้อยละ 9.6) ยังต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ (ลดลง
ร้อยละ 10 ต่อปี) สถิติจ�ำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ณ ปี 2562 (ลดลงร้อยละ 8.09 จำกปี 2561) ยังคงห่ำงจำกเป้ำหมำย

ที่ก�ำหนดไว้ค่อนข้ำงมำก (ลดลงร้อยละ 20  
ต่อปี) ปริมำณกำรเข้ำ-ออกของนักท่องเท่ียว 
ในพื้นที่จั งหวัดชำยแดนใต ้  ณ ป ี  2561  
(982,170 คน) เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 (825,481 คน)  
คิดเป็นร้อยละ 19 ซึ่งเกินกว่ำเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดไว้ค่อนข้ำงมำก (เพิ่มข้ึนร้อยละ 10  
ต ่อป ี )  ในขณะท่ีมูลค ่ำกำรลงทุนในพื้นที ่
จงัหวดัชำยแดนใต้ ณ ปี 2561 (205.2 ล้ำนบำท)  
เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 (187.2 ล้ำนบำท) คิดเป็น
ร ้อยละ 9.6 ถึงแม ้ยังต�่ำกว ่ำเป ้ำหมำยที่ 
ก�ำหนดไว้ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี) แต  ่

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา : ส านักงบประมาณ

010202

มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยในปีต่อไป หำกมีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนจำกหลำยภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง  
รวมถึงหำกปัจจัยแวดล้อมต่ำง ๆ เอื้ออ�ำนวยต่อกำรลงทุนในพื้นที่มำกขึ้น

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันตำมแผนงำนบูรณำกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พร ้อมท้ังก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ เช ่น  
ด้ำนควำมมั่นคง มุ่งเตรียมควำมพร้อมและดูแลรักษำควำมปลอดภัยในพื้นที่ 8 เมืองหลัก (เมืองปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส 
สุไหงโก-ลก ตำกใบ เบตง หนองจิก หำดใหญ่) ด้ำนกำรพัฒนำ ที่มุ่งให้ประชำชนในพื้นที่พ่ึงพำตนเองได้ด้วยหลัก 
ประชำรัฐ และด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ที่มุ ่งให้ทุกภำคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมทั้ง 
ต่ำงประเทศสนับสนุนแนวทำงของภำครัฐ เสริมสร้ำงสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ควบคู่กับ 
กำรเดนิหน้ำกระบวนกำรพดูคยุเพือ่สนัตสิขุอย่ำงต่อเน่ือง และอ�ำนวยควำมยติุธรรมและเยยีวยำผูไ้ด้รบัผลกระทบ เป็นต้น 

ที่มำ: ส�ำนักงบประมำณ
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ประเด็นข้อท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
จะมีกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรพัฒนำ และ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภำพชีวิตที่ดี
ของประชำชนในสั งคมพหุ วัฒนธรรม ท่ี เข ้ มแข็ ง  
อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุขท่ีผ่ำนมำ 
ยังคงประสบข้อท้ำทำย ได้แก่ กำรเจรจำประสำนให ้
ผู้แทนกลุ่มผู ้เห็นต่ำงจำกรัฐท่ีมีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจ 
อย่ำงแท้จริง เข้ำมำร่วมกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข 
โดยที่กลุ ่มดั งกล ่ำวเป ็นเงื่ อนไขส�ำคัญที่ส ่ งผลต ่อ 
ควำมส�ำเร็จของกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข และ 
ส่งเสริมให้ภำคใต้มีควำมสงบสุขและร่มเย็นอย่ำงมี 
นัยส�ำคัญ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สำมำรถ
บรรลุเป ้ำหมำยที่ก�ำหนดไว ้ในปี 2565 หน่วยงำน 
ด้ำนควำมมั่นคงและด้ำนกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้อง
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภำพพื้นที่
จังหวัดชำยแดนใต้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรข่ำวกรอง 
และกำรด�ำเนินกำรบนหลักธรรมำภิบำล ควำมยุติธรรม 
รวมถึงกำรเสริมสร้ำงสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งต่อไป 
เพื่อเป็นรำกฐำนส�ำคัญในกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เกื้อกูล
ต่อกำรแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี  
เอื้อต่อกำรพัฒนำกลไก/ช่องทำงพูดคุยเจรจำของทุกฝ่ำย
ที่มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจอย่ำงแท้จริง พร้อมกับกำรรับ
กำรสนับสนุนจำกทุกภำคีที่เกี่ยวข้องด้วย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
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010301หนว่ยงานดา้นการขา่วและประชาคมขา่วกรอง 
ท�างานอย่างมปีระสิทธภิาพเพ่ิมขึน้ 

และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
มคีวามทันสมยัและปฏิบติัได้จริง 

เป้าหมาย

มุ่งยกระดับขีดควำมสำมำรถให้ผลผลิตกำรประมวลกำรข่ำวเป็นรำกฐำน
ส�ำคัญน�ำไปใช้ประโยชน์ในระดับยุทธศำสตร์และระดับปฏิบัติกำร 
สำมำรถติดตำม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหำ และรับมือกับ 
ภยัคกุคำมทีม่ผีลกระทบต่อควำมมัน่คงของชำติในทกุมติิ ทุกรปูแบบ และ 
ทุกระดับควำมรุนแรง ด�ำเนินกำรพร้อมกับกำรพัฒนำแผนเตรียมพร้อม 
แห่งชำติ ในกำรเผชิญเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและในภำวะที่ไม่ปกติ  
มีกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนของทุกภำคส่วนในทุกระดับ ผ่ำนกลไก
กำรบริหำรวิกฤติกำรณ์ และเชื่อมโยงกับกำรแจ้งเตือน และกระจำย
ข่ำวสำรส�ำคัญแก่ประชำชน โดยที่ควำมพร้อมรับมือภัยคุกคำมจำก 
กำรที่ข่ำวกรองมีควำมถูกต้อง ทันเวลำ ประชำคมข่ำวกรองที่บูรณำกำร 
และควำมพร้อมรับมือภัยคุกคำมจำกกำรมีระบบกำรเตรียมพร้อม 
แห่งชำติ เป็นองค์ประกอบสองส่วนส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ดังกล่ำว ซ่ึงจะส่งเสริมให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และ 
ทุกระดับเพิ่มขึ้น รวมถึงเอื้ออ�ำนวยบรรยำกำศควำมมั่นคงปลอดภัย 
เสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง ให้ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

สาธารณภัย ภัยจากการสู้รบ วิกฤตการณ์ความมั่นคง
สถานการณ์ภัยคุกคาม

กลไกที่ประสาน
สอดคล้อง และบูรณาการ

ความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เน้นกรอบอาเซียน

การจัดการความเสี่ยง
ตั้งแต่ในภาวะปกติ

5

2 4
3

กรอบแนวคิด1

การผนึกก าลัง
ในลักษณะประชารัฐ

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

๘๓

ทีม่ำ: “ข่ำวกรองจำกแหล่งเปิด” จลุสำรควำมมัน่คงศกึษำ  
ฉบบัที ่64 โครงกำรควำมมัน่คงศกึษำ ส�ำนกังำนกองทนุ
สนบัสนนุกำรวจัิย

การก าหนด
ความต้องการ
ของข่าวสาร 

(Requirements)

การรวบรวม 
(Collection)

การด าเนิน
กรรมวิธี 

(Processing)

การวิเคราะห์ 
(Analysis)

วงรอบข่าวกรอง
(Intelligence Cycle)

ที่มำ: แผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2564 ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำก
ประสิทธิภำพของหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคม
ข่ำวกรอง ในปี 2561 – 2562 ประเทศไทยมีกำรปรับปรุง
และออกกฎหมำย รวมถึงกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร 
ท่ี เกี่ยวข ้อง เป ็นกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่มี
แบบแผนรองรับ มีกำรศึกษำระดับควำมส�ำเร็จของ 
กำรใช้งำนข่ำวกรอง กำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำย 
ข ่ ำ วกรอง  และกำรน� ำผลประ เมิ นสถำนกำรณ  ์
ด้ำนควำมม่ันคงไปใช้ประโยชน์ โดยกำรประเมินผลลัพธ์
ทำงตรงและทำงอ้อม จะน�ำมำสู่กำรพัฒนำกลยุทธ์ และ
วิธีกำรด�ำเนินงำนในรำยละเอียดท่ีเหมำะสมต่อไป  
ซ่ึงหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคมข่ำวกรองได้
ด�ำเนินงำนอย่ำงครอบคลุม และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนตำมแผนเตรียมพร้อม
แห่งชำติ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้บูรณำกำรท�ำงำน 
ร่วมกับทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรฝึกร่วมกัน เพื่อรับมือ
กับภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคง รวมท้ังภัยพิบัติและ
สำธำรณภัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรประเมินระดับ 
ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อม และ
กำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ จึงคำดว่ำจะสำมำรถบรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 ได้ส�ำเร็จ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561 – 2562 หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องด้ำนควำมมั่นคงได้ด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ เช่น 
กำรตรำพระรำชบัญญัติข่ำวกรองแห่งชำติ พ.ศ. 2562 
เพ่ือเสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติกำร
ข่ำวกรองของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้อง
กบัสถำนกำรณ์ภัยคกุคำมด้ำนควำมม่ันคงทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
รวมท้ังเอ้ือให้มีกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญและเป็นไปตำม 
ข้อบัญญัติทำงกฎหมำย อำทิ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรกำรข ่ำวกรอง กำรต ่อต ้ำนข ่ำวกรอง  
กำรพัฒนำเครื่องมือและกำรใช้เทคนิค/เทคโนโลยีต่ำง ๆ 
ในกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรบูรณำกำร 
ข้อมูลด้ำนกำรข่ำว ผ่ำนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของ
กำรข่ำวกรอง กำรจัดตั้งศูนย์ประสำนข่ำวกรองแห่งชำติ
ในส่วนกลำงและภูมิภำค กำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำร 
ควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์ และกำรสร้ำงเครอืข่ำย/

ประชำคมข่ำวกรองกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ พร้อมกับกำรด�ำเนินกำรตำมภำรกิจ
ปกติ เช่น กำรประมวลข่ำวกรองตำมวงรอบ รำยงำน
เฉพำะกรณีในประเด็นเร ่ งด ่วน และกำรรำยงำน
สถำนกำรณ ์ต ่ ำงประเทศรำยวันบนหน ้ำ เว็บไซต ์  
เป็นข้อมูลเปิดท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือและสำมำรถน�ำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ด�ำเนินกำร
ตำมแผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2564  
แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และแผนป้องกัน
ประเทศ ท่ีผนึกก�ำลังและทรัพยำกรเพ่ือกำรป้องกัน
ประเทศ โดยหน ่วยงำนท่ีเกี่ ยวข ้องได ้บูรณำกำร 
กำรปฏิบัติ และร่วมกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ  ์
ระดบัชำตปิระจ�ำปี 2561 และประจ�ำปี 2562 ประกอบด้วย  
กำรซ้อมแผนบนโต๊ะและกำรฝึกซ ้อมเฉพำะหน้ำที่  
ตำมโจทย์ภยัคกุคำมทีส่�ำคัญในขณะนัน้ อำท ิกำรผนวกรวม
ประเด็นภัยคุกคำมจำกนิวเคลียร์และรังสีและภัยคุกคำม
จำกกำรก่อกำรร้ำย รวมถึงกำรฝึกกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยแบบบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคำมท่ีอำจเกิดข้ึนกับประเทศ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ได้มีกำรส่งเสริม 
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่มีควำมเชื่อมโยง
ทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ เพื่อกำรแจ้งเตือนและ
เฝ้ำระวังภัยควำมมั่นคง ประกอบกำรตัดสินใจในกำร
บริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉินด้วย ซึ่งเป็น 
กำรด�ำเนินกำรที่สอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อม
รบัมอืกบัภยัคกุคำม โดยกำรพฒันำงำนด้ำนกำรข่ำวกรอง
และกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ

010301

ท าไดอะแกรมเอง เนือ้หาตามนีค้ะ่ ที่มำ: กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
กำรส ่งเสริมให ้ทุกองคำพยพด้ำนกำรข่ำว กองทัพ  
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเตรียมพร้อมแห่งชำติ 
ซึ่งเป็นทรัพยำกรหลักของประเทศในกำรขับเคลื่อน 
กำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บทย่อยดังกล่ำว มีบุคลำกร 
ที่ มีควำมเช่ียวชำญอย ่ำงรอบด ้ำนในกำรซ ้อมและ 
ปฏิบัติกำรร่วม มีผลผลิตจำกกำรประมวลข่ำวกรองที ่
ถูกต้องและทันเวลำ มำพัฒนำเป็นโจทย์ฝึกซ้อมร่วมที่ 
ทันสมัย และสอดคล้องกับภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคง 
ในป ัจจุบัน พร ้อมเผชิญและรับมือกับเหตุกำรณ  ์
ควำมเสี่ยง โดยเฉพำะกำรมีระบบกำรกระจำยข่ำวสำร 
แก่ประชำชนที่ใช้งำนได้จริงในภำวะที่ไม่ปกติ รวมถึง 
กำรมีเทคโนโลยีที่มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนและ 
มีประสิทธิภำพสูง เพ่ือสนับสนุนกำรมีระบบเตรียมพร้อม
แห่งชำติที่เข้มแข็งด้วย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรมุ ่งเน ้น
ประสิทธิภำพของหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและมีระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชำติที่ปฏิบัติได้จริง ควรมีโครงกำร
พัฒนำควำมเชี่ ยวชำญของบุคลำกรตำมหลักกำร 
กำรข่ำวกรอง ครอบคลุมทุกพื้นที่/มิติ และวิธีกำรท่ี 
หลำกหลำย สอดคล้องกบัควำมซบัซ้อนของข้อมลูข่ำวสำร 

ด้ำนควำมมั่นคงในปัจจุบัน โดยจะต้องเป็นข่ำวกรองที่
สำมำรถประมำณกำรณ์/คำดกำรณ์แนวโน้มสถำนกำรณ์ 
กำรประเมินควำมเส่ียง กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ 
ของแต ่ละกลุ ่ ม เป ้ ำหมำยและประเด็นที่ ควร เร ่ ง 
ให้ควำมส�ำคัญ โดยอำจพัฒนำเป็นโครงกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรข่ำวกรองเชิงรุก กำรข่ำวกรองที่มีเป้ำหมำย 
เชิงยุทธศำสตร์/อนำคตเชิงยุทธศำสตร์ และอนำคต
ศึกษำ ควบคู่กับกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรใช้เครื่องมือ 
ที่ทันสมัย กำรมีกลไก/ช่องทำงเพื่อส่งต่อ/บูรณำกำร
ผลผลิตกำรประมวลข่ำวกรอง ใช้ประกอบกำรด�ำเนินงำน
ของหน ่วยงำนภำครัฐในระดับนโยบำยและระดับ 
ปฏิบัติกำร เช่น กำรมีมำตรกำร/กรอบควำมร่วมมือ 
ในสำขำด้ำนควำมมั่นคงต่ำง ๆ กำรน�ำข้อมูลมำพัฒนำ
โจทย์ฝึกซ้อมร่วมระหว่ำงหน่วยงำน เป็นต้น รวมถึง  
กำรส่งเสริมให้มีกลไก/ช่องทำงแจ้งเตือนเหตุส�ำคัญและ
กำรรับมือแก่ประชำชน ตลอดจนกิจกรรมกำรสร้ำง 
ควำมเข้ำใจและกำรตระหนักรู ้แก่ประชำชนให้เข้ำมำ 
มีส่วนร่วม และมีบทบำทเป็นส่วนหนึ่งของประชำคม 
ข่ำวกรอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ปฏิบัติกำรด้ำนกำรข่ำว
และแผนเตรี ยมพร ้ อมแห ่ งชำ ติมี ควำม เข ้ มแข็ ง  
พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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010302 กองทัพและหนว่ยงานดา้นความม่ันคง  
มีความพร้อมสงูขึน้ทีจ่ะเผชญิภยัคกุคาม 
ทุกมิต ิทุกรปูแบบ และทกุระดบัความรนุแรง 

เป้าหมาย

มุ่งจัดท�ำแผนพัฒนำและผนึกก�ำลังทรัพยำกรและขีดควำมสำมำรถของกองทัพที่มีประสิทธิภำพ เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง โดยกำรเตรียมก�ำลังและใช้ก�ำลัง 
เพื่อกำรป้องปรำม แก้ไข และยุติควำมขัดแย้งด้วยกำรปฏิบัติกำรร่วมเป็นหลัก กำรพัฒนำปฏิบัติกำรไซเบอร์ 
เพื่อควำมมั่นคง กำรส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมำตรฐำนทำงทหำร  
กำรพัฒนำระบบระดมสรรพก�ำลัง ระบบก�ำลังส�ำรอง และระบบทหำรกองประจ�ำกำรอำสำสมัครอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น 
ซึ่งกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรในกองทัพให้มีควำมพร้อมป้องกัน 
และรักษำอธิปไตยและบูรณภำพแห่งอำณำเขตไทย เป็นส่วนส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ท�ำให้ประเทศชำติ 
มีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น รวมถึงเอื้ออ�ำนวยบรรยำกำศควำมมั่นคงปลอดภัย เสริมสร้ำงสังคม 
ที่เข้มแข็ง ให้ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น 

กำรจัดอันดับควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรทหำร ปี 2563 (Military Strength Ranking 2020)

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับควำมพร้อมของกองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง  
โดยเฉพำะระดับควำมส�ำเร็จในกำรเตรียมระบบก�ำลังส�ำรองและระบบระดมสรรพก�ำลังรองรับภัยคุกคำมทำงทหำร  
ซึ่งในปี 2561 -  2562 กองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง มีกำรด�ำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเผชิญ 
ภัยคุกคำมทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง โดยอันดับควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรทหำร จำก 138 ประเทศ 
ที่มีกำรส�ำรวจของ Global Firepower ซึ่งวิเครำะห์จำกปัจจัย 50 ปัจจัย และจัดกลุ่มส�ำคัญ อำทิ ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ 
กองก�ำลังทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ (ควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรรบเมื่อต้องท�ำสงครำมตำมแบบ 
ทั้งภำคพื้นดิน ทำงทะเล และทำงอำกำศ) ควำมสำมำรถกำรส่งก�ำลังบ�ำรุง และงบประมำณกลำโหม ปี 2561 – 2563 
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 27 อันดับที่ 26 และอันดับที่ 23 ตำมล�ำดับ แสดงถึงระดับควำมพร้อมของกองทัพ 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ที่มำ: Global Firepower
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ที่ เพิ่มขึ้นอย ่ำงต ่อเนื่อง นอกจำกนี้  ยังสะท ้อนว ่ำ 
กำรเตรียมควำมพร้อมของกองทัพได้ด�ำเนินมำในทิศทำง
ที่สอดคล้องกับนำนำประเทศด้วย จึงมีควำมเป็นไปได ้
ที่จะบรรลุเป ้ำหมำยระดับควำมพร ้อมของกองทัพ 
และหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565  
ได้ส�ำเร็จ 

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในป ี 2561 - 2562 มี 
กำรด�ำเนินกำรของกองทัพ อำทิ กำรจัดท�ำแผนพัฒนำ
และผนึกก�ำลังทรัพยำกรและขีดควำมสำมำรถของ 
กองทัพ ร่วมกับหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำคเอกชน 
และภำคประชำชน กำรจัดกำรฝึกร่วมกองทัพไทยเพื่อ
ทดสอบแผนป้องกันประเทศตำมนโยบำย ภำรกิจส�ำคัญ 
และภัยคุกคำม แล้วน�ำปัญหำหรือข้อขัดข้องที่พบจำก
กำรฝึกมำปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ และแผนอื่น ๆ  
ที่ เกี่ยวข ้อง กำรจัดท�ำคู ่มือกำรปฏิบัติงำนต ่ำง ๆ  
ระเบียบปฏิบัติประจ�ำ รวมถึงกำรปรับปรุงแผนพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของกองทัพไทยเพื่อให้ตอบสนองต่อ 
ภยัคกุคำมทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต ขณะทีม่กีำรด�ำเนนิกำร
ของหน ่วยงำนด ้ำนควำมมั่นคงที่ เกี่ ยวข ้องและมี 
ควำมส�ำคัญต่อกำรส่งเสริมควำมพร้อมตำมเป้ำหมำย 
ดังกล่ำว อำทิ กำรก่อต้ังศูนย์ปฏิบัติกำรควำมมั่นคง
ปลอดภยัทำงไซเบอร์ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ กำรเช่ือมโยง
ประชำคมข่ำวกรอง และโครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนควำมมั่นคง  

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงของโลกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ โดยเฉพำะภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่ที่มี 
หลำกหลำยมิติ รูปแบบ และเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รุนแรง 
และฉับพลัน เป็นควำมท้ำทำยต่อกำรพัฒนำประเทศ 
ในภำพรวมหลำยด้ำน และส่งผลให้กองทัพมีภำรกิจ 
กำรด� ำ เนินกำรที่ หลำกหลำย ทั้ งด ้ ำนกำรทหำร  
กำรเตรียมพร้อมร่วมกับหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง 
ที่เกี่ยวข้อง และกำรสนับสนุนงำนด้ำนกำรพัฒนำ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ด้วยสถำนกำรณ์
ด ้ำนควำมมั่นคงของโลกดังกล ่ำว กองทัพควรให  ้
ควำมส�ำคัญกับกำรยกระดับ/เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ  
โดยเฉพำะบุคลำกรที่ มีควำมเชี่ ยวชำญรอบด ้ำน  
แผนปฏิบัติกำรที่ตอบโจทย์สถำนกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว
ทันกำรณ์ โดยให้มีควำมร่วมมือทำงทหำรกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำนและประเทศที่มีควำมส�ำคัญเชิงยุทธศำสตร์  
มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละกำรฝึกร่วมกนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ  
ตลอดจนอำจมีกำรประเมินประสิทธิภำพของยุทโธปกรณ์ 
ต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และควำมจ�ำเป็นในกำรจัดหำ
อำวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ เพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์ที่มี 
อำยุกำรใช้งำนยำวนำนหรือไม่สำมำรถตอบสนองต่อ 
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ได้ ซ่ึงมีควำมจ�ำเป็นต้องสร้ำง
ควำมเข้ำใจถึงควำมจ�ำเป็นและรับฟังควำมเห็นจำก
ทุกภำคส่วนด้วย 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
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010401 ประเทศไทยมีความมัน่คงและสามารถรบัมอื
กบัความท้าทายจากภายนอกไดท้กุรปูแบบ
สงูขึน้ 

เป้าหมาย

เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของไทยผ่ำน 
กำรบูรณำกำรประสำนควำมร ่วมมือใน 
สำขำควำมมั่นคงเฉพำะด้ำน โดยเฉพำะ 
ภัยควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นชำยแดนและที่มีลักษณะข้ำมชำติ 
อำทิ อำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ขยำยของแนวคิดสุดโต่งที่นิยม
ควำมรุนแรง ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ โดย 
กำรแลก เปลี่ ยนข ้ อ มู ลและกำร ศึกษำ 
แนวปฏิบัติที่ดีจำกต่ำงประเทศผ่ำนกรอบ
ควำมร่วมมือทวิภำคีและพหุภำคี อนุภูมิภำค
และภูมิภำค กับประเทศเพื่อนบ้ำน นำนำชำติ 
และองค์กำรระหว่ำงประเทศบนฐำนของ
ควำมสัมพันธ์อันดี เพื่อให้สำมำรถป้องกัน
และรับมือกับภัยควำมมั่นคงได้ทุกรูปแบบ
และธ�ำรงไว ้ ซ่ึงสันติภำพและควำมมั่นคง 
ของภูมิภำค โดยที่พื้ นฐำนควำมพร ้อม 
ของต่ำงประเทศที่จะร ่วมมือกับไทยและ 
ควำมไว้วำงใจระหว่ำงกัน เป็นหนึ่งปัจจัย
ส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย 
ท�ำให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ  
และทกุระดบัเพิม่ขึน้ รวมทัง้กำรทีป่ระเทศไทย 
มคีวำมมัน่คงและสำมำรถรับมอืกบัควำมท้ำทำย 
จำกภำยนอกได้ทุกรูปแบบสูงข้ึน จะเอือ้อ�ำนวย 
บรรยำกำศของควำมม่ันคงปลอดภัย ให้ 
ประชำชนอยู่ในสังคมท่ีเข้มแข็ง อยู ่ดี กินดี 
และมีควำมสุขดีขึ้น 

แผนแมบ่ทย่อย การบรูณาการความร่วมมอืดา้นความมัน่คง 
กับอาเซยีนและนานาชาต ิรวมทัง้องคก์รภาครัฐและมิใชภ่าครัฐ
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Source: World Economic Forum Global Risks  
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ที่มำ: กรอบควำมริเริ่มเพื่อควำมมั่นคงจำกกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพ 

ท�ำลำยล้ำงสูงในกำรป้องกันและสกัดกั้นกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพ 

ท�ำลำยสูง (PSI) กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐ (U.S. Department of State)

ที่มำ: สภำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)

รายงานการประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามโลก ปี 2563
(The Global Risks Report 2020)

PSI endorsers develop legal, diplomatic, 
economic, law-enforcement, and other 
tools to enhance interdiction capabilities
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับ
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในทุกมิติ
กับประเทศมหำอ�ำนำจและประเทศที่มีควำมส�ำคัญทำง
ยุทธศำสตร์ดีขึ้นจำกเดิม ในปี 2561 – 2562 ประเทศไทย
ได ้ให ้ควำมส�ำคัญและมีกำรด�ำเนินงำนผ ่ำนกรอบ 
ควำมร ่วมมือในสำขำควำมมั่นคงที่มี รูปแบบของ 
ควำมร่วมมือ วัตถุประสงค์ สำรัตถะ คู่เจรจำ และภำค ี
ที่ เกี่ ยวข ้องที่หลำกหลำย ท ่ำมกลำงสถำนกำรณ ์ 
ภัยควำมมั่นคงปัจจุบันท่ีซับซ้อน เชื่อมโยง และจ�ำเป็น
ต้องพึ่งพำกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศมำกขึ้น 
โดยมีควำมต่อเนื่องของจ�ำนวนกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะเพ่ือ
กระชับควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือจำกประเทศต่ำง ๆ   
กำรประชุมที่มีควำมส�ำคัญที่ไทยเป็นเจ้ำภำพ โดยเฉพำะ
ที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ และท่ีไทย 
เข้ำร่วมกำรประชุมตำมกรอบควำมร่วมมือในทุกระดับ 
สะท้อนว่ำมีแนวโน้มควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง 
ในระดับภูมิภำคและนำนำชำติ และกำรรักษำดุลยภำพ
ของควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำงที่ดี จึงคำดกำรณ์ได้ว่ำจะ
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 ได้ส�ำเร็จ  

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง 
ที่เกี่ยวข้องได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ 
ควำมไว้วำงใจระหว่ำงกนั และควำมร่วมมอืด้ำนควำมมัน่คง
กับอำเซียนและนำนำชำติ ทั้งในระดับนโยบำยและระดับ
ปฏิบัติกำร เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของไทยให้สำมำรถ
รับมือกับควำมท้ำทำยและภัยคุกคำมจำกภำยนอกได้ 
ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง โดยม ี
กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรแลกเปล่ียนข้อมูล  
กำรข่ำวกรอง และหำรือข้อรำชกำรผ่ำนกรอบควำมร่วมมอื
ด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะด้ำนกับประเทศมหำอ�ำนำจและ
ประเทศทีม่คีวำมส�ำคญัทำงยุทธศำสตร์ ในช้ันผูน้�ำระดบัสงู 
และระดับคณะท�ำงำน อย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร ทั้งที่เป็นกำรประสำนควำมร่วมมือที่ต่อเนื่อง
และที่ริเริ่มใหม่ เช่น กำรสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำง 

010401

หน่วยงำนรัฐในทิศทำงกำรด�ำเนินควำมสัมพันธ ์กับ
ประเทศมหำอ�ำนำจ กำรประชุมคณะท�ำงำนร่วมว่ำด้วย
กำรหำรือด้ำนควำมม่ันคงระหว่ำงไทยกับรัสเซีย ครั้งที่ 4 
กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคง
และวิชำกำรในพ้ืนท่ีฮำวำย กำรประสำนควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนกบัจีน และกำรเตรยีมกำร 
เพื่อหำรือข้อรำชกำรด้ำนควำมมั่นคงกับสหภำพยุโรป 
โดยไทยยั ง ได ้ รับกำรเข ้ ำ เยี่ ยมคำรวะของผู ้ แทน 
ส ่วนรำชกำรและกำรเยือนของผู ้น� ำระดับสูงจำก 
ต่ำงประเทศอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรเยือนของผู้น�ำ
จำกต่ำงประเทศเพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ควำมเป็น 
หุ ้นส ่วนเชิงยุทธศำสตร ์  เช ่น กำรเยือนของผู ้น� ำ 
จำกสำธำรณรัฐเกำหลี เป็นต้น ท้ังยังมีกำรกระชับ 
ควำมร ่วมมือกับชำยแดนและประเทศเพื่อนบ ้ำน 
อย่ำงต่อเนื่องด้วย อำทิ กำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงบริเวณพ้ืนที่ชำยแดน
และประเทศเพื่อนบ้ำน กำรเปิดจุดผ่ำนแดนถำวรใน
จังหวัดชำยแดน กำรกระชับควำมสัมพันธ์กับประเทศ 
ในอนุภูมิภำคลุ ่มแม ่น�้ำโขง รวมถึงกำรใช ้แนวทำง 
ทำงกำรทูตสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงภำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะกำรป ้องกันและแก ้ไขป ัญหำ 
กำรก ่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จั งหวัดชำยแดนภำคใต ้ 
นอกจำกนี้ ไทยได้เน้นควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำร
ตำมกรอบควำมร่วมมือ/พันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ด้ำนควำมม่ันคงท่ีจะต้องมีกำรทบทวนกฎหมำยและ 
กำรจัดท�ำมำตรกำร/กำรประสำนแนวทำงกำรด�ำเนินกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล โดยท่ีมีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
อำทิ กำรจัดประชุมเพื่อเตรียมกำรและก�ำหนดท่ำทีต่อ
ประเด็นสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำอำวุธ กำรจัดประชุม
กรอบควำมริเริ่มเพื่อควำมมั่นคงจำกกำรแพร่ขยำยอำวุธ
ท่ีมีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูงในกำรป้องกันและสกัดก้ัน 
กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยสูง
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ควำมท ้ ำทำยส� ำ คัญ ในกำรบู รณำกำรประสำน 
ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ  
คือกำรตัดสินใจที่จะด�ำเนินงำน ปรับปรุง หรือทบทวน 
กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงกัน รวมท้ังควำมพร้อม 
ของฝ่ำยไทยและหุ ้นส่วน คู ่เจรจำ หรือภำคีภำยใต้ 
สนธิสัญญำและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ซ่ึงนอกจำก 
จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร ่วมกันของทั้งสองฝ่ำยแล้ว  
ยังต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชำติเป็นส�ำคัญ จึงจะ
สำมำรถก�ำหนดกรอบควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง 
ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทสถำนกำรณ์ภำยใน
ประเทศและระหว่ำงประเทศในขณะนั้นได้ ซ่ึงปัจจุบัน 
ยังไม่มีกำรประเมินควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนผ่ำน 
ช่องทำงกำรทูต (อำทิ กำรเจรจำทำงกำรทูต กำรทูต 
เชิงมนุษยธรรม กำรทูตเชิงพัฒนำ) ที่ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้ไทยมี 
ขีดควำมสำมำรถพร้อมรับมือภัยคุกคำมจำกภำยนอก 
ควรให ้ควำมส�ำคัญกับกำรแลกเปลี่ยนกำรข ่ำวกับ 
ต ่ำงประเทศ และช ่องทำง/กลไกกำรน�ำประมวล 
ข ่ำวกรองไปสู ่ กำรปฏิบัติ  เพื่ อช ่วยให ้หน ่วยงำน 
ด ้ำนควำมมั่นคงและกำรต ่ำงประเทศมีข ้อมูลและ 
เคร่ืองมือในกำรวำงแผนก�ำหนดท่ำที/ยุทธศำสตร์/ 
รูปแบบของควำมร ่วมมือที่ สอดคล ้อง ทันท ่วง ที  
ต ่อสถำนกำรณ ์ทำงกำรเมือง  ควำมมั่ นคง และ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในปัจจุบันมำกท่ีสุด โดย
ควรมีกำรเร่งรัดกำรด�ำเนินกำร เพื่อสนับสนุนกำรจัดเก็บ
ข ้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ เ ชิ ง ป ริ ม ำ ณ ข อ ง ร ะ ดั บ 
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในระยะ 
ที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งจะมีส่วนช่วยในกำรวิเครำะห์
และพัฒนำกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้ต่อไป
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010402ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึน้ 
ในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถยีรภาพ

ของภมูภิาคเอเชยี รวมทัง้เป็นประเทศแนวหนา้
ในภูมภิาคอาเซียน 

เป้าหมาย

มุง่ด�ำเนนิกำรเชงิรกุในกำรเสรมิสร้ำงควำมมัน่คง
และควำมปลอดภยัในภมูภิำค พร้อมกับกำรลด
ควำมเสี่ยงหรือป้องกันปัญหำที่อำจส่งผล 
กระทบต่อประเทศไทยในอนำคตได้ โดย 
กำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำง
ประเทศ กำรรักษำควำมสัมพันธ ์ที่ดีกับ
ประเทศต่ำง ๆ ควำมสมดุลของกำรด�ำเนินกำร
ทำงกำรทู ตและควำมร ่ วมมื อ ในสำขำ 
ด้ำนควำมม่ันคง ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ
พหุภำคีและในภูมิภำค ตลอดจนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนส�ำคัญในกำรต่อยอด/พัฒนำ 
ให้ไทยมีบทบำทแนวหน้ำในภูมิภำค ในกำร
ก�ำหนดทิศทำงด้ำนควำมมั่นคงต่อไป ท�ำให้
ไทยบรรลุเป ้ำหมำยตำมที่ก�ำหนด พร ้อม 
ส่งเสริมให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ 
และทุกระดับเพิ่มข้ึน รวมท้ังเสริมสร้ำงสังคม 
ที่ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น 

แผนแมบ่ทย่อย การบรูณาการความร่วมมอืดา้นความมัน่คง 
กบัอาเซยีนและนานาชาติ รวมทัง้องคก์รภาครัฐและมิใชภ่าครัฐ

ที่มำ: สมำคมอำเซียน ประเทศไทย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับ
ควำมส�ำเร็จของบทบำทไทยในกำรก�ำหนดทิศทำงและ 
ส่งเสริมเสถียรภำพของภูมิภำคเอเชีย ในปี 2561 - 2562 
ประเทศไทยได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรยึดหลักควำมเป็น
แกนกลำงของอำเซียนอย่ำงจริงจัง โดยกำรจัดท�ำ 
ข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันมำตรกำรที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง
และเสถียรภำพในภูมิภำค ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม  
ในรูปแบบควำมต่อเนื่องของจ�ำนวนกำรเป็นประธำน
จัดกำรประชุม และกำรเข้ำร่วมกำรประชุมที่ส�ำคัญกับ
หุ ้นส่วนและคู ่เจรจำที่มีควำมส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์ 
จ�ำนวนเอกสำรผลลัพธ์ของควำมตกลง/ข้อริเริ่มที่ไทย
ผลักดนัในทีป่ระชมุ รวมถงึจ�ำนวนกำรลงนำม/กำรเข้ำร่วม
เป็นภำคีสนธิสัญญำ/พันธกรณีระหว่ำงประเทศ พร้อม
กำรด�ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระหว่ำง
ประเทศและมำตรฐำนสำกล แสดงถึงควำมเป็นประเทศ
แนวหน้ำของไทยในกำรร่วมด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
เชิงสร้ำงสรรค์กับนำนำชำติ และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
กับประเทศรอบบ้ำนผ่ำนกรอบควำมร่วมมือในภูมิภำค 
เป็นควำมส�ำเร็จทำงกำรทูตในกำรแก้ไขปัญหำเชิงรุก 
สะท้อนถึงควำมพร้อมที่จะแสดงบทบำทน�ำ เพ่ือส่งเสริม
เสถียรภำพและกำรก�ำหนดทิศทำงในภูมิภำคในทิศทำง 
ท่ีดี จึงคำดว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 
2565 ได้ส�ำเร็จ
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงและ
กำรต่ำงประเทศ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดท่ำทีต่อ
ประเทศมหำอ�ำนำจ กำรผลักดันข้อเสนอด้ำนควำมมั่นคง
เฉพำะด้ำน และกำรเสนอให้มีควำมช่วยเหลือทำง
มนุษยธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีส�ำคัญและเร ่งด ่วน 
ในภูมิภำค ผ่ำนกรอบควำมร่วมมืออำเซียนเป็นหลัก ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกับปัจจัยส�ำคัญด้ำนสถำนกำรณ์กำรเมือง
มีเสถียรภำพและควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับต่ำงประเทศ
เพื่อเพิ่มบทบำทของไทยในภูมิภำค โดยมีกำรด�ำเนินงำน
ท่ีส�ำคัญ เช่น กำรยกระดับเป็นประธำนกำรประชุม
อำเซียนในปี 2562 เป็นผลให้มีกำรเสนอให้มีกำรรับรอง
เอกสำรมุมมองของอำเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ที่ก�ำหนด
ท่ำทีต ่อประเทศมหำอ�ำนำจอย ่ำงสมดุลในช ่วงที่ม ี
กำรแข่งขันระหว่ำงประเทศมหำอ�ำนำจภำยในภูมิภำค
อย่ำงเข้มข้น และกำรจัดต้ังศูนย์อำเซียนจ�ำนวน 7 ศูนย์
ในประเทศไทย นอกจำกนี้ ได้มีกำรเร่งด�ำเนินกำรเพื่อ
แก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
สำกลของประชำคมโลก อำทิ ควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไข
ประเด็นกำรค้ำมนษุย์ และกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบริหำร 
ควำมปลอดภัยด้ำนกำรบินให้สอดคล้องกับองค์กำร 
กำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ รวมถึงควำมพยำยำม 
ในกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง

ที่มำ: องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO’s Universal Safety Oversight Audit Programme 2019)
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ควำมท้ำทำยส�ำคัญ คือ จุดร่วมของผลประโยชน์ มุมมอง 
และควำมเข้ำใจของประเทศในภูมิภำคท่ีมีต่อปัญหำ
ควำมม่ันคงรูปแบบใหม่ที่มีควำมซับซ้อนและเชื่อมโยง 
ตลอดจนควำมสัมพันธ์และกรอบควำมร่วมมือท่ีเกี่ยวข้อง
กับประเทศเพื่อนบ้ำนและในภูมิภำคท่ีมีอยู่เดิม ที่อำจ 
ส่งผลต่อกำรผลักดันข้อริเริ่มหรือกรอบควำมร่วมมือ 
ในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันในภูมิภำคต่อไป รวมถึง
ประเด็นด้ำนกำรสืบสวนและแนวทำงกำรด�ำเนินคดี 
ทำงอำญำตำมกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง ยังเป็นข้อห่วงกังวล 
ในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำ/เหตุกำรณ์ให้เหมำะสม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เม่ือประเมิน 
ควำมท้ำทำยแล้ว พบว่ำ ควรก�ำหนดกลไก/ช่องทำง 
กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรระหว่ำง
ประเทศ และด้ำนกำรพัฒนำ เพื่อร ่วมกันพิจำรณำ
ประเด็นปัญหำอย่ำงรอบด้ำนข้ำมสำขำ และจัดล�ำดับ

ประเด็นควำมมั่ นคงที่ ประ เทศไทยและประเทศ 
ในภูมิภำคเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญ หรือเป็นภัยคุกคำม 
ร่วมกันในเชิงพ้ืนท่ี (ชำยแดนทำงบก ทำงทะเล และ 
ทำงอำกำศ) และในเชิงสำรัตถะ (อำทิ กำรอพยพโยกย้ำย
ถิ่นฐำนแบบไม่ปกติ ควำมม่ันคงปลอดภัยทำงทะเล  
กำรป้องกันกำรแพร่ขยำยของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้
ควำมรุนแรง) ที่ควรมีกำรชี้ประเด็นปัญหำ เร่งด�ำเนินกำร
เสนอแนะ โดยใช้โอกำสผ่ำนกรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ  
ที่มีอยู ่เดิม กำรพัฒนำสู ่กรอบควำมร่วมมือใหม่ หรือ
มำตรกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกภำยในภูมิภำคร่วมกัน
ต่อไป โดยเฉพำะเป็นกำรก�ำหนดท่ำทีให้ไทยแสดง
บทบำทน�ำในกำรชี้ประเด็นปัญหำพร้อมข้อเสนอแนะได้  
ขณะเดียวกัน ควรศึกษำแนวปฏิบัติที่ดีจำกต่ำงประเทศ
และพันธกรณรีะหว่ำงประเทศ เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม 
ที่ไทยจะใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ หรืออนุวัติกฎหมำย
ภำยในให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล โดยค�ำนึงถึง
บริบทควำมมั่นคงและกระบวนกำรยุติ ธรรมของ
ประเทศไทยด้วย

010402
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010501 กลไกการบรหิารจดัการความมัน่คง 
มีประสทิธภิาพสงูขึน้ 

เป้าหมาย

เป ็นกำรพัฒนำกลไกกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม  
มุ ่ ง ส ่ ง เ สริ ม ให ้ หน ่ วยงำนห ลัก 
ด้ำนควำมมั่นคง (ส�ำนักงำนสภำ 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ กองอ�ำนวย
ก ำ ร รั กษ ำค ว ำมมั่ น ค งภ ำย ใน 
รำชอำณำจักร และศูนย์อ�ำนวยกำร
รั ก ษ ำ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง ช ำ ติ 
ทำงทะเล) มีควำมพร้อมในกำร
แก้ไขปัญหำควำมมั่นคงได้ทุกมิติ  
ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง  
สอดคล ้ อ งกั บสภำพแวดล ้ อม 
ในปัจจุบัน โดยกำรปรับโครงสร้ำง 
บทบำท อ�ำนำจหน้ำที ่ระบบกำรบริหำร 
จัดกำร กฎหมำยและศักยภำพของ
เจ้ำหน้ำที่ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
กำรก�ำหนดกลไกและกำรขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์ด ้ำนควำมมั่นคงให้มี
เอกภำพ ทันสมัย  และทันต ่อ
สถำนกำรณ์ รวมถึงกำรบูรณำกำร
กำรบริหำรจัดกำรข้อมลูด้ำนควำมมัน่คง  
โดยเฉพำะกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 
ด ้ำนควำมมั่นคงอย ่ำงเชื่อมโยง  
ซ่ึงเป็นกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญให้

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงแบบองค์รวม

010501

ผลงาน BIOMETRICS ของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง
https://www.immigration.go.th/read?content_id=5d2c4
c96d8bdbc16731df697

010501

ผลงาน BIOMETRICS ของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง
https://www.immigration.go.th/read?content_id=5d2c4
c96d8bdbc16731df697

กลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศชำติมีควำมม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ 
เอื้ออ�ำนวยบรรยำกำศควำมมั่นคงปลอดภัย ให้ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น     

010501
ความมั่นคงแบบองค์รวม

การเมือง เศรษฐกิจ

สังคมการทหาร

สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เบา                                        กลาง                                      หนัก                                    

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร น ้า และการทหาร

ชาติ สังคม ชุมชน ครัวเรือน ปัจเจกบุคคล

เบา กลาง หนัก

การมีสถานะ/สภาวะ/สภาพตามท่ีเรา/กลุ่ม/ประเทศ ต้องการ
ภายใต้แรงกดดัน/ภัย/ปัญหาต่าง ๆ ทุกทิศ ทุกทาง ทุกระดับ

ที่มำ: คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
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010501

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนด้ำนกำรจัดกำร
ควำมม่ันคง ส่วนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงหน่วยงำน มีกำรประเมินระดับควำมส�ำเร็จของ 
กำรแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลและกำรพัฒนำระบบข้อมูล โดยในปี 2561 – 2562 หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงได้ให้
ควำมส�ำคัญและอยู่ระหว่ำงกำรเร่งด�ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงที่เชื่อมโยงและมีเอกภำพ เพื่อประโยชน์
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรวิเครำะห์แบบแผน แนวโน้มของพฤติกำรณ์ 
และสกัดกั้นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นต้น ส�ำหรับกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรขับเคลื่อนควำมมั่นคง มีควำมพยำยำมผลักดันและประเมินระดับควำมส�ำเร็จในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน 
กำรอ�ำนวยกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ 
ประเด็น ควำมมั่นคง และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ พร้อมกับกำรก�ำกับ ติดตำม  
รำยงำนผล และกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้วย ซึ่งมีแนวโน้มกำรด�ำเนินงำนในทิศทำงที่ดีและมีประสิทธิภำพ  
จึงคำดว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 ได้ส�ำเร็จ   

ที่มำ: ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ (กรกฎำคม 2562)
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010501

การด�า เนินการ ท่ีผ ่านมา  หน ่วยงำนที่ เกี่ ยวข ้อง 
ด ้ ำนควำมมั่ นคงได ้ด� ำ เ นินกำรตำมแผนแม ่บทฯ  
ในกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัจจัยด้ำนควำมพร้อมและควำมเชื่อมโยงของระบบ 
ฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง โดยมีกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ 
ได้แก่ กำรผลักดนักำรเชือ่มโยงฐำนข้อมลูด้ำนควำมมัน่คง
ระหว ่ำงหน ่วยงำนระดับนโยบำยและปฏิบัติกำร  
ควำมก้ำวหน้ำของกำรบูรณำกำรข้อมูลกำรตรวจลงตรำ
แบบอิ เ ล็กทรอ นิกส ์ กับข ้ อมู ลระบบสำรสนเทศ 
ตรวจคนเข้ำเมือง สู่กำรพัฒนำกำรใช้ระบบ Biometrics  
ที่สำมำรถใช้เป็นฐำนข้อมูลเฝ้ำระวัง สกัดกั้นบุคคล 
ต้องห้ำมและบุคคลเฝ้ำระวัง ตำมจุดตรวจด่ำนบก ด่ำนน�้ำ 
และด่ำนอำกำศยำนได้ นอกจำกนี้ ประเทศไทยได้ให้
ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำเครื่องมือและเทคโนโลยี  
เพื่อช่วยในกำรปฏิบัติงำน อำทิ กำรพัฒนำโปรแกรม 
กำรตรวจรูปภำพส�ำหรับพิสูจน์หลักฐำนทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กองพิสูจน ์
หลกัฐำนส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษ  

และกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิด 
เกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี สำมำรถตรวจสอบ
คดีตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส�ำหรบั
กำรบูรณำกำรกลไกกำรบริหำรจัดกำรและกำรยกระดับ 
กลไกหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ได้มีกำรเตรียมกำร 
จัดโครงสร ้ำง อ�ำนำจหน ้ำที่  และอัตรำก�ำลังของ 
กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  
กำรเตรียมกำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์อ�ำนวยกำรรักษำ 
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ตำม พ.ร.บ. กำรรักษำ 
ผลประโยชน์ของชำตทิำงทะเล พ.ศ. 2562 กำรเตรยีมกำร
ประกำศค�ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรบูรณำกำรขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง และคณะกรรมกำร 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น
ควำมมั่นคง และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมถึงกำรเตรียมกำรปรับปรุง
โครงสร ้ำงของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห ่งชำติ  
ตำม (ร่ำง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร พ.ศ. 2563 ต่อไป    
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ประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ส ่ วนงำนกำรพัฒนำฐำนข ้ อมู ลด ้ ำนควำมมั่ นคง  
มีข้อห่วงกังวลในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล โดยเฉพำะ 
ควำมละเอียดอ่อนของประเด็น และกำรเปิดเผยข้อมูล 
ที่มีช้ันควำมลับ หรือข้อมูลเชิงเทคนิคท่ีส่งผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรหำรือ พิจำรณำ 
และก�ำหนดส่วนงำนที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในแต่ละ
ระดับชั้นควำมลับให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้  
ยังขำดแนวทำงกำรพัฒนำเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อ
อ�ำนวยกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะด้ำน  
ที่มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพอีกด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรส่งเสริม
โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงที่อยู ่
ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรให้มีควำมต่อเนื่องและสมบูรณ ์
ยิ่งขึ้น และควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูล 
ด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะด้ำน อำทิ ฐำนข้อมูลอำชญำกรรม 
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำว ฐำนข้อมูลเพื่อรักษำผลประโยชน์
แห ่งชำติทำงทะเล ฐำนข ้อมูลควำมมั่นคงจังหวัด 

010501

ชำยแดนใต ้  ที่ สอดรับและเชื่ อมโยงกับชุดข ้อ มูล 
ท่ีส�ำคัญขององค์กำรต�ำรวจอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ 
และสหประชำชำติ โดยค�ำนึงถึงข้อห่วงกังวลเก่ียวกับ 
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง คู่ขนำนกับ 
กำรแลกเปล่ียนและขอรับกำรสนับสนุนข้อมูลผ ่ำน 
ช่องทำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ตลอดจนควร 
ส่งเสริมให้มีกำรส�ำรวจส่วนงำนควำมมั่นคงที่ต้องบริหำร
จัดกำรกับข้อมูลจ�ำนวนมำก และมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้
เคร่ืองมือเพ่ือให้สำมำรถด�ำเนินกำรตำมกลไกที่เก่ียวข้อง
ได้อย่ำงทันท่วงที เพื่อพัฒนำเป็นโครงกำรที่ส�ำคัญในป ี
ต่อไป เช่น โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรด ้ำนควำมม่ันคง  
โดยเฉพำะกำรประเมินผลให ้ เชื่ อมโยงกับระบบ  
eMENSCR  และพัฒนำ เครื่ อ ง มื อกำรค� ำนวณ/ 
กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงของภัยคุกคำม เป็นต้น  
โดยยังคงมีควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำกลไกกำรบริหำร
จัดกำรด ้ำนควำมมั่นคง ให ้ เอื้อต ่อกำรขับเคลื่อน 
กำรด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป



      การตา่งประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 02

“พัฒนาต่อยอดการต่างประเทศเพ่ือให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

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
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (02) กำรต่ำงประเทศ มุ่งเน้นให้ไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้วและ 
มีควำมม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศให้ไทยมีควำมพร้อมและบทบำทเชิงรุก 
อย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อเป็นผู ้เล่นส�ำคัญในเวทีโลก และมีควำมร่วมมือกับนำนำชำติในลักษณะที่จะเก้ือหนุนต่อ 
ควำมก้ำวหน้ำในทุก ๆ ด้ำนของไทย อำทิ ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประชำคมโลก  
โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็นคือ การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
020001

การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมี เ กียรติ ภูมิ ใน
ประชาคมโลก เม่ือพิจำรณำเทียบเคียงจำก
ระดับกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI) ในปี 
2561 มีจ� ำนวนเงินลงทุนโดยตรงจำก 
ต่ำงประเทศของประเทศไทย 426,749.64  
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.77 จำก 
279,335.13 ล้ำนบำท ในปี 2560 สะท้อนให้
เห็นว่ำประเทศไทยมีองค์ประกอบหลำยมิติท่ี
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้ต่ำงประเทศเข้ำมำลงทนุ  
อันเป็นผลมำจำกกำรต่ำงประเทศไทยมีเอกภำพ จำกกำรท�ำงำนของทีมประเทศไทย ซึ่งเกิดจำกกำรท�ำงำนอย่ำง 
บูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรด�ำเนินกำรในหลำยมิติเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและยืนหยัดของไทยใน 
เวทีโลก ประกอบด้วย มิติด้ำนควำมมั่นคง ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฏในแผนแม่บทประเด็นควำมมั่นคง แผนย่อย 
ที่ 4 ด้ำนกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียน และนำนำชำติ รวมทั้งองค์กรภำครัฐและมิใช่ภำครัฐ

มิติด้ำนควำมมั่งคั่ง ประเทศไทยได้ด�ำเนิน
นโยบำยกำรทูตระดับภูมิภำคเชิงรุกและ 
ทั่วถึง เป็นผู้ริเริ่มในกำรจัดตั้งกลุ่มภูมิภำค 
ที่ เป ็นควำมร ่วมมือด ้ำนเศรษฐกิจ อำทิ 
ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ อิรวดี 
– เจ้ำพระยำ – แม่โขง สมำคมประชำชำติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควำมริเริ่มแห่ง
อ่ำวเบงกอลส�ำหรับควำมร่วมมือหลำกหลำย
สำขำทำงวิชำกำรและเศรษฐกิจ กรอบควำมร่วมมือเอเชีย กรอบควำมร่วมมือแม่โขง - ล้ำนช้ำง เพื่อมุ่งผลประโยชน์
แห่งชำติด้ำนเศรษฐกิจในทุกมิติ นอกจำกนี้ประเทศไทยยังมีนโยบำยที่มีควำมสอดคล้องและและสนับสนุนข้อริเริ่ม 
เส้นทำงสำยไหมและเส้นทำงสำยไหมทำงทะเลศตวรรษที่ 21 ในระดับประเทศ ได้แก่ กำรส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจอื่น ๆ ในอนุภูมิภำค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยระเบียงเศรษฐกิจจีน-คำบสมุทร 
อินโดจีน  

ภาพรวมความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

จ�ำนวนเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศของประเทศไทยรำยปี (หน่วย: บำท)

จ�ำนวนเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศของประเทศไทย
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ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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และมิติกำรมีเกียรติภูมิในประชำคมโลก 
ประเทศไทยได ้รับเลือกตั้ งจำกประเทศ
สมำชกิองค์กำรสหประชำชำต ิให้ด�ำรงต�ำแหน่ง 
สมำชิกคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งสหประชำชำติ วำระปี 2563 – 2565  
ซ่ึ ง เป ็น  1 ใน 6 คณะมนตรีหลักของ
สหประชำชำติที่มีภำรกิจหลักในกำรเสนอ
และทบทวนน โ ยบำย ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ 
กำรพัฒนำในทุกมิติ ได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งสมำชิกคณะกรรมกำรมรดกโลก 
ขององค ์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร  ์
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ่ ง ส ห ป ร ะ ช ำ ช ำ ต ิ 
วำระปี 2562 – 2566 รวมถึงได้รับเลือกตั้งซ�้ำให้ด�ำรงต�ำแหน่งสมำชิกคณะมนตรีองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ 
วำระปี 2563 - 2564 เป็นสมัยที่ 8 สะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อมั่นจำกนำนำประเทศที่มีต่อประเทศไทย

มิติด้ำนควำมยั่งยืน รำยงำน Sustainable Development 
Report 2019 ซ่ึงจัดท�ำโดยเครือข่ำยกำรแก้ปัญหำเพ่ือ 
กำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน (Susta inable Development  
Solutions Network: SDSN) และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์  
ได้รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุ SDGs 
ของแต่ละประเทศ ในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ
ที่ 40 จำก 162 ประเทศทั่วโลก ปรับตัวดีขึ้น 19 อันดับจำก
อันดับที่ 59 ในปี 2561 จำก 156 ประเทศ 

มิติกำรมีมำตรฐำนสำกล ประเทศไทยได้ด�ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรต่ำงประเทศและกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยมีมำตรฐำนสำกล หรือผ่ำนมำตรฐำน
สำกลในปีที่ผ่ำนมำ อำทิ กำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ไทยได้รับกำรปรับอันดับดีขึ้นจำก Tier 3 เป็น Tier 2 Watch List ใน
ปี 2559 และเป็น Tier 2 ในปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศปลดสถำนะธงแดง 
ให้ไทยผ่ำนมำตรฐำนกำรบินเต็มรูปแบบ สหภำพยุโรปปลดสถำนะใบเหลืองของภำคประมงไทยต่อควำมก้ำวหน้ำของ
กำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU) ของไทย สะท้อนให้เห็นถึง 
กำรไม่ละทิ้งและควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประเทศไทย
ให้กับนำนำประเทศ

1
2

2WL
3

2011      2012      2013      2014     2015      2016      2017     2018

THAILAND TIER RANKING BYY YEAR

สถานะการค้ามนุษย์ของไทยตามรายงาน TIP Report

ที่มำ: Sustainable Development Solutions Network: SDSN

  ที่มำ: TIP Report
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นอกจำกนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยที่ต ้องด�ำเนินกำร 
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ใน 6 มิติ ได้แก่ 
ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐและควำมซ�้ำซ้อนกันของภำรกิจ 
เป็นควำมท้ำทำยในมิติควำมมีเอกภำพ ระดับกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศทีเ่ข้มข้นขึน้ ภำวะกำรชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในภูมิภำค
ต ่ำง ๆ รวมถึงโรคอุบัติ ใหม ่ เป ็นป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อ 
ควำมสำมำรถในกำรแข ่ งขันของประ เทศในมิต ิ
ควำมม่ังค่ัง สังคมยังขำดตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ 
กำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน มองเป ็นเ ร่ืองไกลตัว ยั งขำด 
กำรบูรณำกำรร ่วมกันของหน ่วยงำนที่ เกี่ ยวข ้อง 
ในเรื่องดังกล่ำว และนิยำมตัวชี้วัดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ไม่
ตรงกันระหว่ำงระดับชำติและระดับสำกล ล้วนส่งผลต่อ 
กำรด�ำเนินกำรในมิติควำมยั่งยืน ระดับควำมแตกต่ำง 
ของมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนภำยในประเทศ 
ที่ยั งไม ่สอดคล ้องกัน กำรขำดกำรบูรณำกำรและ 
ควำมเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงำนรัฐ ตลอดจนกำรขำด
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง ยังเป็นควำมท้ำทำย 
ในมิติกำรมีมำตรฐำนสำกล กำรส่งเสริมให้คนไทยมี 
ควำมสำมำรถและศักยภำพเป็นท่ียอมรับในต่ำงประเทศ 
และองค์กรควำมรู้ของไทยเป็นท่ีชื่นชมในเวทีโลก ยังคง
เป็นควำมท้ำทำยในมิติกำรมีเกียรติภูมิในประชำคมโลก 
และมิติควำมมั่นคง ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฎในแผนแม่บท
ประเด็นควำมมั่นคง แผนย่อยที่ 4 ด้ำนกำรบูรณำกำร 
ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียน และนำนำชำติ
รวมทั้งองค์กรภำครัฐและมิใช่ภำครัฐ

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (02) กำรต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย  
5 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคญัได้ ดงันี ้(1) ควำมร่วมมอื 
ด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ มีแนวทำงในกำรพัฒนำ
ที่เน้นกำรเสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อม
ระหว่ำงประเทศ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงและ

ธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภำพและควำมมั่นคงของภูมิภำค รวมทั้ง
กำรร่วมมอืทำงกำรพฒันำกบัประเทศเพ่ือนบ้ำน ภมูภิำค โลก 
รวมถึงองค์กรภำครัฐ และที่มิใช่ภำครัฐ (2) ควำมร่วมมือ
เศรษฐกจิและควำมร่วมมอืเพือ่กำรพฒันำระหว่ำงประเทศ  
มีแนวทำงในกำรพัฒนำท่ีเน้นเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ 
กับต่ำงประเทศในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐำน
ของนวัตกรรม มุ ่งกระจำยควำมเจริญ เพิ่มโอกำส  
และลดอุปสรรคทำงเศรษฐกิจ ให ้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรขยำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำที่เป ็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับนำนำประเทศ (3) กำรพัฒนำ 
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นกำรเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
และแนวปฏิบัติ เน้นผลักดันให้มีกำรจัดท�ำ ปรับปรุง  
และบังคับใช้กฎหมำยและกฎระเบียบภำยในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ และมีควำมเป็น
มำตรฐำนสำกลในทุกภำคส่วน (4) กำรส่งเสริมสถำนะ
และบทบำทของประเทศไทยในประชำคมโลก มีแนวทำง
ในกำรพัฒนำที่เน้นสร้ำงเกียรติภูมิและอ�ำนำจต่อรอง 
เสริมสร้ำงกำรใช้อ�ำนำจแบบนุ ่มนวลอย่ำงเป็นระบบ  
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดี ยกระดับ
กำรส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทย รักษำสถำนะหนึ่งใน
ศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวที่มีคุณภำพของโลก และส่งเสริม
กำรเป็นจุดหมำยของกำรจัดประชุม/กิจกรรมระหว่ำง
ประเทศในภูมิภำค รวมถึงเน้นส่งเสริมศักยภำพและ 
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้แก่คนไทยท้ังในประเทศ
และต่ำงประเทศ และ (5) กำรต่ำงประเทศมีเอกภำพและ
บูรณำกำร มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่ เน ้นส ่งเสริม 
กำรบริหำรจัดกำรและด�ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ
ของส่วนรำชกำรไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ บูรณำกำร 
และมีธรรมำภิบำล ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคีพัฒนำทั้งในประเทศและในต่ำงประเทศ
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020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางการคา้ 
การลงทุน และความเชือ่มโยงทีส่�าคญัใน
ภมูภิาคเอเชยี โดยมรีะบบเศรษฐกิจ
ทีเ่น้นนวัตกรรมดขึีน้

เป้าหมาย

มุ่งสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ กำรท่องเที่ยว และกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นคลัสเตอร์ด้ำนกำรเกษตร 
อุตสำหกรรมอำหำร และเศรษฐกิจชีวภำพท่ีส�ำคัญของภูมิภำค และสนับสนุนให้บริษัท/องค์กรระหว่ำงประเทศจัดตั้ง
ส�ำนักงำนใหญ่ระดับภูมิภำคในไทย ซึ่งกำรด�ำเนินกำรเหล่ำนี้จะส่งผลให้กำรต่ำงประเทศไทย มีเอกภำพ ท�ำให้
ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ 
เป้ำหมำยประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน และควำมเช่ือมโยงที่ส�ำคัญในภูมิภำคเอเชีย  
โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น  ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรมีควำมสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้ำที่ดี 
ควำมพร้อมของต่ำงประเทศท่ีจะร่วมมือกับไทย กำรลดระดับกำรกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ควำมเชื่อมั่น 
ของต่ำงประเทศที่มีต่อมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรของไทย ควำมมีเสถียรภำพทำงกำรเมือง และกำรเป็นระบบ
เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีควำมพร้อมด้ำนแรงงำนฝีมือและกำรวิจัยและพัฒนำ

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย เมื่อ
พิ จำรณำจำกระดับควำมสัมพันธ ์ และ 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ควำมเชื่อมโยง 
และนวัตกรรมในกรอบทวิภำคี ภูมิภำค และ
พหุภำคี พบว่ำไทยมีแนวโน้มที่จะบรรลุ 
เป ้ำหมำยกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ 
กำรลงทุนของภูมิภำคเอเชีย ซึ่งสำมำรถ
สะท้อนผลจำกรำยงำนที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ 
ระดับกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศที่
เพิ่มขึ้นจำก 279,335.13 ล้ำนบำท ในปี 
2560 เป็น 426,749.64 ล้ำนบำท ในปี 2561 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.77 (ธนำคำรแห่ง

6 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (2) การต่างประเทศ 1 

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการบริการใน3 

ภูมิภาคเอเชีย มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 4 

การท่องเที่ยว และการศึกษา รวมทั้งเป็นคลัสเตอร์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพที่5 

ส าคัญของภูมิภาค และสนับสนุนให้บริษัท/องค์กรระหว่างประเทศจัดตั้งส านักงานใหญ่ระดับภูมิภาคในไทย ซึ่งการ6 

ด าเนินการเหล่านี้จะส่งผลให้การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี7 

มาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง8 

ทางการค้า การลงทุน และการบริการในภูมิภาคเอเชีย มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม  ต้อง9 

อาศัยปัจจัยส าคัญ ประกอบด้วย การมีความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าที่ดี ความพร้อมของต่างประเทศที่จะร่วมมือกับ10 

ไทย การลดระดับการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อมาตรฐานสินค้าและ11 

บริการของไทย ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และการเป็นระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อมด้านแรงงาน12 

ฝีมือและการวิจัยและพัฒนา 13 

สถานการณ์ การบรรลุ เป้ าหมาย เมื่ อ14 

พิจารณาจากระดับความสัมพันธ์และความ15 

ร่วมมือระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยง 16 

และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค 17 

และพาหุภาคี พบว่าไทยมีแนวโน้มที่จะ18 

บรรลุ เป้ าหมายการเป็นศูนย์กลางทาง19 

การค้าการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง20 

สามารถสะท้อนผลจากรายงานท่ีเก่ียวเนื่อง 21 

ได้ แ ก่  ระ ดั บ ก า รล งทุ น โด ยต รงจ าก22 

ต่างประเทศที่ เพิ่ มขึ้นจาก  279,335.13 23 

ล้ านบาท ในปี  2560 เป็ น  426,749.64 24 

ล้านบาท ในปี 2561 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 

52.77 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) โดยในปี 2561 มีโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน26 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 14 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 3,587 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2560 ที่มี 7 โครงการ 27 

มูลค่าเงินลงทุน 2,200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.05 ในขณะที่มีโครงการต่างชาติยื่นขอรับการสนับสนุนการ28 

ลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2561 จ านวน 10 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 14,081 ล้านบาท ลดลงจากปี 29 

2560 ที่ มีจ านวน  15 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 17,983 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.70 (ส านักงาน30 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2562) นอกจากนั้น ดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ Global Innovation Index (GII) 31 

สะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนานวัตกรรมของไทยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่อยู่ในอันดับที่  51 ในปี 2560 32 

เป็นอันดับที่ 44 และ 43 ในปี 2561 และ 2562 ตามล าดับ (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2019) 33 

โดยตัวชี้วัดย่อยด้านศักยภาพทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 62 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 60 ในปี 2562 สะท้อน34 

ถึงความพร้อมในการประกอบกิจการของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดย่อยด้านศักยภาพการตลาดปรับตัวแย่35 

ลงจากอันดับที่ 28 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 32 ในปี 2562 เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าของประเทศอ่ืน ๆ 36 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายที่ส าคัญของไทยที่จะต้องเร่งด าเนินมาตรการเพื่อดึงดูดการ37 

ลงทุนจากต่างชาติในสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน  38 
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จ านวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย
รายปี (หน่วย: ล้านบาท)

จ านวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย (ล้านบาท)
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

จ�ำนวนเงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศของประเทศไทยรำยปี (หน่วย: ล้ำนบำท)

ประเทศไทย, 2563) โดยในปี 2561 มีโครงกำรต่ำงชำติท่ียื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรแพทย ์
ครบวงจร 14 โครงกำร มลูค่ำเงนิลงทนุ 3,587 ล้ำนบำท เพ่ิมจำกปี 2560 ทีม่ ี7 โครงกำร มลูค่ำเงินลงทุน 2,200 ล้ำนบำท  
หรือเพิ่มขึ้นร ้อยละ 63.05 ในขณะท่ีมีโครงกำรต่ำงชำติยื่นขอรับกำรสนับสนุนกำรลงทุนในอุตสำหกรรม 
กำรท่องเที่ยวในปี 2561 จ�ำนวน 10 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน 14,081 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 ที่มีจ�ำนวน  

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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15 โครงกำร มลูค่ำเงนิลงทนุ 17,983 ล้ำนบำท หรือลดลง 
ร ้อยละ 21.70 (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส ่งเสริม 
กำรลงทุน, 2562) นอกจำกน้ัน ดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ 
Global Innovation Index (GII) สะท้อนให้เห็นถึงระดับ
กำรพัฒนำนวัตกรรมของไทยที่ดีขึ้นอย ่ำงต ่อเนื่อง  
จำกเดิมที่อยู่ในอันดับท่ี 51 ในปี 2560 เป็นอันดับที่ 44 
และ 43 ในปี 2561 และ 2562 ตำมล�ำดับ (Cornell 
University, INSEAD, and WIPO, 2019) โดย 
ตัวชี้วัดย่อยด้ำนศักยภำพทำงธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจำก
อันดับที่ 62 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 60 ในปี 2562 
สะท ้อนถึงควำมพร ้อมในกำรประกอบกิจกำรของ 
ภำคเอกชน อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดย่อยด้านศักยภาพ
การตลาดปรับตัวแย่ลงจากอันดับที่ 28 ในปี 2561 
เป็นอันดับที่ 32 ในปี 2562 เนื่องจำกกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชีย
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญของไทยที่จะต้อง
เร่งด�ำเนินมำตรกำรเพื่อดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงชำติใน
สภำวะกำรแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน   

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562 รัฐบำล
ได้ด�ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศทั้งใน
ระดับทวิภำคีและพหุภำคี ผ่ำนแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ 
อำทิ กำรส่งเสริมตลำดเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกำสด้ำนกำรค้ำ
กำรลงทุน กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และ
กำรขยำยเวลำ เป ิดท� ำกำรด ่ ำนศุลกำกรสะเดำ - 
บูกิตกำยูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง ซึ่งท�ำให้ปริมำณกำรค้ำ 
กำรลงทุนบริเวณชำยแดนของท้ังไทยและมำเลเซีย 
เพิ่มสูงขึ้น นอกจำกนี้ ได้มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ 
ในกรอบภูมิภำคและอนุภูมิภำค เช่น ระดับภูมิภำค ได้แก่ 
กรอบควำมร่วมมืออำเซียน ที่ไทยเป็นประธำนในปี 2562 
และกรอบควำมร ่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค 
เอเชีย-แปซิฟิก และระดับอนุภูมิภำค ได้แก่ ยุทธศำสตร์

ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้ำพระยำ – แม่โขง 
ควำมริเ ร่ิมแห ่งอ ่ำวเบงกอลส�ำหรับควำมร ่วมมือ 
หลำกหลำยสำขำทำงวิชำกำรและเศรษฐกิจ กำรพัฒนำ
เขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำยอินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย และ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ ่มแม่น�้ำโขง 
โดยรัฐบำลได้ส่งเสริมควำมพร้อมของต่ำงประเทศให้เข้ำ
มำร่วมมือกับประเทศไทย อำทิ กำรขยำยเครือข่ำยกับ
ภำคเอกชนต่ำงประเทศเพ่ือเชิญชวนนักลงทุนต่ำงชำติ 
มำลงทุนในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve  
Industries) ของไทย โดยเฉพำะในเขตเศรษฐกิจ 
ภำคตะวันออก ซึ่ งมีกำรส ่ ง เสริมระบบเศรษฐกิจ
นวัตกรรม ด้วยกำรพัฒนำพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor of Innovation: EECi) และเขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อดึงดูดผู้ประกอบ
กำรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ำมำลงทุนในไทย รวมทั้งมี
มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนต่ำง ๆ ด้วยกำรให้แรงจูงใจ
ทำงภำษี อำทิ กำรน�ำรำยจ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำไป
ลดหย่อนภำษีนิติบุคคลหรือภำษีเงินได้ และที่ไม่ใช่ภำษี 
อำทิ  กำรผลิตแรงงำนทักษะสูงเพื่อตอบสนองต ่อ 
ควำมต้องกำรของตลำดท่ีเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
นอกจำกนี้ รัฐบำลมีนโยบำยผลักดันให้ไทยเป็นประเทศ
แห่งนวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรโดยเฉพำะ 
ชำวต่ำงชำติ เข้ำมำลงทุนในไทยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม
และยกระดับสินค้ำตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งจะเป็น 
กำรขับเคลื่อนประเทศไปสู ่ระบบเศรษฐกิจนวัตกรรม 
ในอีกทำงหนึ่ง สอดคล้องรับกับกำรให้ควำมส�ำคัญกับ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศคู ่ค ้ำที่ดี ควำมเชื่อมั่นของ 
ต่ำงประเทศที่มีต่อมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรของไทย 
ควำมมี เสถียรภำพทำงกำรเมือง และไทยมีระบบ
เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีควำมพร้อมด้ำนแรงงำนฝีมือ 
และกำรวิจัยและพัฒนำ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลำงทำง 
กำรค้ำกำรลงทุนของภูมิภำคนั้น มีปัญหำและอุปสรรคที่
ส�ำคัญ คือ ระดับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ 
เข้มข้นขึ้น โดยเฉพำะประเทศอื่นในภูมิภำคอำเซียนที่ได้
ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนและพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ ท�ำให้ระดับ 
กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศของไทยอำจเติบโตใน
อัตรำที่ลดลง นอกจำกน้ัน ภำวะกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก อันเป็นผลมำจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำง
สำธำรณรัฐประชำชนจีนและสหรัฐอเมริกำ สถำนกำรณ์
ควำมไม่สงบในอหิร่ำนและรฐัปำเลสไตน์ และโรคอบุติัใหม่ 
ยังส่งผลโดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ โดยเฉพำะในภำคกำรท่องเที่ยวและบริกำรที ่
หดตัวลงอย่ำงเห็นได้ชัด นับเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่จะ
ท�ำให ้กำรด�ำ เนินงำนของหน ่วยงำนรัฐตำมกรอบ 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ไม่บรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ก�ำหนดไว้ได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรที่จะสร้ำงให้
ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำกำรลงทุนในด้ำนกำรให้
บริกำรสุขภำพ กำรท่องเท่ียว และกำรศึกษำของภูมิภำค
เอเชีย รวมทั้งกำรเป็นที่ตั้งของส�ำนักงำนใหญ่ระดับ
ภูมิภำคของบริษัท/องค์กรระหว่ำงประเทศนั้น นอกจำก
จะขึ้นกับระดับศักยภำพภำยในประเทศแล้ว ยังขึ้นกับ
สถำนกำรณ์และศักยภำพทำงกำรแข่งขันของประเทศ 
คู ่แข ่งอื่น ๆ ด ้วย ทั้งนี้  หำกต้องกำรให้บรรลุตำม 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ หน่วยงำนรัฐและภำคส่วนอื่น ๆ  
จะต้องด�ำเนินกำรเชิงรุกเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจนวัตกรรมให้
เกิดข้ึนอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกนวัตกรรมจะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญท่ีจะดึงดูดผู้ประกอบกำรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
เข้ำมำลงทุนในไทย อันจะก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดและ
ต่อยอดกำรใช้เทคโนโลยี ในกำรพัฒนำประเทศและ 
สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนไทยอย่ำงทั่วถึง รวมทั้ง 
จะต้องยกระดับศักยภำพและมำตรฐำนสำกลของธุรกิจ
บริกำรที่ ไทยต ้องกำรเป ็นศูนย ์กลำงอย ่ำงเร ่งด ่วน  
ทั้งธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์/สำธำรณสุข โรงแรมที่พัก 
ร้ำนอำหำร สปำ โรงเรียน สถำนศึกษำ และมหำวิทยำลัย 

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
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020202ประเทศไทยเป็นหุน้สว่นการพัฒนาท่ียัง่ยนื
กบัตา่งประเทศ เพ่ือรว่มกนับรรลเุปา้หมาย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

เป้าหมาย

มุ ่งเสริมสร ้ำงควำมเป ็นหุ ้นส ่วนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนกับนำนำประเทศทั้งในระดับทวิภำคีและพหุภำคี  
สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตและควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำที่มี
ภูมิคุ ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะส่งผลให้กำรต่ำงประเทศไทย  
มีเอกภำพ ท�ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลกได้  
ทั้งนี้ ควำมพร้อมของต่ำงประเทศที่จะร่วมมือกันด�ำเนินกำร ควำมตระหนักของทุกภำคส่วน และกำรบูรณำกำร 
ขับเคล่ือนกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน จะเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีจะส่งผลต่อกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย เมื่อพิจำรณำระดับ 
ควำมส�ำเร็จของบทบำทไทยในกำรเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่
ยัง่ยนืกบัต่ำงประเทศ รำยงำน Sustainable Development  
Report 2019 ซึ่ งจัดท�ำโดยเครือข ่ำยกำรแก ้ป ัญหำ 
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์ ได้รำยงำน
ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุ SDGs ของแต่ละ
ประเทศ โดยใช้ตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมท้ัง 17 เป้ำหมำยหลัก  
ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดอยู ่ในอันดับท่ี 40 จำก  
162 ประเทศทั่วโลก ปรับตัวดีขึ้นจำกอันดับที่ 59 ในปี 2561 
หรือดีขึ้น 19 อันดับ นอกจำกนั้น ยังได้วัดควำมก้ำวหน้ำ 
กำรด�ำเนินงำนของแต่ละประเทศด้วยดัชนีคะแนนกำรพัฒนำ

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ

สถำนะกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ที่ยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยมี 73.0 คะแนน ปรับตัวดีขึ้นจำกปีก่อนหน้ำที่มี 69.2 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึง 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อน SDGs อย่ำงมีนัยส�ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยยังมีประเด็นที่มีควำมท้ำทำย 
ที่ควรให้ควำมส�ำคัญและด�ำเนินกำรเร่งด่วน ได้แก่ เป้ำหมำยหลักที่ 3 กำรมีสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี เป้ำหมำย 
หลักที่ 10 กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ เป้ำหมำยหลักที่ 13 กำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ และเป้ำหมำยหลักที่ 14 กำรใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทรและทรัพยำกรทำงทะเล     

ที่มำ: Sustainable Development Solutions Network: SDSN
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562  
คณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี 
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน ได้ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินกำร
เพื่อให้บรรลุ SDGs ภำยในปี 2573 โดยกำรประชุม กพย. 
ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่19 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรฯ 
ได ้ ให ้ควำมเห็นชอบแผนกำรขับเคลื่อนเป ้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนส�ำหรับประเทศไทย ประกอบด้วย  
6 ขั้นตอน ได ้แก ่  (1)  กำรสร ้ำงควำมตระหนักรู ้  
(2) กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
กับยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับท่ี 3  
(3) กลไกกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดย
คณะอนุกรรมกำร 4 คณะ (4) กำรจัดท�ำโครงกำรด้วย
หลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (5) กำรสร้ำง 
เครือข่ำยกับภำคีกำรพัฒนำ และ (6) กำรติดตำมผ่ำน
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ทั้งนี้  
เพือ่สร้ำงหุน้ส่วนกำรพัฒนำท่ียัง่ยืนร่วมกับภำคต่ีำงประเทศ 
ไทยได ้บริจำคให ้ กับกองทุนพัฒนำเอเชีย จ�ำนวน 
33,972,000 บำท และบริจำคเงินให้สมำคมพัฒนำกำร 
ระหว่ำงประเทศ ภำยใต้ธนำคำรโลก จ�ำนวน 33,000,000 
บำท ในปี 2562 นอกจำกน้ัน ไทยในฐำนะประธำน
อำเซียนในปี 2562 ได้ด�ำเนินกำรภำยใต้ธีม ร่วมมือ 
ร่วมใจ ก้ำวไกล ยั่งยืน โดยได้จัดต้ังศูนย์อำเซียนเพื่อ 
กำรศึกษำและกำรหำรือด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เพื่อเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร และเป็นเวทีเกี่ยวกับ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน และ
ระหว่ำงอำเซียนกับหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำ ซึ่งสำมำรถ
สนับสนุนควำมร่วมมือใต้-ใต้ และกำรประสำนงำน
ระหว่ำงประเทศอำเซียนในอนำคต รวมทั้งจัดกำรประชุม
คณะท�ำงำนร่วมระหว่ำงภำคประชำสังคมและภำครัฐ
เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พร้อมท้ัง
สนับสนุนกำรปฏิรูประบบงำนด ้ำนกำรพัฒนำของ
สหประชำชำติ  ซึ่ งจะเป ็นส ่วนส�ำคัญในกำรสร ้ำง 
หุ ้นส ่วนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน ที่ สอดคล ้องและ 
เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
ระหว่ำงไทยกับต่ำงประเทศ

020202

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับต่ำงประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ 
SDGs มีป ัญหำและอุปสรรคที่ส�ำคัญ ได ้แก ่ กำรที่ 
คนกลุ่มใหญ่ในสังคมยังขำดควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
จ�ำเป็นของ SDGs โดยมองว่ำกำรพัฒนำท่ียั่งยืนนั้น 
เป ็นเรื่ องไกลตัว หรือเป ็นเรื่ องของหน ่วยงำนรัฐ 
แต่เพียงเท่ำนั้น กำรขำดกำรบูรณำกำรร่วมกันของ 
หน่วยงำนรัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมองว่ำ 
เป็นควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนเจ้ำภำพในแต่ละ 
เป้ำหมำยหลักเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนตำม
บทบำทหน้ำที่ที่ควรจะเป็น ท�ำให้ขำดควำมเป็นเอกภำพ
ในกำรด�ำเนินงำน รวมถึงนิยำมตัวชี้วัด SDGs ท่ียังไม ่
ตรงกันระหว่ำงระดับชำติและระดับสำกล ท�ำให้เกิด
ควำมเข ้ำใจที่ คลำดเคลื่ อนในกำรเ ก็บข ้อมูลและ 
กำรรำยงำนสถิติ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนรัฐและ
ภำคีเครือข่ำยควรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อน 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนส�ำหรับประเทศไทยทั้ง  
6 ข้ันตอน โดยควรเร่งสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้เกิดข้ึนกับ
คนทั้งประเทศ พิจำรณำจัดท�ำสื่อสำธำรณะเพื่อเผยแพร่
ประชำสมัพนัธ์ทีเ่ข้ำถงึทกุกลุม่เป้ำหมำย ทัง้สือ่รูปแบบเดิม
และสื่อรูปแบบใหม่ที่สร้ำงสรรค์และเข้ำใจได้ รวมทั้งยัง
ควรเชื่อมโยงโครงกำรที่ด�ำเนินกำรเพื่อตอบโจทย์ SDGs 
และตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ชำติเข้ำด้วยกัน ใช้ระบบ 
กำรติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)  
เป็นหลักในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรบรรลุ SDGs  
ซึ่งจะช่วยท�ำให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรด�ำเนินกำร
ของหน่วยงำนรัฐ นอกจำกนี้ รัฐบำลควรพิจำรณำกำรจัด
ต้ังรำงวลั Thailand SDGs Award เพ่ือมอบรำงวลัให้กบั
บคุคล/กลุ่มบุคคล องค์กำรต่ำง ๆ จำกทุกภำคส่วนที่มี 
ผลงำนโดดเด ่นด ้ำนกำรส ่งเสริมกำรบรรลุ SDGs  
เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นมีรำงวัล Japan SDGs Award ตั้งแต่
ปี 2560

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
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020301ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่อดคลอ้ง 
กบัมาตรฐานสากลในทกุมติแิละสามารถ 

มีบทบาทเชงิรกุในการรว่มก�าหนด 
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

เนื่องจำกสังคมโลกในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว มีควำมเชื่อมโยงใกล้ชิดและกำรแข่งขันที่สูงมำกขึ้น 
เรื่อย ๆ ส่งผลให้กำรพัฒนำอย่ำงเป็นเอกเทศจำกกฎเกณฑ์และมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงสำกลเป็นเร่ืองที่ 
เป็นไปได้ยำก ซึ่งประเทศไทยจะต้องปรับปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบในประเทศให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและ
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรเหล่ำนี้จะส่งผลให้กำรต่ำงประเทศไทย มีเอกภำพ ท�ำให้ประเทศไทยมี
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลกได้ ทั้งนี้ กำรบรรลุเป้ำหมำยประเทศไทยมี
กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลในทุกมิติและสำมำรถมีบทบำทเชิงรุกในกำรร่วมก�ำหนดมำตรฐำนสำกล 
เพิ่มขึ้น จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรบูรณำกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรในกำรอนุวัติพันธกรณีระหว่ำงประเทศของไทย/
มำตรฐำนสำกลที่ส�ำคัญต ่อผลประโยชน์ของประเทศ ควำมตระหนักและศักยภำพของส ่วนรำชกำรไทย  
และกฎระเบียบภำยในที่ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ/มำตรฐำนสำกล 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำ
ระดับควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรปรับปรุง/
พัฒนำมำตรฐำนภำยในประเทศ และอันดับ/
คะแนนของไทยในดัชนีสำกลในประเด็นที่ มี 
นัยส�ำคัญต่อผลประโยชน์ของชำติ ในช่วงที่ผ่ำนมำ 
ประเทศไทยได้ด�ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศและมำตรฐำนสำกลที่ส�ำคัญในหลำยด้ำน อำทิ ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ ไทยได้รับกำรปรับอันดับดีขึ้น
จำก Tier 3 เป็น Tier 2 Watch List ในปี 2559 และเป็น Tier 2 ในปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุด
ในรอบ 9 ปีทีผ่่ำนมำ ตำมรำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนษุย์ของสหรฐัอเมรกิำ ในด้ำนกำรบนิระหว่ำงประเทศ ไทยได้รบั 
กำรปลดธงแดงจำกองค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ เมื่อเดือนตุลำคม 2560 ท�ำให้ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับธุรกิจกำรบินระหว่ำงประเทศ และในด้ำนกำรประมง ไทยได้รับกำรปลดสถำนะใบเหลืองของภำคกำรประมงไทย
จำกสหภำพยุโรป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน 
และไร้กำรควบคุม ซึ่งได้มีกำรพัฒนำผ่ำนกลไกกำรแก้ไขปัญหำมำอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้รับสถำนะใบเหลืองเม่ือปี 
2558 ซ่ึงกำรปลดสถำนะดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงกำรพัฒนำภำคกำรประมงของไทยอย่ำงยั่งยืน อย่ำงไรก็ตำม  
ยังมีบำงประเด็นที่ไทยต้องเร่งด�ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ อำทิ กำรทบทวนนโยบำยและ
มำตรกำรในกำรก�ำกับตรวจสอบเกี่ยวกับนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทำงกำรเงิน เพ่ือป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธ 
ที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง 

1
2

2WL
3

2011      2012      2013      2014     2015      2016      2017     2018

THAILAND TIER RANKING BYY YEAR

สถานะการค้ามนุษย์ของไทยตามรายงาน TIP Report

  ที่มำ: TIP Report
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา กำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนรัฐ
เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 ส่วนมำก
เป็นกำรด�ำเนินโครงกำรท่ีส่งเสริมองค์ควำมรู ้ พัฒนำ
บุคลำกร และทบทวนกระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อให้เป็นตำม
มำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะกระบวนกำรด้ำนกำรเงิน  
กำรทุจริตคอรัป ช่ัน กำรศึกษำ และสิ่ งแวดล ้อม  
ซึ่ งเป ็นกำรส ่งเสริมกำรเรียนรู ้ ในกำรด�ำเนินงำนที ่
หลำกหลำย เสริมสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร และ
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติที่ดี 
ที่สุด โดยหน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำและ
ปรับปรุงกฎหมำย/กฎระเบียบภำยในประเทศให ้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศของไทยและ 
มีควำมเป็นมำตรฐำนสำกล อำทิ โครงกำรปฏิรูปกฎหมำย
และบูรณำกำรแนวปฏิบัติที่ดีในกำรตรำกฎหมำย ภำยใต้
แผนงำน Country Programme ท่ีรัฐบำลด�ำเนินกำร
ร ่วมกับองค ์กำรเพื่อควำมร ่วมมือและกำรพัฒนำ 
ทำงเศรษฐกิจ อนึ่ง ในช่วงท่ีไทยเป็นประธำนอำเซียน 
ปี 2562 ไทยได้ผลักดันกำรเสนอเอกสำรผลลัพธ์ของ
อำเซียนจ�ำนวนมำกที่สอดคล้องกับหลักสำกลที่ส่งเสริม

020301
สันติภำพและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน อำทิ เอกสำรมุมมอง
อำเซียนต ่ออินโด-แปซิฟ ิก เพื่อส ่งเสริมควำมเป ็น 
แกนกลำงของอำเซียนและรักษำบทบำทน�ำอำเซียนใน
กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ�ำนำจ  
ซ่ึงเอกสำรได้บรรจุแนวคิด 3 M ที่ไทยเสนอด้วย ได้แก่ 
ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ (Mutual Trust) กำรเคำรพซึ่ง 
กันและกัน (Mutual Respect) และกำรมีผลประโยชน์
ร่วมกัน (Mutual Benefit) นอกจำกนี้ ไทยได้ผลักดันให้
ผู้น�ำอำเซียนรับรองปฏิญญำกรุงเทพฯ ว่ำด้วยกำรต่อต้ำน
ขยะทะเลในอำเซียน รวมทั้งได้มีกำรจัดตั้งศูนย์อำเซียน
ในมิติต่ำง ๆ ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ประเทศไทย  
7 ศูนย์ และได้ ริเริ่มเครือข ่ำยอำเซียนเพื่อต ่อต ้ำน 
กำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และ 
ไร ้กำรควบคุม นอกจำกนี้  ในป ี  2562 ในกรอบ
สหประชำชำติ ไทยเป็นผู้ประสำนกำรเจรจำในกำรให้ที่
ป ร ะ ชุ ม สมั ช ช ำ สหประช ำช ำติ รั บ ร อ งปฏิ ญ ญำ 
ทำงกำรเมืองของกำรประชุมระดับสูงว่ำด้วยหลักประกัน
สุขภำพถ้วนหน้ำโดยฉันทำมติ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและ 
ให้เป็นไปตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ยังมีข้อจ�ำกัดใน
ประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ ระดับควำมแตกต่ำงของมำตรฐำน
สำกลและมำตรฐำนภำยในประเทศที่ยังไม่สอดคล้องกัน 
กำรขำดกำรบูรณำกำรและควำมเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงำนรัฐ ตลอดจนกำรขำดกำรบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงจริงจัง เนื่องจำกอำจท�ำให้เกิดข้อพิพำทระหว่ำง
หน ่วยงำนรั ฐและประชำชนในพื้ น ท่ี  โดยเฉพำะ 
ในภำคกำรประมงท่ีจะต้องเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจและ 
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับชำวประมงพื้นบ้ำน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อำจใช้สถำนะ 
ของประเทศในประเด็นกำรค้ำมนุษย์ กำรบินระหว่ำง
ประเทศ กำรควบคุมกำรประมงผิดกฎหมำย และ 
กำรฟอกเงิน เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและพันธกรณี
สำกล โดยก�ำหนดเป้ำหมำยให้สถำนะของประเทศใน
อนำคตอยู่ในระดับท่ีไม่ต�่ำกว่ำสถำนะปัจจุบันหรือจะต้อง
ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ในระยะ
ต่อไปควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้
กับส่วนรำชกำรและภำคส่วนอื่น ๆ ในล�ำดับแรก รวมทั้ง 
จะต้องเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและศักยภำพใน 
กำรด�ำเนินกำรในทุกด้ำนเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ 
พันธกรณี และมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้
ประชำชนไทยมีคุณภำพชีวิตและมำตรฐำนต่ำง ๆ ท่ีดีขึ้น 
ท�ำให้ชำวต่ำงชำติมีควำมเชื่อม่ันในกำรท�ำธุรกิจและ
ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะท�ำให้ไทยไม่สูญเสียตลำดและ
โอกำสทำงเศรษฐกิจในต่ำงประเทศ อำทิ ให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงกฎหมำยเร่งด�ำเนินกำรยกเลิก
กฎหมำยที่ ไม ่ จ� ำ เป ็นและปรับปรุงกฎหมำยและ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งบังคับใช้ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจกับภำคเอกชน
และภำคประชำชนให้เห็นถึงควำมจ�ำเป็นของกำรบังคับ
ใช้ดังกล่ำวด้วย 

020301
020301
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ประเทศไทยมีเกยีรติภมู ิอ�านาจตอ่รอง  
และไดรั้บการยอมรับในสากลมากขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก

มุ่งส่งเสริมสถำนะ อ�ำนำจแบบนุ่มนวล และขีดควำมสำมำรถของไทย ผ่ำนกำรเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์  
และกำรด�ำเนินนโยบำยกำรต่ำงประเทศ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะส่งผลให้กำรต่ำงประเทศไทย มีเอกภำพ  
ท�ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลกได้ ท้ังนี้ เพ่ือบรรล ุ
เป้ำหมำย ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ�ำนำจต่อรอง และได้รับกำรยอมรับในสำกลมำกขึ้น ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ 
ประกอบด้วย คนไทยมคีวำมสำมำรถและศกัยภำพเป็นทีย่อมรบัในต่ำงประเทศ องค์ควำมรูข้องไทยเป็นทีช่ืน่ชมในเวทโีลก  
กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมควำมนิยมไทยในต่ำงประเทศ/บทบำท
ของไทยบนเวทีระหว่ำงประเทศ และกำรบูรณำกำรร่วมกับภำคประชำชนเพ่ือส่งเสริมสถำนะและศักยภำพ 
ของคนไทยในต่ำงประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำระดับ
ควำมส�ำเร็จของไทยในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ/กำรยอมรับ
ภำพลักษณ์ และควำมนิยมไทยในสำกลด้วยอ�ำนำจ 
แบบนุ่มนวล ระดับควำมส�ำเร็จของไทยในเวทีระหว่ำง
ประเทศ  พบว่ำ ประเทศไทยได้รับกำรยอมรับจำกนำนำ
ประเทศอย่ำงกว้ำงขวำง โดยในปี 2562 ไทยได้รับเลือก
ตั้งจำกประเทศสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งสมำชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชำชำติ วำระปี 2563 – 2565 ซึ่งเป็น 1 ใน  
6 คณะมนตรีหลักของสหประชำชำติท่ีมีภำรกิจหลัก 
ในกำรเสนอและทบทวนนโยบำยท่ี เ ก่ียวข ้อง กับ 

กำรพัฒนำในทุกมิติ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมำชิก  
บรรลุเป ้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ภำยใน 
ปี 2573 นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังได้รับเลือกตั้งให้ 
ด� ำ ร งต� ำแหน ่ งสมำชิ กคณะกรรมกำรมรดกโลก  
ขององค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชำชำติ วำระปี 2562 – 2566 โดยได้รับ
คะแนนเสียง  156 เสียง  จำกจ� ำนวนประเทศ ท่ี 
ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 170 ประเทศ ซึ่งเป็นคะแนน
สูงสุดในกำรเลือกต้ังครั้งดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นถึง 
ควำมเชื่อมั่นจำกนำนำประเทศที่มีต่อประเทศไทย

020401



101

02การต่างประเทศ

020401แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก ผลการด�าเนินงานที่ผ ่านมา  กำรด�ำเนินงำนของ 

หน่วยงำนรัฐเพื่อส ่งเสริมสถำนะและบทบำทของ
ประเทศไทยในประชำคมโลก ในช่วงปี 2561 – 2562 
ด� ำ เนินกำรจัดโครงกำรเผยแพร ่และแลกเปลี่ ยน 
องค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมและวิชำกำร อำทิ เทศกำล
ภำพยนตร์ไทย งำนแสดงดนตรีไทย งำนประชำสัมพันธ์
อำหำร ไทย กิ จกรรมมวยไทย ด� ำ เนินกิ จกรรม 
กำรทูตพุหภำคี/กำรภูมิภำค ในกำรแสดงบทบำท 
ในเวทีระหว่ำงประเทศ อำทิ กำรเป็นประธำนอำเซียน 
และบทบำทไทยในสหประชำชำติ รวมท้ังส ่งเสริม 
ให้ประเทศไทยเป็นท่ีตั้งของส�ำนักงำนใหญ่หรือส�ำนักงำน
ภูมิภำคขององค์กำรระหว่ำงประเทศ และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน สอดคล้อง
กับนโยบำยที่จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ  
กำรลงทุน และกำรบริกำรของภูมิภำค เพื่อเพิ่มบทบำท
ของไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน
อย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก่ กำรตรำพระรำชบัญญัติเอกสิทธิ์
และควำมคุ้มกันส�ำหรับองค์กำรระหว่ำงประเทศและ 
กำรประชุมระหว่ำงประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 
ซึ่งจะผลักดันสถำนะและภำพลักษณ์ของไทยในฐำนะ 
เจนีวำแห่งเอเชียในกำรเป็นแหล่งบ่มเพำะองค์ควำมรู้
และแนวปฏิบัติสำกลของภูมิภำค ซ่ึงเป็นประโยชน์
โดยตรงในกำรยกระดับศักยภำพของบุคลำกรไทย 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในช่วง 
ปีที่ผ่ำนมำหน่วยงำนรัฐได้ด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใต้
แนวคิดกำรทูตวัฒนธรรม และกิจกรรมกำรทูตพหุภำคี/
กำรภูมิภำค ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยเป็นที่รู ้จักของนำนำ
ประเทศ และมีบทบำทในประชำคมโลกมำกขึ้น ทว่ำ 
ไทยยังคงมีข้อจ�ำกัดในกำรเป็นท่ียอมรับในบำงมิติที่ยัง
ไม่มีศักยภำพเพียงพอท่ีจะสำมำรถแข่งขันกับภำคีอื่น ๆ  
ซึ่งท�ำให้โอกำสในกำรเข้ำร่วมมีบทบำทในเวทีระหว่ำง
ประเทศเป็นไปได้ไม่ง่ำยนัก อันเป็นผลมำจำกข้อจ�ำกัด
บำงเรื่อง อำทิ ควำมสัมพันธ ์ของไทยกับประเทศ
พันธมิตรในกำรพัฒนำ ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนสำกล และประเด็นควำมน่ำเชื่อถือของ
ไทยอันเ ก่ียวเนื่องกับควำมมั่นคงและเสถียรภำพ 
ทำงกำรเมือง นอกจำกนี้ยังมีควำมท้ำทำยในกำรส่งเสริม

ให้คนไทยมีควำมสำมำรถและศักยภำพเป็นที่ยอมรับ 
ในต่ำงประเทศ และองค์ควำมรู้ของไทยเป็นที่ชื่นชมใน 
เวทีโลก 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ส�ำหรบักำรด�ำเนนิกำร 
ส ่ ง เสริมสถำนะและบทบำทของประเทศไทยใน 
ประชำคมโลก ไทยมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องยกระดับ 
กำรส่งเสริมเอกลักษณ์ให้น�ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้  
เน้นกำรด�ำเนินนโยบำยที่เป็นกำรส่งเสริมสถำนะของไทย
ในเวทีโลก พร้อมไปกับกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถให ้
ทุกภำคส่วนของไทยในกำรเสริมสร้ำงสถำนะของประเทศ 
ให้มีเกียรติภูมิบนเวทีโลกและมีอ�ำนำจในกำรต่อรองกับ
นำนำประเทศเพือ่ปกป้อง รกัษำ และเพิม่พนูผลประโยชน์
แห่งชำติในทุกมิติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นระบบ 
เพิ่มควำมนิยมไทยผ่ำนกำรใช้อ�ำนำจแบบนุ่มนวล อำจมี
กำรผลักดันประเด็นที่ไทยมีศักยภำพและต้องกำรส่งเสริม
ผ่ำนเวทีหำรือระหว่ำงประเทศเพ่ือยกระดับบทบำท 
ของไทยในประเด็นต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นกำรริเริ่มให้เกิด 
กำรแลกเปล่ียนและน�ำไปสู่กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรและ
ศักยภำพของบุคลำกร นอกจำกนี้  ยังต ้องค�ำนึงถึง 
กำรรักษำมำตรฐำนสำกลในด้ำนต่ำง ๆ และกำรปฏบัิติตำม
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับ 
กำรยอมรบัจำกนำนำประเทศและเพิม่โอกำสกำรมีบทบำท 
ในเวทรีะหว่ำงประเทศ รวมไปถงึกำรเสริมสร้ำงเครือขำ่ย
ของคนไทย/ชุมชนไทยในต่ำงประเทศ
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02 การต่างประเทศ

020501 ทุกภาคสว่นมีสว่นรว่มขบัเคลือ่น
การตา่งประเทศอยา่งมีเอกภาพ 
และไทยเป็นหุน้สว่นความร่วมมอืกบั
ตา่งประเทศในทกุมติิมากขึน้ 

เป้าหมาย

โดยจะต้องบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร และภำคประชำสังคม 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ บนเงื่อนไขเวลำและทรัพยำกรที่มีจ�ำกัด เพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนด้ำน 
กำรต่ำงประเทศให้เป็นเอกภำพและมีประสิทธิภำพสูงสุด ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรข้ำงต้นจะส่งผลให้กำรต่ำงประเทศไทย  
มีเอกภำพ ท�ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลกได้  
โดยเป้ำหมำยต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรบูรณำกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรไทยและภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำ/เชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดบริกำรของภำครัฐ/ให้ควำม 
ช่วยเหลือกับคนไทยในต่ำงประเทศ 

แผนแม่บทย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพ
และบูรณาการ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจำรณำระดับ
ควำมร ่วมมือระหว่ำงส ่วนรำชกำรไทยเพื่อพัฒนำ/ 
ขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศในทุกมิติ ระดับควำมส�ำเร็จใน
กำรสร้ำงควำมตระหนกัรู ้กำรมส่ีวนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ  
และระดับกำรพัฒนำงำนบริกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
และด้ำนกำรกงสุล พบว่ำ ประเทศไทยได้ด�ำเนินกำรเพ่ือ
ขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศอย่ำงเป็นเอกภำพ โดยใช้
กลไกทีมประเทศไทย ท่ีบูรณำกำรร ่วมกันระหว่ำง 
ส่วนรำชกำรที่ไปประจ�ำกำรในต่ำงประเทศ เชื่อมโยงกับ
ส ่วนรำชกำรที่ตั้ งอยู ่ ในประเทศไทย เพื่ออ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรจัดบริกำรของภำครัฐให้กับคนไทยใน
ต่ำงแดน และให้ควำมช่วยเหลือส�ำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยำก 
โดยในช่วงปี 2562 ทีมประเทศไทยได้ให้ควำมช่วยเหลือ
คนไทยในหลำยสถำนกำรณ ์  อำทิ  สถำนกำรณ  ์
ควำมรุนแรงในลิเบีย นอกจำกนั้น ยังได้มีกำรให้บริกำร
ผ ่ำนระบบกงสุลออนไลน์ หรือ e-Consular เพ่ือ
ประชำชน ซึ่งได ้น�ำเทคโนโลยีมำใช ้ในกำรอ�ำนวย 
ควำมสะดวกให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็ว 
ยิ่ งขึ้น รวมทั้ งมีกำรเป ิดใช ้งำนระบบกำรเก็บสถิติ 

งำนกงสุล เพื่อสร้ำงฐำนข้อมูลส�ำหรับกำรพัฒนำกำรให้
บริกำรต่อไป แต่ยังขำดกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยบุคคล
และองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่ำงประเทศ

การด�าเนนิการทีผ่่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนรฐั
เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 เน้น 
กำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีบูรณำกำรและเอกภำพ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิำพของกำรท�ำงำนและควำมตระหนกัรู้
เกี่ยวกับงำนด้ำนต่ำงประเทศของทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำควิชำกำร และภำคประชำชน ผ่ำนกำรจัดท�ำโครงกำร
ต่ำง ๆ ภำยใต้กลไกกำรทูตเพื่อประชำชนและกำรทูต
สำธำรณะ อำทิ กำรบูรณำกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชน ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทำงด้ำนวิชำกำร 
และกำรจัดงำนเทศกำลไทยในต่ำงประเทศ เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กิจกรรมระหว่ำงประเทศ โครงกำรที่ด�ำเนินกำรแล้วอย่ำง
เป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำระบบ 
กำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรคัดกรองคนต่ำงด้ำว ผ่ำนกำรเชื่อมโยง
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02การต่างประเทศ

020501แผนแม่บทย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพ
และบูรณาการ

ข้อมูลระหว่ำงกรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
และส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ใน
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรตรวจลงตรำและ 
ตรวจคนเข ้ำ เมืองเพื่อส ่ ง เสริมกำรท ่องเ ท่ียวและ 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชำวต่ำงชำติ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำก
บริบทโลกที่ ได ้ เปลี่ ยนแปลงไปท� ำ ให ้ ในป ัจจุบัน 
กำรด�ำเนินงำนในรูปแบบเดิมไม่สำมำรถตอบสนองและ
รับมือกับเหตุกำรณ์และภัยพิบัติที่ เ กิดขึ้นได ้อย ่ำง 
ทันท่วงที นอกจำกนี้ เนื่องจำกกำรด�ำเนินงำนเพ่ือให้มี
เอกภำพและบูรณำกำรเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ได้
วำงไว้น้ันไม่ได้อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนใด
เพียงหน่วยงำนเดียว ดังนั้นจะต้องอำศัยกำรท�ำงำน 
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน ซึ่งยังพบข้อจ�ำกัดต่ำง ๆ อำทิ 
ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลท่ีไม่เช่ือมโยงกันระหว่ำง
หน่วยงำนรัฐและควำมซ�้ำซ้อนกันของภำรกิจ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ควรพัฒนำ 
กำรเตรียมกำรตั้งรับกับภัยคุกคำมและปัญหำที่อำจเกิด
ขึ้นภำยใต้บริบทโลกในปัจจุบันให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผ ่ำนกำรลดทอนข้ันตอนกำรด�ำเนินงำนที่ไม ่จ�ำเป็น 
เนื่องจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่มีขอบเขตที่กว้ำงขวำง 
เชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประชำชนโดยตรง
มำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย กำรค้ำมนุษย์ 
หรือภัยคุกคำมด้ำนสุขภำพและภัยพิบัติ รวมถึงพิจำรณำ
สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขั บ เ คลื่ อ น  พัฒนำ  และแก ้ ไ ขป ัญหำทำ งด ้ ำน 
กำรต่ำงประเทศร่วมกัน ซึ่งกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
ควรมีหลำยระดับ ตั้งแต่กำรเสนอควำมคิดเห็น กำรร่วม
ด�ำเนินกำร ตลอดจนกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน  
โดยกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนน้ัน  
ควรก�ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันใหม่เพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรับ
กำรท�ำงำนร่วมกันมำกกว่ำที่จะใช้บทบำทหรืออ�ำนำจ
หน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำนเป็นตัวก�ำหนดแนวทำง 
กำรด�ำเนินงำน ทั้งนี้ ควรสนับสนุนควำมร่วมมือกัน 

ในด้ำนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม อำทิ ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน  
ด้ำนวิชำกำร และด้ำนวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงของ
ประชำชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซ่ึงจะพัฒนำ 
ไปสู่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในด้ำนอื่น ๆ และเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชำติ และเพ่ิมโอกำสทำงเศรษฐกิจ
ต่อไป อำทิ มุ่งขยำยกรอบกำรด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำย
กำรทูตเพื่อประชำชนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ พร้อมน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำบูรณำกำรร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลและกำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรท�ำงำนอย่ำง
ไร้รอยต่อของทุกภำคส่วน โดยมีสถำนเอกอัครรำชทูต
และสถำนกงสุลใหญ่ 99 แห่งทั่วโลก ท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์
ด�ำรงธรรมในต่ำงประเทศ



       การเกษตร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 03

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“วางรากฐานเกษตรไทย
เพ่ือการเติบโตก้าวไกล

อย่างยั่งยืน”
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03การเกษตร

030001

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (3) กำรเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำภำคเกษตรให้มีศักยภำพและ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยกำรยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้ำ
เกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงรำยได้และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศ  
โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น และ (2) ผลิตภาพ 
การผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 
ในประเทศปี 2562 มีมูลค่ำรวม 673,220  
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2561 ที่มีมูลค่ำ 
รวม 672,388 ล้ำนบำท หรือมีกำรขยำยตัว 
เพียงร ้อยละ 0.1 จำกปี 2561 เนื่องจำก 
ควำมผนัผวนของสภำพภมูอิำกำศยงัคงเป็นปัจจัย 
หลักที่มีผลต่อผลผลิตทำงกำรเกษตรของไทย 
โดยเฉพำะปัญหำภัยแล้ง และอุทกภัย ทั้งนี้  
หำกพิจำรณำอัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศสำขำเกษตร เฉลีย่ปี 2560-2562 
จะขยำยตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งถือว่ำยังห่ำงจำก 
กำรบรรลุเป ้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว ้ที่อัตรำ 
ร้อยละ 3.8 ในปี 2565 ซ่ึงหำกมีกำรผลักดัน
นโยบำยส�ำคัญ ๆ เพื่ อพัฒนำภำคเกษตร  
โดยเน ้นกำรพัฒนำเกษตรกรสู ่  Smar t  Fa rmer  กำรสร ้ ำ งควำม เข ้ มแข็ ง ให ้ กั บสถำบัน เกษตรกร  
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรมืออำชีพที่มีศักยภำพ 
ในด้ำนกำรผลติ กำรแปรรปู และกำรตลำดโดยใช้หลักกำรตลำดน�ำกำรผลิตควบคู่กับกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ท�ำให้กำรผลิตสินค้ำเกษตรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและมีคุณภำพมำตรฐำนมำกขึ้น คำดว่ำจะท�ำให้
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดได้

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร

GDP ภำคเกษตร
(ล้ำนล้ำนบำท)

อัตรำกำรขยำยตัว
(ร้อยละ)

GDP ภำคเกษตร อัตรำกำรขยำยตัว
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GDP ภาคเกษตร 
(ล้านล้านบาท)

อตัราการขยายตวั 
(รอ้ยละ)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร

GDP ภาคเกษตร อัตราการขยายตัว
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ทั้งนี้ ประเด็นกำรเกษตรยังคงมีประเด็นท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ได้แก่  
(1) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสนับสนุนภำคเกษตรกรรมยังมีน้อย จึงต้องเร่งผลักดันกำรถ่ำยทอดงำนวิจัยสู่กำรปฏิบัติจริง
แก่ภำคเกษตร เพ่ือน�ำไปต่อยอดสู่กำรเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำเกษตรในเชิงพำณิชย์ และท�ำให้สินค้ำเกษตรได้รับ 
กำรพัฒนำครบวงจร (2) เกษตรกรไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตได้ เนื่องจำกกำรจัดหำ
เทคโนโลยีมีค่ำใช้จ่ำยท่ีสูง ไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน รวมทั้งเกษตรกรขำดควำมมั่นใจและไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกเทคโนโลยี จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรหันมำลงทุนและใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรผลิต (3) หน่วยงำน
ภำครัฐและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ควรให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลทำงด้ำนกำรเกษตร  
ผลกัดนัให้เกษตรกรปรบัเปลีย่นกำรผลติของตนให้เข้ำสูร่ะบบมำตรฐำนควำมปลอดภยั ให้ควำมรูแ้ละผลกัดนักำรรวมกลุม่ 
ของเกษตรกรเพื่อให้กลำยเป็นสถำบันเกษตรกรที่มีควำมเข็มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมกำรตลำดให้แก่เกษตรกรเพ่ือรองรับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรต่ำง ๆ ควบคู่ไปกับกำรผลิตที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร พบว่ำมี
กำรปรบัตวัเพ่ิมขึน้จำกร้อยละ 1.7 ในปี 2560 
เป็นร้อยละ 2.25 ในปี 2561 ส่วนหนึ่งเป็นผล
จำกปัจจยัทำงด้ำนสภำพแวดล้อมท่ีเอือ้อ�ำนวย 
ต่อผลผลิตทำงกำรเกษตร ประกอบกับ 
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กำรผลติในรปูแบบต่ำง ๆ  เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพ 
และลดต ้นทุน ซ่ึงหำกเปรียบเทียบกับ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้อัตรำผลิตภำพกำรผลิต
ของภำคเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ในปี 2565 
ถือว่ำ ณ ปี 2561 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ก�ำหนดไว้แล้ว อย่ำงไรก็ดี ประเทศไทย
ท่ีต้องรักษำระดับผลิตภำพของภำคเกษตรไว้
ให้ได้ตลอดช่วงระยะเวลำนี ้ โดยให้ควำมส�ำคญั 
กับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำที่เป็นปัจจัยกำรผลิตที่ส�ำคัญ และกำรพัฒนำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท่ีดีเหมำะกับสภำพภูมิอำกำศ 
ควบคู่กับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งกำรควบคุมกำรผลิต
และกำรเข้ำถึงตลำดที่ส�ำคัญ พร้อมทั้งมีกำรส่งเสริมให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือรักษำระดับ
ควำมส�ำเร็จไว้ต่อเนื่อง

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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แผนแม่บทฯ ประเด็น กำรเกษตร ประกอบด้วย 6 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้  (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ด้วยกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
กำรขึน้ทะเบยีนและคุม้ครองสทิธ์ิให้กบัสนิค้ำและผลติภณัฑ์ สร้ำงควำมแตกต่ำง ควำมโดดเด่น และสร้ำงแบรนด์ให้กับสินค้ำ 
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนและระบบรับรองควำมปลอดภัยในระดับต่ำง ๆ 
รวมถึงกำรตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนกำรผลิตสินค้ำที่ได้คุณภำพ
มำตรฐำนควำมปลอดภัย สร้ำงควำมตระหนักรู ้ของผู ้ผลิตและผู ้บริโภคถึงควำมส�ำคัญของเกษตรปลอดภัย  
รวมทั้งสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับวิถีชำวบ้ำนเพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพำณิชย์ที่ได้มำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล (3) เกษตรชีวภำพ สนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพทำงกำรเกษตร
เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตและขยำยผลเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
จำกภูมิปัญญำท้องถ่ินและเทคโนโลยีท่ีค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรแปรรูปสินค้ำจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
ส่งเสริมกำรปลูกสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตำมควำมเหมำะสม และส่งเสริมให้มีกำรน�ำวัตถุดิบเหลือทิ้ง 
ทำงกำรเกษตรมำใช้ในอตุสำหกรรมและพลงังำนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัชวีภำพ (4) เกษตรแปรรปู สนบัสนุนกำรวจิยัและพฒันำ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร และผลิตภัณฑ์คุณภำพสูงที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญกับตรำสินค้ำและปกป้องสิทธ ิ
ในทรัพย ์สินทำงปัญญำ ส ่งเสริมกำรใช ้วัตถุดิบและผลิตผลทำงกำรเกษตรเพื่อแปรรูปเป ็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
(5) เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยกำรผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร 
รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนำคต เพื่อน�ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
กำรเกษตรทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวำงแผนกำรเกษตร และพัฒนำเกษตรกรให้เป ็นเกษตรกรอัจฉริยะ 
ที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมกำรท�ำระบบฟำร์มอัจฉริยะ และ (6) กำรพัฒนำระบบ
นิเวศกำรเกษตร ให้ควำมส�ำคัญกับมำตรกำรสนับสนุนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำรสร้ำงมูลค่ำในภำคเกษตรด�ำเนินกำรได ้
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อำทิ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเกษตร และพัฒนำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรทำงกำรเกษตร เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงเหมำะสม พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรและ
ระบบติดตำมเฝ้ำระวังและเตือนภัยสินค้ำเกษตรให้ทันสถำนกำรณ์ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกร และส่งเสริม 
กำรขยำยตลำดสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่ำง ๆ
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ที่มำ: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยกรมศุลกำกร

ที่มำ: กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
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ซึ่งเป็นสินค้ำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพำะพื้นที่ อำทิ  ผลไม้เมืองร้อน ข้ำวหอมมะลิ และกล้วยไม้ รวมทั้งสินค้ำที่ได้รับ
กำรรับรองสิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) โดยกำรพัฒนำอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินและควำมโดดเด่นของสินค้ำในพ้ืนท่ี พัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนของสินค้ำ พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น สร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
และวิสำหกิจชุมชน และส่งเสริมกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ที่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตรเพิ่มขึ้น

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่า 
เพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย
030101

แผนแม่บทย่อย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
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03การเกษตร

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่ำกำรส่งออกของสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ซ่ึงพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรส่งออก 
ของผลไม้เมืองร้อน ข้ำวหอมมะลิ และกล้วยไม้ ในช่วงปี 2560 - 2561 มีกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.79 ต่อปี มูลค่ำ 
กำรจัดจ�ำหน่วยสินค้ำ GI ท่ีข้ึนทะเบียนท่ีจัดจ�ำหน่ำยภำยในประเทศจำกงำนที่กรมทรัพย์สินทำงปัญญำจัดขึ้น  
ณ ธันวำคม 2560 มีมูลค่ำรวม 3,500 ล้ำนบำท และเพิ่มเป็น 5,300 ล้ำนบำท ณ กุมภำพันธ์ 2563 แสดงให้เห็นว่ำ
มูลค่ำกลุ่มสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีแนวโน้มกำรขยำยตัวในทิศทำงที่ดี อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ควรเร่งจัดท�ำฐำนข้อมูลส�ำหรับกำรใช้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ครอบคลุมและสะท้อน
มูลค่ำของผลิตภัณฑ์อย่ำงแท้จริง

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561-2562 ส่วนใหญ่
ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยผ่ำนโครงกำรส่งเสริม 
ด้ำนกำรผลติและพฒันำสนิค้ำเกษตรให้มคีณุภำพ โดยเน้น 
สินค้ำที่มีศักยภำพและมีควำมโดดเด่นในแต่ละพื้นที่  
เพื่อกำรสร้ำงรำยได้และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ 
กับเกษตรกรและผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนท้องถิ่น  
โดยควบคูไ่ปกบักำรส่งเสรมิด้ำนกำรตลำด และกำรผลักดนั 
ให้มีกำรจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำผ่ำนโครงกำรส่งเสริมและคุ ้มครองสินค้ำ 
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ไทย (GI) โครงกำรส่งเสริมสินค้ำ GI 
อัตลักษณ์สินค้ำพื้นถ่ินเพิ่มมูลค่ำสู ่สำกล เพ่ือสร้ำง 
ควำมเชือ่มัน่ในคณุภำพและมำตรฐำนของสนิค้ำอตัลักษณ์ 
พ้ืนถิ่ น ท้ั งตลำดภำยในประเทศและต ่ ำงประเทศ  
ซึ่งกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำร 
ขยำยตัวกำรผลิตสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มำกขึ้น 
อย่ำงไรก็ตำมในระยะต่อไปควรมีกำรพัฒนำต่อยอด
ผลิตภัณฑ ์ให ้มี คุณภำพและมีมูลค ่ำเพิ่มโดยอำศัย
นวัตกรรม รวมทั้งมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน
เพื่อท�ำให้กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรต่ำง ๆ ครบวงจร 
ทั้งต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนัก
ในควำมส�ำคัญของกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
นอกจำกนี้ตลำดที่ เข ้ำมำรองรับผลิตภัณฑ ์สิ่ งบ ่งชี้ 
ทำงภูมิศำสตร์ยังมีปริมำณน้อย และขำดกำรวิจัยและ
พัฒนำสินค้ำส่ิงบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เพื่อน�ำไปต่อยอด 
สู่กำรเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำในเชิงพำณิชย์ ท�ำให้สินค้ำ
เกษตรไม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงครบวงจร

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้ำงมูลค่ำ
จำกเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินตำมเป้ำหมำย จ�ำเป็นต้องเร่ง
สร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนกัในควำมส�ำคัญ 
ของกำรข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบกำร กำรสร้ำงตลำดใหม่ โดยควรประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนให้เกิดกระบวนกำร
ท�ำงำนร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ก�ำหนดเป้ำหมำยในเชิงพื้นที่
และผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ซ่ึงจะท�ำให้เกิดกำรพัฒนำตั้งแต่
วัตถุดิบ กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ กำรวิจัยพัฒนำและ
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ และกำรบริหำรจัดกำรตลำด 
ได้อย่ำงเป็นระบบ โดยต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนิน
โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์ 
พื้นถิ่นในประเภทอ่ืน ๆ โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต
สินค้ำส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ไทยสู่ตลำดยุคใหม่ โครงกำร
ส่งเสริมสินค้ำบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้ำ 
พื้นถ่ินเพิ่มมูลค ่ำสู ่สำกล นอกจำกนี้  ควรประสำน 
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยพัฒนำร่วม
สนับสนุนกิจกรรมกำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

030101030101
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03 การเกษตร

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำ 
ถึงพื้นที่ท�ำกำรเกษตรที่ผ่ำนกำรตรวจรับรอง GAP 
พืช (ไม่รวมพื้นที่ปลูกข้ำว) ณ ตุลำคม 2561  
รวมทั้งสิ้น 1.02 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.68 
ของพื้นที่เกษตรท้ังหมด (ไม่รวมกำรตรวจรับรอง
จำกภำคเอกชน) ขณะท่ีพื้น ท่ีตรวจรับรอง
มำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์ ณ กรกฎำคม 2562 มทีัง้สิน้ 
531,620.67 ไร่ หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.35 ของพืน้ที ่
ท�ำกำรเกษตรทั้งหมด (ไม่รวมกำรตรวจรับรอง
จำกภำคเอกชน) จะเห็นได้ว่ำกำรปรับเปล่ียน 
กำรผลิตให้เข้ำสูร่ะบบมำตรฐำนยงัน้อย ซึง่จะส่งผล 
ต่อสินค้ำเกษตรปลอดภัยให้มีมูลค่ำตำมเป้ำหมำย
ทีก่�ำหนดไว้ จึงจ�ำเป็นท่ีภำครฐัและเอกชนต้องสร้ำง 
ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับเกษตรกร 
ทั้งกำรเชื่อมโยงตลำดควำมสนใจของเกษตรกร 
และกลไกกำรตรวจรับรองซึ่งหน่วยตรวจรับรอง
ยั ง มีจ� ำนวนน ้อย  ท� ำ ให ้ป ั จจุบันมีพื้ นที่ ท� ำ 
กำรเกษตรที่ผ่ำนกำรตรวจรับรอง GAP น้อย

ที่มำ: กรมวิชำกำรเกษตร

ที่มำ: กรมพัฒนำที่ดิน

0.68%

99.32%

0.35%

99.65%

กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรปลอดภัยเป็นกำรยกระดับคุณภำพของสินค้ำเกษตรไทยเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่น
ในสินค้ำเกษตรของไทย กำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดซึ่งจะมีผลต่อกำรขยำยตลำดทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ โดยจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ผลผลิตมวลรวมในประเทศสำขำเกษตรเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี เพื่อกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยดังกล่ำว มีประเด็นกำรพัฒนำท่ีต้องให้ควำมส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรส่งเสริมกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำ
ปลอดภัย/สินค้ำอินทรีย์ กำรวิจัยพัฒนำ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนและระบบกำรรับรอง กำรส่งเสริมกำรขำยและ
กำรตลำด และกำรพัฒนำฐำนข้อมูลผู้ผลิต/ผู้แปรรูป/ผู้ขำยสินค้ำปลอดภัย/สินค้ำอินทรีย์

030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย
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03การเกษตร

030201

การด�าเนินการที่ผ ่านมา กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ 
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ปี 2561-2562 จะเกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำกำรผลิตให้ได้คุณภำพมำตรฐำน ผ่ำนโครงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรผลิตและแปรรูปสินค ้ำ เกษตร
ปลอดภัย กิจกรรมหลักพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำม
มำตรฐำนเกษตรปลอดภัย GAP/อินทรีย์ เพื่อยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภัยผลผลิตสินค้ำเกษตร 
ให้เพิม่ขึน้ รวมไปถึงกำรลดต้นทุนกำรผลติของภำคเกษตร 
และท�ำให ้สภำพแวดล ้อมและระบบนิ เวศบริเวณ 
แปลงเกษตรดข้ึีน  ซึง่กำรด�ำเนินกำรดงักล่ำวสอดคล้องกบั 
ปัจจัยสู ่ควำมส�ำเร็จกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนและ
ระบบรับรองมำตรฐำน 

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เกษตรกร 
ขำดแรงจูงใจด้ำนรำคำและกำรตลำดในกำรปรับเปลี่ยน
กำรผลิตของตนให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
ขณะที่ผู ้บริโภคยังขำดควำมตระหนักในกำรเลือกซ้ือ
สินค้ำที่มีคุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภัย ประกอบกับ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจรับรองคุณภำพมำตรฐำนทั้งจำก
ภำครัฐและเอกชนเป็นภำระต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น
ของเกษตรกร ซึ่งไม่จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบ
กำรผลิต นอกจำกน้ี โครงกำรที่มำรองรับป ัจจัย 
สู่ควำมส�ำเร็จกำรส่งเสริมสินค้ำปลอดภัย ยังคงเจำะกลุ่ม
สินค้ำเป็นรำยจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ โดยขำดโครงกำร 
ที่ขับเคลื่อนในภำพรวม และขำดกำรเชื่อมโยงของ 
หน่วยงำนท่ีมำรับช่วงต่อของสินค้ำในด้ำนกำรจัดกำร
ตลำด ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับระบบกำรผลิต
ให้เข้ำสู่ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยมำกขึ้น

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย กำรสร ้ำง 
มลูค่ำเพิม่ให้กับสนิค้ำเกษตรปลอดภยัในระยะต่อไป ควรสร้ำง 
ควำมรู ้ควำมเข ้ำใจให้กับเกษตรกรในกำรผลิตตำม 
หลักกำรปฏิบัติทำงเกษตรที่ดี (GAP) รวมถึงมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะท�ำให้กำรผลิตมีประสิทธิผล รวมถึง 
กำรสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู ้บริโภคเพ่ือขยำยตลำด  
โดยให ้ควำมส�ำคัญกับโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ เกษตร
ปลอดภัย (GAP Zoning) ด้วย Agri-Map และโครงกำร
ส ่งเสริมกำรผลิตสินค ้ำเกษตรอินทรีย ์  นอกจำกนี้  
ควรพิจำรณำถึงกลไกกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน  
โดยให้ควำมส�ำคัญกับโครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน
และระบบกำรรับรองสินค้ำเกษตรตำมหลักมำตรฐำน 
GAP โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนและระบบ 
กำรรับรองเกษตรอินทรีย์สู่ระดับสำกล ทั้งนี้ ควรส่งเสริม
กลไกกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจรับรองคุณภำพมำตรฐำน
สินค้ำเกษตร เพื่อให้เกิดกำรกระจำยหน่วยตรวจรับรอง 
ทีไ่ด้คณุภำพบรกิำรกบัเกษตรกรได้อย่ำงทัว่ถงึ ซึง่อำจจะต้อง 
พิจำรณำถึง รูปแบบควำมร ่วมมือระหว ่ำงภำครัฐ  
ภำคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำย
ในกำรตรวจรับรอง ขณะเดียวกันจะมีผลผลิตที่ผ ่ำน 
กำรตรวจรับรองสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
และควรมีกำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำสินค้ำเกษตร
ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนสินค้ำ
เกษตรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่กำรผลิตเพ่ือเป็นแหล่ง 
ในกำรสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงครบวงจร
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เป็นกำรประเมินควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยและคุณประโยชน์ด้ำนโภชนำกำรของสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์  
ซึง่เกดิจำกกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลติให้เข้ำสูร่ะบบมำตรฐำนควำมปลอดภยั ทัง้สนิค้ำเกษตรหรอือำหำรสด 
ผลิตภัณฑ์อำหำรบรรจุเสร็จหรือสินค้ำเกษตรท่ีผ่ำนกำรแปรรูป และอำหำรปรุงส�ำเร็จหรืออำหำรพร้อมบริโภค  
โดยพิจำรณำในมิติทั้งปัจจัยควำมถี่ในกำรเลือกซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อและปัจจัยจำกแหล่งผลิตหรือหน่วย
ควบคุมคุณภำพ กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตรเพ่ิมข้ึน มีปัจจัยหลักท่ีต้อง
ด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยให้เข้ำสู่ระบบกำรรับรอง
คุณภำพมำตรฐำน ควบคู่กับกำรวิจัยพัฒนำด้ำนโภชนำกำรอำหำร เพื่อกำรผลิตสินค้ำและอำหำรเพ่ือสุขภำวะ 
ของชุมชน 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ณ ปี 2561 ดชันคีวำมผำสขุของเกษตรกรด้ำนสขุอนำมยัอยูใ่นระดับ 98.17 โดยเพิม่ข้ึน 
จำกปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 97.14 เนื่องจำกเป็นกำรแสดงถึงครัวเรือนเกษตรกรท่ีได้เลือกบริโภคอำหำรท่ีมีคุณภำพ 
ได้มำตรฐำน จำกกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้ปลอดภัย และนโยบำยควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและผลิตภัณฑ์
อำหำร เช่น สินค้ำเกษตรปลอดสำรพิษ สินค้ำเกษตรอินทรีย์เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและจ�ำหน่ำยในตลำด รวมทั้ง 
มีกำรให้ควำมรู้และรณรงค์ให้ประชำชนบริโภคอำหำรที่สะอำด ปลอดภัย ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร อย่ำงไรก็ตำม 
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนและระบบกำรตรวจรับรองยังคงต้องพัฒนำและสร้ำงควำมร่วมมือกับ 
ภำคเอกชน องค์กรพฒันำเอกชน เพือ่จดักำรกบัปัญหำกำรปนเป้ือนและสำรเคมตีกค้ำงในผลผลติเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ 
แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ที่มำ: ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับ
การยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัย 
และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย
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030202

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561-2562   
ให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรตรวจรับรองคุณภำพ
มำตรฐำนสินค้ำเกษตรผ่ำนโครงกำรยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร ซ่ึงท�ำให้สถำนประกอบกำรสินค้ำ
ปศุสัตว์ได้รับกำรตรวจประเมินและอยู่ในระดับมำตรฐำน
เพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งยังมีกำรผลักดันสินค้ำเกษตรอื่น ๆ  
ให้ผ่ำนกำรรับรองคณุภำพมำตรฐำนสนิค้ำเกษตรปลอดภยั 
โดยเน ้นกำรลดใช ้สำรเคมีในภำคเกษตรเป ็นหลัก  
ซึ่งกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวจะช่วยให้บรรลุเป้ำหมำย 
ทีก่�ำหนดไว้ได้ระดบัหนึง่เท่ำนัน้ เนือ่งจำกมุง่เน้นทีก่ำรตรวจ 
รับรองโดยปกติจะมีกำรตรวจรับรองเพียงปีละครั้ง ทั้งนี้
หำกมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมเข้ำใจและจิตส�ำนึก
ควำมรับผิดชอบต ่อผลผลิตของตนเอง จะช ่วยให ้
ผลิตภัณฑ์มีควำมปลอดภัยเป็นที่ยอมรับอย่ำงแท้จริง 
นอกจำกนี้ มีกำรด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำร
เพื่อสุขภำวะของชุมชน ในปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับ
ป ั จ จัยสู ่ ควำมส� ำ เ ร็ จ ในด ้ ำนกำรวิ จั ยและพัฒนำ 
ด้ำนโภชนำกำรอำหำร อย่ำงไรก็ตำมในระยะต่อไป 
หน่วยงำนของรฐัควรมกีำรส่งเสรมิและผลกัดนัให้มกีำรวจิยั 
และพัฒนำด้ำนโภชนำกำรอำหำรให้เพิ่มมำกขึ้น รวมทั้ง
กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงสุขอนำมัย ควำมสะอำดและ
กำรปนเป ื ้อน คุณประโยชน์ของสินค ้ำเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภำพที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำด เพื่อใช้ในกำรน�ำไปส่งเสริมและ
สร้ำงควำมเข้ำใจในวงกว้ำงต่อไป

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหำ
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องของเกษตรกรเกี่ยวกับ
กำรผลิตให้ได้คุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภัย รวมทั้ง

จิตส�ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อผลผลิตของเกษตรกรเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับผู ้บริโภค  
ซ่ึงแม้ว่ำเกษตรกรจะผ่ำนกำรตรวจรับรองในแต่ละป ี
แต ่กำรด�ำเนินกำรผลิตระหว ่ำงป ี เกษตรกรต ้องมี 
ควำมรับผิดชอบและค�ำนึงถึงหลักกำรควำมปลอดภัย 
ทีต้่องรักษำไว้ตำมมำตรฐำน ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำรรักษำ
มำตรฐำนแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ชื่อเสียงของ
ตัวเกษตรกรที่ผลิตสินค้ำที่ได้คุณภำพ และในส่วนของ
กำรวิจัยและพัฒนำด ้ำนโภชนำกำรอำหำร ยังคง 
ประสบปัญหำเนื่องจำกผลงำนวิจัยส่วนใหญ่มักสิ้นสุด
กระบวนกำรภำยในห้องทดลอง ซ่ึงยังขำดกระบวนกำร
ถ่ำยทอดและน�ำมำใช้งำนจริงในภำคเกษตร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยให้ได้รับกำรยอมรับ
ด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยและคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
สงูขึน้ในระยะต่อไป ควรเสรมิสร้ำงทกัษะและทศันคตขิอง 
เกษตรกรในกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ได้คุณภำพมำตรฐำน
ทั้งกลุ่มที่สำมำรถเข้ำสู่ระบบกำรตรวจรับรอง และกลุ่ม 
ที่ไม่เข้ำสู่ระบบกำรตรวจรับรอง (แต่มีควำมปลอดภัย) 
รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิจัยพัฒนำต่อยอด
กระบวนกำรผลิตด้วยตนเอง เพื่อให้กำรผลิตสินค้ำเกษตร
มีควำมปลอดภัยน ่ำเชื่อถือ โดยให ้ควำมส�ำคัญกับ
โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค ้ำเกษตร 
นอกจำกนี้  ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมรู  ้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคในกำรเลือกบริโภค
อำหำรปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภำพ ตัวอย่ำงเช่น
โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรเพื่อสุขภำวะของชุมชน



114

03 การเกษตร

เป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรด้วย 
วิธีกำรทำงชีวภำพ รวมถึงกำรอนุรักษ์และรักษำควำมสมบูรณ์ของฐำนทรัพยำกรเพื่อควำมยั่งยืนในกำรใช้ประโยชน์  
กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีส่วนส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่ำ
เพ่ิมขึ้น โดยปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้
ประโยชน์จำกสมุนไพร กำรอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร กำรพัฒนำฐำนข้อมูลทรัพยำกรชีวภำพ (ด้ำนพืช 
ปศุสัตว์ ประมง และจุลินทรีย์) กำรวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร กำรวิเครำะห์ข้อมูลพืชสมุนไพรและ
ก�ำหนดเป้ำหมำยเพื่อน�ำไปสู่กำรแปรรูปขั้นสูง กำรส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรเป้ำหมำย กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกฐำน
ชีวภำพระดับชุมชน กำรยกระดับกำรแปรรูปสมุนไพรจำกภูมิปัญญำท้องถ่ินให้มีคุณภำพมำตรฐำน กำรส่งเสริม 
กำรตลำดเกษตรชีวภำพและตลำดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ และกำรส่งเสริมและผลักดันกำรใช้สมุนไพร/เวชภัณฑ์ 
ที่สกัดจำกสำรธรรมชำติในกำรรักษำโรคและสร้ำงเสริมสุขภำพ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่ำกำร 
ส่งออกของสินค้ำเกษตรชีวภำพ โดยพิจำรณำ
จำกมูลค่ำกำรส่งออกเครื่องเทศและสมุนไพร
ในปี 2561 มีกำรขยำยตัวถึงร้อยละ 5.66  
เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ในปี 2562 มูลค่ำ 
กำรส่งออกฯ ลดลงถึงร้อยละ 11.91 จึงท�ำให้
อัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ย ปี 2560-2562 ลดลง
ร้อยละ 3.12 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจำกวัตถุดิบที่ได้
จำกแหล่งธรรมชำติ ซึ่งสมุนไพรหลำยรำยกำร
ตำมต� ำ รั บยำแผนโบรำณต ้ อ ง เก็ บจำก 
ป่ำธรรมชำติ ประกอบกับข้อจ�ำกัดในกำร
จัดกำรที่ ดินและกำรปลูกหรือขยำยพันธุ ์
ทดแทนท�ำให้สมนุไพรธรรมชำตมิปีรมิำณน้อยลง 
รวมถึงควำมไม่แน่นอนของตลำดต่ำงประเทศ 
เมื่อพิจำรณำค่ำเป้ำหมำยสินค้ำเกษตรชีวภำพมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี จึงมีควำมท้ำทำยในกำรบรรล ุ
เป้ำหมำย ดังนั้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรชีวภำพ/สมุนไพรท่ีได้มำตรฐำน 
คุณภำพ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด 

ที่มำ: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยกรมศุลกำกร
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030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ
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030301

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐ ปี 2561-2562 มีควำมหลำกหลำยตำมขอบเขต
ภำรกิจ โดยขับเคลื่อนผ่ำนกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำฐำน
ทรัพยำกรกำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร  
(พืช ประมง ปศุสัตว ์ ) กำรส ่งเสริมเกษตรอินทรีย ์  
กำรพัฒนำด้ำนกำรตลำดเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
รวมถึงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสมุนไพร และกำรพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชนและแหล่งผลิตรองรับกำรท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร ซึ่งมีผลต่อกำรขยำยตัวของมูลค่ำสินค้ำเกษตร
ชีวภำพให้ขยำยตัวได้ในระดับหนึ่งเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม 
ในระยะต ่อไปควรให ้ควำมส�ำคัญตั้ งแต ่กำรศึกษำ 
ถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรอนุรักษ์ กำรพัฒนำ
และกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตและขยำยผลเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
เกษตรกรมีข้อมูลและองค์ควำมรู้ในกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ชีวภำพ/สมุนไพร และข้อมูลด้ำนตลำดไม่เพียงพอที่จะน�ำ
ไปสู ่กำรตัดสินใจในกำรผลิตและสร้ำงรำยได้ กำรน�ำ 
ผลงำนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกเกษตรชีวภำพ/
สมนุไพร มำประยกุต์ใช้กบัภมูปัิญญำท้องถิน่ยงัมปีริมำณน้อย 

ท�ำให ้กำรใช ้สมุนไพรและเวชภัณฑ์ ท่ีสกัดจำกสำร
ธรรมชำติในกำรรักษำโรคและสร ้ำงเสริมสุขภำพ 
ขำดควำมน่ำเชื่อถือ รวมถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ท�ำให้กำรขับเคล่ือน 
กำรพัฒนำสินค ้ำ เกษตรชีวภำพขำดเอกภำพและ 
ควำมเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่กำรผลิต 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำงมูลค่ำ
เ พิ่ ม ใ ห ้ กั บ สิ นค ้ ำ เ กษตรชี วภำพ ในระยะต ่ อ ไป  
ควรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อร่วม
ก�ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยร่วมกันของกำรพัฒนำร่วม
กัน โดยต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำระบบ
ฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่มีควำมส�ำคัญ
ทำงเศรษฐกิจ ผ่ำนกำรด�ำเนินโครงกำรควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพด้ำนปศุสัตว์ กำรอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์
สมุนไพร ผ่ำนโครงกำรอนุรักษ์คุ ้มครองสมุนไพรพื้นที่ 
ถิ่นก�ำเนิดของสมุนไพรและใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำย
ของทรัพยำกรพันธุกรรม ส่งเสริมกำรตลำดเกษตร
ชีวภำพและตลำดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ โดยโครงกำร
ขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ โครงกำรส่งเสริม 
ผู ้ ป ระกอบกำรผลิ ตผลิ ตภัณฑ ์ สมุ น ไพรภำย ใต ้  
พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ  
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เป็นกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรและวิสำหกิจในกำรน�ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มและรำยได้ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตร 
เพิ่มขึ้น ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญประกอบด้วย กำรส่งเสริมวิสำหกิจเกษตรจำกฐำนชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
และก�ำหนดมำตรกำรจูงใจในกำรจัดตั้งวิสำหกิจเกษตรชีวภำพของชุมชน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นพัฒนำเศรษฐกิจจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่
ทั่วประเทศ เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้เพิ่มข้ึน พบว่ำ ในปี 2561 มีกำรส่งเสริมกลุ ่มกิจกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน  
ได้ 28 วิสำหกิจ ใน 27 ต�ำบล และในปี 2562 มีกำรส่งเสริมได้ 27 วิสำหกิจ ใน 25 ต�ำบล รวมทั้งสิ้น 55 วิสำหกิจ 
ใน 52 ต�ำบล ซึ่งจะเห็นได้ว่ำมีกำรด�ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 1 ต�ำบล 1 วิสำหกิจ อย่ำงไรก็ตำมวิสำหกิจ
ชมุชนต่ำง ๆ ยงัคงต้องได้รบักำรสนบัสนนุเพือ่พฒันำต่อยอดผลิตภณัฑ์จำกฐำนชวีภำพให้มมีลูค่ำทำงเศรษฐกจิท่ีเพ่ิมขึน้ 
เพื่อส่งผลต่อเป้ำหมำยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำชีวภำพให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)

030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้ง 
ทุกต�าบลเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ
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030302

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้ขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ชุมชนและภำคธุรกิจในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกฐำน
ชีวภำพ ผ่ำนโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิสำหกิจ
ชุมชนจำกฐำนชีวภำพ และโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้ 
มีค ่ำเป ็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่ งกำรด�ำเนินกำรดังกล ่ำว 
จะเป็นกำรให้ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำรวมทั้งกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้วิสำหกิจชุมชน เพื่อสร้ำง
มูลค ่ำทำงเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพและภูมิป ัญญำ 
ท้องถิ่น ตลอดจนมีกำรจัดท�ำโครงกำรเครื่องมือทำง
เศรษฐศำสตร ์และกำรเงิน เพื่ อกำรใช ้ประโยชน  ์
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพอย่ำงยัง่ยนื เพือ่เป็นกำรจงูใจ 
ในกำรจัดตั้งวิสำหกิจเกษตรชีวภำพของชุมชน ซ่ึงจะช่วย
ให้บรรลุเป้ำหมำยมำกขึ้น นอกจำกนี้ ในระยะต่อไป
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรตลำดและกำรท่องเที่ยว 
ควรสนับสนุนกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เข ้ำถึงตลำด 
ในระดับต่ำง ๆ และเชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับวิสำหกิจชุมชนต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ 
จะมีกำรจัดตั้งวิสำหกิจกำรเกษตรจำกฐำนชีวภำพและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้นแล้ว แต่วิสำหกิจกำรเกษตร
ส่วนใหญ่ยงัคงต้องกำรค�ำแนะน�ำในหลำยส่วน ทัง้องค์ควำมรู้ 
จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ควบคู ่ไปกับกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ใน 
กำรพัฒนำต ่อยอดผลิตภัณฑ ์จำกฐำนชีวภำพและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่ เพิ่มขึ้น  
รวมทั้งข้อจ�ำกัดและทักษะในกำรบริหำรจัดกำรวิสำหกิจ
กำรเกษตรในรูปแบบธุรกิจ และกำรตลำดที่เข้ำมำรองรับ
ผลิตภัณฑ์จำกฐำนชีวภำพยังมีปริมำณน้อย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำงควำม
เข็มแข็งและยั่งยืนให้กับวิสำหกิจกำรเกษตรจำกฐำน
ชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถ่ินที่ตั้งข้ึน ควรจะต้องม ี
กำรส่งเสริมให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรใช้ประโยชน์
จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์
และฟื้นฟู  และน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช  ้
ในกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์จำกฐำนชีวภำพและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่ เพิ่มขึ้น  
โดยให้ควำมส�ำคญักบักำรด�ำเนนิโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ 
ของวิสำหกิจชุมชนจำกฐำนชีวภำพ โครงกำรส่งเสริม 
กำรปลูกไม้มีค่ำเป็นพืชเศรษฐกิจ และโครงกำรเครื่องมือ
ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงินเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพอย่ำงยัง่ยืน เพ่ือเป็นมำตรกำร 
จูงใจในกำรจัดต้ังวิสำหกิจกำรเกษตรชีวภำพของชุมชน
ให้เพิ่มขึ้น รวมถึงต้องผลักดันให้มีกำรด�ำเนินโครงกำร 
ในลักษณะให้ควำมรู ้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรวิสำหกิจ
เกษตรในรูปแบบธุรกิจ และกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภำพด้ำนกำรตลำด เพื่อให้วิสำหกิจสำมำรถ
ด�ำเนินของธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
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มีปัจจัยหลักที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรส่งเสริมเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรในกำร
ผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรเป้ำหมำยเพ่ือเพิ่มมูลคำ่สินค้ำ สนับสนุนกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้
ในกระบวนกำรผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทำน พัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปและผลิตภัณฑ์สู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์  
ส่งเสริมอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปขั้นสูง และเพิ่มช่องทำงกำรตลำดท้ังในและต่ำงประเทศ รวมถึงช่องทำงกำรตลำด
แบบออนไลน์ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีส่วนสนับสนุนในกำรบรรลุเป้ำหมำยท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สำขำเกษตรเพิ่มมำกขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป ซ่ึงพิจำรณำกลุ่มที่เก่ียวกับ
สนิค้ำเกษตร ได้แก่ อำหำร เครือ่งดืม่ ไม้และผลติภณัฑ์จำกไม้ เครือ่งหนงัและผลติภณัฑ์ ยำงและผลติภณัฑ์ ซึง่ในปี 2561 
มีมูลค่ำผลติภณัฑ์มวลรวมของอตุสำหกรรมเกษตรแปรรปูรวม 1.397 ล้ำนล้ำนบำท ลดลงเลก็น้อยจำก 1.397 ล้ำนล้ำนบำท 
ในปี 2560 หรือคิดเป็นอัตรำกำรขยำยตัวที่ลดลง ร้อยละ 0.11 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ  
และยำสูบ ซึ่งตลำดมีกำรชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อเทียบกับเป้ำหมำยกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมเกษตร
แปรรูปเฉลี่ยที่ร้อยละ 3 จึงนับเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งในกำรที่จะบรรลุเป้ำหมำย จึงจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินกำร 
กับผลิตภัณฑ์ที่ได ้รับผลกระทบด้ำนรำคำและตลำด รวมถึงกำรพัฒนำต่อยอดกำรแปรรูปไปสู ่สินค้ำข้ันสูง 
ที่มีมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้นต่อไป

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป

       ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
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030401

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของ
หน่วยงำนจะเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรผลิตและ
แปรรูปสินค้ำเกษตร ผ่ำนโครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต
และกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร กำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
แปรรูปเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร และกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพสินค้ำเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อกำรต่อยอด 
เชิงพำณิชย์ เพื่อเชื่อมโยงไปสู ่กระบวนกำรแปรรูป 
ในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรเพิ่มช ่องทำง 
กำรจัดจ�ำหน่ำย ผ่ำนโครงกำรเชือ่มโยงตลำดผ่ำนเครอืข่ำย 
สหกรณ์ กำรจัดแสดงสินค้ำและเชื่อมโยงกำรกระจำย
สินค ้ำเกษตร กำรเสริมสร ้ำงศักยภำพกำรแข ่งขัน 
ด้ำนกำรตลำดสินค้ำเกษตร กำรพัฒนำและส่งเสริม 
ศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตร และกำรตลำดสินค้ำเกษตร
คุณภำพดิจิทัล ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับ
ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร
เป้ำหมำย และกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
เกษตรกร/สถำบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงผลิตสินค้ำ
เกษตรในรูปแบบเดิม และไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี 
ที่ใช้ในกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรได้ ประกอบกับค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจั ดหำ เทคโนโล ยีกำรแปรรูปค ่ อนข ้ ำ งสู ง  
ซึง่เกษตรกรยงัไม่เหน็ถงึควำมคุม้ค่ำในกำรลงทนุ จงึไม่จงูใจ 
ให ้ เกษตรกร/สถำบันเกษตรกรลงทุนผลิตสินค ้ ำ 
เกษตรแปรรูป นอกจำกนี้ โครงกำรท่ีมำรองรับปัจจัย 
กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปขั้นสูง และส่งเสริม
สถำบันเกษตรกรในกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตร  
ยังคงมีน้อยและเป็นเฉพำะกลุ่มสินค้ำ ตลอดจนยังขำด
โครงกำรท่ีขับเคลื่อนในภำพรวม และขำดกำรเชื่อมโยง
ของหน่วยงำนที่มำรับช่วงต่อในด้ำนกำรแปรรูปสินค้ำ 
ไปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่มีมูลค่ำ รวมถึงปัจจัยกำรต่อยอด
เทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สู ่กำรผลิตเชิงพำณิชย์  
มีกำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิ จัย ท่ีมีศักยภำพและ 
กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเริ่ม
ด�ำเนินกำรในปี 2564

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มให้กับสินค้ำเกษตรแปรรูปในระยะต่อไป ควรให้ 
ควำมส�ำคัญกับกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีในกำรแปรรูปสินค้ำ
เกษตร กำรรวมกลุ ่มในรูปสหกรณ์ เพื่อลดต ้นทุน 
ค่ำเครื่องจักรกลกำรเกษตร กำรพัฒนำสินค้ำที่มีศักยภำพ
เข้ำสูร่ะบบกำรผลติในกลุม่เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรย์ี 
และเกษตรแปรรูปที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง พร้อมทั้งส่งเสริม
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสู ่กำรผลิตเชิงพำณิชย์  
เพ่ือให้เกษตรกร/สถำบันเกษตรกรน�ำมำใช้ในกำรแปรรูป
สินค้ำเกษตร และพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สินค้ำเกษตรแปรรูป และสนับสนุนกำรน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมำส่งเสริมอุตสำหกรรมแปรรูปขั้นสูงมำกขึ้น 
รวมถึงกำรเพิ่มช่องทำงตลำดสินค้ำเกษตรออนไลน์

       ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)



120

03 การเกษตร

เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ซ่ึงเกิดจำกกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภำพ 
กำรผลิต และเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรในเชิงมูลค่ำและปริมำณ ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยผลิตภำพกำรผลิตของ
ภำคเกษตรให้เพิ่มขึ้น โดยปัจจัยหลักท่ีต้องด�ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรวิจัยและพัฒนำ
กระบวนกำรเพิ่มประสิทธิภำพในฟำร์ม ส่งเสริมกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจริยะ  
และกำรขยำยตลำดสินค้ำเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงกำรสนับสนุนกำรท�ำระบบฟำร์มอัจฉริยะ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมผลผลิตโครงกำรเกษตร 
แปลงใหญ่สมยัใหม่ (ภำคเอกชนร่วมบรหิำรจดักำร) ซ่ึงในปี 2561 ผลก�ำไรของเกษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรเพิม่ขึน้จำกเดมิ 
จ�ำนวน 631.50 ล้ำนบำท ที่ด�ำเนินกำรใน 38 จังหวัด จ�ำนวน 88 แปลงใหญ่ พื้นที่ 159,114 ไร่ ซึ่งเป็นกำรเพำะปลูก
พืชหลัก (ข้ำว มันส�ำปะหลัง และอ้อย) สัตว์เล็ก (ไก่ สุกร) สัตว์ใหญ่ (วัว) สัตว์น�้ำ (กุ้ง ปลำ) และพืชสร้ำงรำยได้เร็ว  
(ผัก ผลไม้ สมุนไพร หม่อนไหม ถั่วเหลือง) ซึ่งจะเห็นได้วำ่กำรด�ำเนินงำนในลักษณะดังกล่ำว สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
ให้กับกำรท�ำเกษตรกรรมในโครงกำรเป็นอย่ำงมำก ข้อมูลดังกล่ำวเป็นกลุ่มตัวอย่ำงสะท้อนให้ทิศทำงกำรสร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ชัดเจนจำกกำรท�ำเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ หำกมีกำรขยำยผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ  
ของประเทศก็ยกจะสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำภำคเกษตรของไทย รวมทั้งจะเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน 
ไปสู ่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้แม้ว่ำจะเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงสูง ดังนั้น ในกำรเร่งสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกสินค้ำท่ีได้ 
จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�ำเนินกำรในลักษณะควำมร่วมมือ  
และประสำนกำรจัดท�ำข้อมูลมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะดังกล่ำวเพ่ือใช้ในกำรติดตำม
กำรด�ำเนนิงำนทีช่ดัเจนและครอบคลุมต่อไป รวมทัง้ยงัต้องเร่งส่งเสรมิกำรขยำยผลกำรท�ำเกษตรแปลงใหญ่สมยัใหม่ด้วย 

030501 สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ

    ที่มำ: คณะท�ำงำนโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม ่
           (ภำคเอกชนร่วมบริหำรจัดกำร)

พืชหลัก 41 แปลง 

พื้นที่ 105,572 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 
200,540,000 บำท

สัตว์บกขนำดเล็ก 7 แปลง 

พื้นที่ 17,081 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 
21,630,000 บำท

สัตว์บกขนำดใหญ่ 11 แปลง 
พื้นที่ 16,140  ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อปี
335,870,791 บำท

สัตว์น�้ำ 13 แปลง
พื้นที่ 11,056 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 
25,857,500 บำท

Cash Crop 16 แปลง 
พื้นที่ 8,502 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อปี 
47,600,000 บำท

“ก�าไรที่เพิ่มขึ้น”ของแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่

จ�ำนวน 88 แปลง พื้นที่ 158,000 ไร่ มูลค่ำรวม 631,000,000 บำท/ปี
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030501

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐ ที่ผ่ำนมำได้ด�ำเนินกำรในลักษณะของกำรพัฒนำ
ระบบกำรผลิตโดยน�ำเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีมำปรับใช้ 
โดยขับเคลื่อนผ่ำนโครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรตำมแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
(Agri-Map) โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่ และกำรพฒันำเครอืข่ำยองค์กรเกษตรกร Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer ซึง่มผีลต่อกำรปรับ 
เปลี่ยนโครงสร้ำงกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรด�ำเนินงำนพัฒนำตำมกลุ่มเป้ำหมำย
สินค้ำโดยกำรประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี ผ ่ำนโครงกำร 
ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำวเพิ่มมูลค่ำด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรม
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้ำนปศุสัตว์ (Motorpool) 
และโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำด
สินคำ้เกษตรและอุตสำหกรรมท่ีส�ำคัญ ซึ่งกำรด�ำเนินงำน
จะมีผลต่อกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำเกษตรอัจฉริยะ  
ทั้ ง ในเชิงปริมำณและคุณภำพให ้กับสินค ้ำเกษตร  
อย่ำงไรก็ตำม ในระยะต่อไปควรวจิยัพฒันำและกำรส่งเสริม 
กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ของเกษตรกร 
ควบคู่ไปกับกำรขยำยผลไปสู่สินค้ำเกษตรชนิดอื่น ๆ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรวิจัย
พัฒนำเทคโนโลยีและกำรเข ้ำถึงของเกษตรกรยังม ี
ค่ำใช้จ่ำยสูง ไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุนในแปลงที่มีขนำดเล็ก  
รวมทั้งควำมไม่มั่นใจและไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกเทคโนโลยีของเกษตรกรรำยย่อย ถึงแม้ว่ำจะเป็น
เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและมีค่ำใช้จ่ำยไม่สูง นอกจำกน้ี 
กำรรวมกลุ่มเพื่อบริหำรจัดกำรแปลงร่วมกันขนำดใหญ่
ยังมีข้อจ�ำกัดในด้ำนพ้ืนที่ที่ท�ำให้ไม่สำมำรถใช้เทคโนโลยี
ร่วมกันได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรส่งเสริมสินค้ำ
ท่ีได้จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น  
ควรสนับสนุนบทบำทของสถำบันกำรศึกษำและอำชีวะ
ในกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีให ้ เหมำะสมกับพื้นที่ 
ทั้ ง ในมิติปริมำณและคุณภำพ และสอดคล ้องกับ 
ควำมต้องกำรของเกษตรกรท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ รวมท้ัง
กำรจัดท�ำแปลงสำธิตต้นแบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่เพื่อ
เป็นตวัอย่ำงในกำรเลอืกใช้ตำมควำมเหมำะสม นอกจำกนี้ 
ควรสนับสนุนให ้ ใช ้กลไกกำรรวมกลุ ่ ม เกษตรกร 
เพื่อประสิทธิภำพในกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้ 
ควำมส�ำคัญกับโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร 
โครงกำรพัฒนำ ศักยภำพด ้ ำน เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล 
เพื่อเกษตรกรยุค THAILAND 4.0 และโครงกำรเชื่อมโยง
กำรตลำดสินค้ำเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือส่งเสริมกำรขยำย
ตลำดสินค้ำเกษตรอัจฉริยะและรองรับผลผลิตเกษตร
อัจฉริยะจำกเกษตรกร
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เฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและผลผลิตทำงกำรเกษตรในเชิงปริมำณต่อพื้นที่สูงสุด  
โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรผลิต 
เพื่อทดแทนกำรผลิตแบบดั้งเดิม และพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรไปสู่รูปแบบฟำร์มอัจฉริยะ ซึ่งกำรขับเคลื่อน 
ภำคเกษตรกรให้เข้ำสูร่ะบบฟำร์มอจัฉรยิะมำกขึน้นัน้ มส่ีวนส�ำคญัในกำรสนบัสนนุให้บรรลเุป้ำหมำยผลติภำพกำรผลิต 
ของภำคเกษตรเพ่ิมมำกข้ึน โดยกำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรเพิ่มประสิทธิภำพในฟำร์มโดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ และกำรสนับสนุนกำรท�ำ
ระบบฟำร์มอัจฉริยะ จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำก 
ผลก�ำไรต่อไร่จำกกำรส่งเสริมโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่
สมัยใหม่ (ภำคเอกชนร่วมบริหำรจัดกำร) ใน 5 กลุ่ม
สินค้ำ ได้แก่ พืชหลัก (ข้ำว มันส�ำปะหลัง และอ้อย)  
สตัว์บกเลก็ สตัว์บกใหญ่ และพืชสร้ำงรำยได้เร็ว ซึง่ในปี 2561 
พบว่ำ สินค้ำเกษตรแต่ละชนิดมีก�ำไรต่อไร ่เพิ่มขึ้น  
อำทิ ข้ำว ก�ำไรเพ่ิมขึ้น 691 บำท มันส�ำปะหลัง ก�ำไร 
เพิม่ขึน้ 2,180 บำท อ้อย ก�ำไรเพิม่ข้ึน 4,281 บำท สตัว์บกเลก็ 
ก�ำไรเพ่ิมขึ้น 1,266 บำท สัตว์บกใหญ่ ก�ำไรเพิ่มขึ้น 
12,269 บำท และสัตว์น�้ำ ก�ำไรเพ่ิมขึ้น 176,444 บำท 
จะเห็นได้ว่ำเป็นกำรด�ำเนินงำนท่ีส่งผลให้บรรลุเปำ้หมำย
ผลผลิตต ่อหน ่วยของฟำร ์มหรือแปลง ท่ีมีกำรใช ้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน อย่ำงไรก็ตำม  
เป็นรปูแบบกำรด�ำเนนิงำนน�ำร่องเพยีง จ�ำนวน 88 แปลง 
พ้ืนที่ 158,000 ไร่ ซ่ึงต้องเร่งขยำยผลในวงกว้ำงเพื่อให้
เกิดผลในกำรเพิ่มผลผลิตและก�ำไรต่อไร่ให้กับเกษตรกร

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ 
อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ

ที่มำ: คณะท�ำงำนโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ 
       (ภำคเอกชนร่วมบริหำรจัดกำร)

“ก�าไรที่เพิ่มขึ้น”ของแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่

จ�ำนวน 88 แปลง พื้นที่ 158,000 ไร่ มูลค่ำรวม 631,000,000 บำท/ปี
พืชหลัก 41 แปลง 
พื้นที่ 105,572 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่
- ข้ำว 691 บำท
- มัน 2,180 บำท
- อ้อย 4,281 บำท

สัตว์บกขนำดเล็ก 7 แปลง 
พื้นที่ 17,081 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่ 
จ�ำนวน 1,266 บำท

สัตว์น�้ำ 13 แปลง 
พื้นที่ 11,056 ไร่

สัตว์บกขนำดใหญ่ 11 แปลง 

พื้นที่ 16,140  ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่ 
จ�ำนวน 176,444 บำท

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่

จ�ำนวน 12,269 บำท

Cash Crop 16 แปลง 
พื้นที่ 8,502 ไร่

ก�ำไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่
- พืชพัก 3,695 บำท
- ผลไม้ 12,465 บำท

- สมุนไพร 3,000 บำท
- หม่อนไหม 7,155 บำท
- ถั่วเหลือง 1,120 บำท
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030502

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐ ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนเป ้ำหมำย  
ผ่ำนโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะ ซึง่จัดท�ำขึน้ 
เพื่อพัฒนำระบบกำรท�ำกำรเกษตรอัจฉริยะในกำรผลิต 
พืชเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรเกษตรแม่นย�ำ 
(Precision Agriculture) กำรบริหำรจัดกำรแปลงเรียนรู้ 
และประมวลผลข้อมูลแบบอัจฉริยะ (Smart Data  
management) เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
ในกำรผลิตพืชของเกษตรกร  ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัย 
สู ่ควำมส�ำเร็จด ้ำนกำรวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในฟำร์ม อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนของรัฐ
ควรมีกำรส ่งเสริมกำรเข ้ำถึงและกำรใช ้ประโยชน์ 
จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะให้มำกขึ้น เพื่อเป็น 
กำรผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรท�ำ
ฟำร์มอัจฉริยะเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำร
ผลิตนั้น แม้ว่ำบำงโครงกำรจะมีเอกชนเข้ำร่วมบริหำร
จัดกำร แต ่มี เงื่อนไขในกำรบริหำรจัดกำรท่ีต ้องม ี
กำรรวมกลุ ่มเป็นสหกรณ์กำรเกษตร/วิสำหกิจชุมชน  
และกำรสร้ำงผู้น�ำที่เป็น smart farmer มำท�ำหน้ำท่ี 
ผู้จัดกำรแปลง ท�ำให้เกษตรกรรำยย่อยท่ียังไม่สำมำรถ
รวมกลุ ่ม เป ็นสหกรณ ์กำรเกษตร/วิสำหกิจชุมชน 
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ รวมถึงผู ้น�ำเกษตรกร 
ทีเ่ป็น smart farmer ยงัมีจ�ำนวนค่อนข้ำงน้อย นอกจำกนี้ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีข้อก�ำจัดของพ้ืนที่กำรเพำะปลูก
ในกำรใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ และขำดกำรเข้ำถึงและ 
กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ
และแหล่งเงินทุนท่ีจะมำช่วยสนับสนุนกำรท�ำฟำร์ม
อัจฉริยะที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรสนับสนุน 
กำรท�ำฟำร์มอัจฉริยะ โดยควรให้ควำมส�ำคัญกับโครงกำร
วจิยัและพฒันำเทคโนโลยเีกษตรอจัฉริยะ โครงกำรส่งเสรมิ 
กำรใช้เคร่ืองจักรกลกำรเกษตรท่ีเหมำะสมกับสภำพพื้นที่ 
โครงกำรสร้ำงเกษตรกรให้เป็นผู ้ประกอบกำรที่เป็น 
smar t  f a rmer  และโครงกำรพัฒนำศั กยภำพ 
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกรยุคใหม่ รวมถึง
โครงกำรเช่ือมโยงกำรตลำดสินค ้ำเกษตรอัจฉริยะ  
เพื่อให้เกษตรกรมีตลำดรองรับในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสะท้อนถึงกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศ กำรวำงแผนกำรผลิต กำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่ และกำรส่งเสริมกำรผลิตอย่ำงคุ้มค่ำ กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสนับสนุนให้
ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพิ่มขึ้น โดยมีประเด็นกำรพัฒนำที่ต้องให้ควำมส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรพัฒนำฐำน
ทรัพยำกรกำรผลิต (แหล่งน�้ำและท่ีดิน) กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร กำรสนับสนุนให้เกษตรกร
บริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรมอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ กำรส่งเสริมกำรร่วมกลุ่มและกำรท�ำ
เกษตรแปลงใหญ่ กำรพัฒนำให้ได้คุณภำพมำตรฐำน กำรวิจัยพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตกำรแปรรูป  
กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตตลอดโซ่ และกำรพัฒนำโลจิสติกส์กำรเกษตรเพื่อลดกำรสูญเสียระหว่ำงกำรเก็บรักษำและ
กำรขนส่ง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำ
เพิ่มจำกกำรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจำกกำรด�ำเนินงำน 
โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ปี 2561 พบว่ำ มูลค่ำเพิ่มจำกกำรลดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลิตขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.38 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2560 หรือมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นจำก 11,185.83 ล้ำนบำท ใน
ปี 2560 เป็น 22,078.49 ล้ำนบำท ในปี 2561 นอกจำก
นี้ยังมีกำรผลิตสินค้ำท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต
สิ น ค ้ ำ เ ก ษ ต ร  ร ว ม  1 4 2 , 8 5 0  ร ำ ย  
เพิม่ขึน้จำก 102,443 รำยในปี 2560 และสำมำรถเชือ่มโยง 
กำรตลำดของสมำชิก ป ี  2559-2561 รวมท้ังสิ้น 
45,172.83 ล้ำนบำท ซ่ึงผลกำรประเมินสะท้อนให้เห็น 
ถึงทิศทำงที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภำพกำรผลิตในกลุ ่ม
ตัวอย่ำง อย่ำงไรก็ดี เมื่อพิจำรณำกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้ยังคงเป็นควำมท้ำทำยส�ำหรับประเทศไทย 
เน่ืองจำกสัดส่วนท่ีด�ำเนินกำรยังคงเป็นสัดส่วนน้อย 
เมื่อเทียบกับพื้นท่ีเกษตรทั้งหมดกว่ำ 150 ล ้ำนไร ่  
ซึ่งคงต้องเร่งขยำยและพัฒนำรูปแบบกำรด�ำเนินงำน 
ที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องที่มำ: กรมส่งเสริมกำรเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

4,747.04

6,836.87

6,438.80

15,241.62

11,185.83

22,078.49

1,408

3,175

4,583

14,711,472,323

30,461,358,198

45,172,830,521
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้ด�ำเนินกำร
ในส ่วนท่ี เกี่ยวกับกำรเ พ่ิมประสิทธิภำพต ่อหน ่วย  
ผ่ำนโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้
เกิดกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต
และกำรตลำดร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
รวมถึงมีกำรเชื่อมโยงกำรตลำดกับผู ้รับซื้อ ผู ้รวบรวม
ผลผลิต โรงงำนแปรรูป ตลำด Online และ Modern 
Trade ซึ่งช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรเข้ำถึงเทคโนโลยี
กำรเกษตรและเพิม่อ�ำนำจต่อรองได้ นอกจำกน้ี มนีโยบำย 
กำรปรับเปลี่ยนพื้นท่ีเพำะปลูกให้สอดคล้องกับแผนที่
เกษตรเพื่อบริหำรเชิงรุก (Agri-map) โดยเฉพำะ 
กำรปรบัเปลีย่นพื้นที่ปลูกข้ำวไปเป็นกำรเกษตรชนิดอื่น ๆ  
เช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนำอ้อย เกษตรผสมผสำน  
และปศุสตัว์ เป็นต้น กำรประกนัภยัพืชผล รวมถงึกำรจดัท�ำ 
โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตรแห่งชำติ และ
จั ด ตั้ ง ศู น ย ์ ค ว ำม เป ็ น เ ลิ ศ ด ้ ำนก ำ ร เ กษตรและ 
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพ่ือให้เกษตรกร
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและน�ำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
ด ้ำนกำรเกษตรมำใช ้ในกำรวำงแผนกำรผลิตและ 
กำรตลำด ซึ่งกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวจะช่วยให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ต้องค�ำนึงถึงตลำดท่ีรองรับ
ผลผลิตจำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค ้ำ 
เกษตรด้วย

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย เกษตรกร 
ส่วนใหญ่เผชิญกับควำมเส่ียงจำกภัยแล ้ง/น�้ำท ่วม  
และปัญหำที่ดินท�ำกินที่มีผลต่อกำรลงทุนและพัฒนำ
ระบบกำรผลิตในพื้นที่  รวมทั้ งยังขำดแรงจูงใจใน 
กำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนกำรผลิตโดยอำศัยข้อมูล
สำรสนเทศและเทคโนโลยกีำรเกษตร เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ 
และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด อีกทั้งขำดกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต
ก ่ อนและหลั งกำร เก็บ เกี่ ย ว  รวมถึ งกำรบริหำร 
ด้ำนกำรตลำดที่ดี ท�ำให้เกษตรกรต้องรับควำมเสี่ยง 
จำกควำมผันผวนด้ำนรำคำ ซ่ึงมผีลต่อกำรเพ่ิมประสทิธภิำพ 
กำรผลิตในที่สุด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำร 
ในระยะต่อไป ควรเร่งขยำยพื้นที่ชลประทำนขนำดกลำง
และขนำดเล็ก รวมถึงแหล ่งน�้ำในไร ่นำ ควบคู ่กับ 
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ กำรสนับสนุนกำรจัดหำ
ท่ีดินท�ำกินผ่ำนกลไกต่ำง ๆ ท่ีมีอยู ่ อำทิ ส�ำนักงำน 
กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสถำบันบริหำร
จัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน) เป็นต้น ตลอดจน
สนับสนุนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ 
ในระดับพื้นที่ในกำรวิจัยควำมรู้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
กับสภำพพื้นที่  และถ ่ำยทอดไปสู ่ กำรปฏิบัติจริ ง 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ  
และให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิตได  ้
เป็นรูปธรรม
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ซึ่งเป็นกำรยกระดับกำรพัฒนำเกษตรกรไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรที่มีควำมเข้มแข็ง และเป็นกลไกในกำรดูแล
เกษตรกรให้ได้รับประโยชน์จำกกำรรวมกลุ่มและเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร ซ่ึงเป็นส่วนสนับสนุนต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหลักที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรจัดกำรองค์กร และกำรบริหำรงำน รวมถึงควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแก่
สมำชิก

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำ
จำกกำรประเมิน ศักยภำพสหกรณ ์  ข ้อมูล  
ณ 30 กันยำยน 2562 พบว ่ำ สหกรณ์ ท่ีมี 
ควำมเข้มแขง็อยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 มีจ�ำนวน 
6,394 แห่งคิดเป็นร้อยละ 94.04 ของจ�ำนวน
สหกรณ์ที่มีกำรด�ำเนินงำนทั้งหมด ซึ่งด�ำเนินกำร
ได้บรรลุเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ อย่ำงไรกต็ำม ควรมี
กำรพัฒนำในส่วนของสหกรณ์ระดับชั้น 3 และ
ผลักดันกำรรวมกลุ ่มเกษตรกรให้มีกำรจัดตั้ง
สหกรณ์ใหม่เพ่ิมมำกข้ึน พร้อมท้ังพัฒนำสหกรณ์
ให้มีควำมเข้มแข็งไปสู ่ระดับ 1 และ 2 ต่อไป  
ในขณะท่ีกำรประเมินศักยภำพวิสำหกิจชุมชน 
จ�ำนวน 62,334 แห่ง ข้อมลู ณ 30 กันยำยน 2562 
พบว่ำ วสิำหกจิชมุชนท่ีอยูใ่นระดบัด ี19,223 แห่ง 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 30.57 ของวิสำหกิจชุมชนที่ได้
รับกำรประเมินศักยภำพ ซึ่งด�ำเนินกำรได้เกินกว่ำ
เ ป ้ ำ ห ม ำ ย ที่ ก� ำ ห น ด ไ ว ้  อ ย ่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม  
หำกพิจำรณำเปรียบเทียบจำกจ�ำนวนวิสำหกิจ
ชุมชนที่ ได ้รับอนุมัติกำรจดทะเบียนทั้ งหมด 
85,669 แห่ง พบว่ำ สัดส่วนของวิสำหกิจชุมชน 

 

ที่มำ: กรมส่งเสริมสหกรณ์

030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีความเข็มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร



127

03การเกษตร

030602

ที่อยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ 22.43 เท่ำนั้น ซึ่งยังคงต�่ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้เพียงเล็กน้อย ดังน้ันยั งจ� ำ เป ็น 
ที่จะต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง 
ของวิสำหกิจชุมชนทั้งในส่วนที่มีผลกำรประเมินศักยภำพ
ในระดับปำนกลำงและระดับปรับปรุงให้อยู ่ในระดับดี 
รวมทั้งสนับสนุนวิสำหกิจชุมชนทุกแห่งให้เข้ำสู่ระบบ 
กำรประเมินศักยภำพต่อไป

การด�าเนินการที่ผ่านมา ปี 2561-2562 หน่วยงำน 
ของรัฐได้ด�ำเนินกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบัน
เกษตรกรผ่ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสมำชิก  
กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรท่ีส�ำคัญแบบครบวงจร 
กำรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม องค์ควำมรู ้ และปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง กำรพัฒนำ Smart Production 
(High quality, Safety and Competitive) ออกสู่ตลำด 
รวมท้ังกำรด�ำเนินโครงกำรปรับปรุงข ้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ในปี 2561-2562 โดยผลักดันให้เกษตรกร 
จดทะเบียนผู ้ เลี้ ยงสัตว ์  และผู ้ เพำะเลี้ ยงสัตว ์น�้ ำ  
ท�ำให้เกษตรกรและผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงกำรให้
บริกำรและกำรให ้ควำมช ่วยเหลือได ้อย ่ำงสะดวก 
และรวดเร็ว ตลอดจนยังเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผน
กำรก�ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรป้องกันปัญหำ
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยแก้ปัญหำให้เกษตรกร
ได ้อย ่ำงตรงจุด สอดคล้องกับปัจจัยสู ่ควำมส�ำเร็จ 
ด้ำนประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งท�ำให้สถำบัน
เกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนมีควำมเข้มแข็งในระดับ
มำตรฐำนเพิ่มขึ้น 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถำบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน) ส่วนใหญ่ประสบ
ป ัญหำกำรบริหำร จัดกำรในเชิ งธุ รกิ จ ให ้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จ ทั้งในด้ำนกำรวำงแผนกำรผลิต กำรแปรรูป
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำ และกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด รวมถึง 
กำรสร ้ำงควำมร ่วมมือจำกสมำชิก ซ่ึงเป ็นป ัญหำ 
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัควำมสำมำรถของกรรมกำรบรหิำรทีจ่ะสะท้อน 
ถึงควำมเข้มแข็งของกลุ ่ม นอกจำกนี้ข ้อมูลในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรยังไม่เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน และยังขำด
เสถียรภำพ และขำดกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรฐำน
ข้อมูลทะเบียนกับหน่วยงำนอื่น ๆ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำสถำบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มเป้ำหมำย) 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให  ้
มคีวำมเขม็แขง็ในระดบัมำตรฐำนเพิม่ขึน้ ควรให้ควำมส�ำคญั 
กับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสมำชิกในกำรประกอบ
อำชีพ (กำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด) กำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรและระบบธรรมำภิบำล  
กำรก�ำกับดูแลและตรวจสอบ มำตรกำรสนับสนุนด้ำน
กำรเงินและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้ควำมส�ำคัญกับ
โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสหกรณ์
และสถำบันเกษตรกร ส ่งเสริมพัฒนำและกำรน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในสหกรณ์และสถำบัน
เกษตรกร โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ
สินค้ำเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ และโครงกำร
ส่งเสริมธรรมำภิบำลในสหกรณ์
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