
      ความเสมอภาค
และหลกัประกนัทางสังคม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 17

“สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้า
ในทุกมิติของประชากร ทุกช่วงวัย

ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

฿
การสรางโอกาส

และความเสมอภาค
ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำง
หลักประกันทำงสังคมที่ครอบคลุมและเหมำะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภำพ และทุกกลุ ่ม โดยเฉพำะกลุ ่ม 
ด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำง กำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมอื่น ๆ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำม
เหลือ่มล�ำ้ในทกุมติ ิรวมทัง้กำรป้องกนัปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้และควำมไม่เสมอภำคท่ีคำดว่ำจะทวคีวำมรนุแรงเพิม่มำกขึน้
จำกกระแสโลกำภิวัตน์และกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงต่ำง ๆ ทั้งจำกในและต่ำงประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญ
ในกำรก�ำจัดวงจรควำมเหลื่อมล�้ำและควำมยำกจนที่จะถูกถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่นได้อย่ำงยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง 
โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ คนไทยทุกคนได้รับการคุ ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยทุกคนได ้รับการคุ ้มครองและมีหลัก
ประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน พิจำรณำจำกสัดส่วน
ประชำกรไทยท้ังหมดท่ีได ้รับควำมคุ ้มครอง 
ตำมมำตรกำรคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงน้อย 9 กรณี 
ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตำย  
(4) ทุพพลภำพ/พิกำร (5) เงินช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (6) ชรำภำพ (7) ว่ำงงำน (8) ผู้อยู่ใน
อุปกำระ และ (9) กำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน  
ซึ่งเทียบเคียงจำกข้อมูลหลักประกันสุขภำพ พบว่ำ 
ในปี 2561 มีจ�ำนวนประชำกรไทยได้รับหลัก
ประกันสุขภำพคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 99.94 
ของประชำกรทั้งหมดของประเทศ ซึ่งสูงกว่ำ 
ค่ำเป้ำหมำยในปี 2565 (ร้อยละ 70) และเมือ่เทียบเคยีง

ข้อมูลกำรคุ้มครองอืน่ ๆ ประกอบ พบว่ำ กลุม่เดก็ กลุม่ผูพ้กิำร กลุม่ผูส้งูอำย ุมสีดัส่วนกำรได้รบักำรคุม้ครองมำกกว่ำ 
ค่ำเป้ำหมำย ในขณะท่ีกลุ่มแรงงำนยังคงอยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับค่ำเป้ำหมำย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ ในปี 2561  
มีจ�ำนวนเด็กยำกจนท่ีได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.5 ของจ�ำนวนเด็กยำกจนทั้งหมด และมีสัดส่วน 
ผู้พิกำรที่ได้รับเบี้ยผู้พิกำรร้อยละ 75.6 ของผู้พิกำรทั้งหมด ในปี 2562 มีผู้สูงอำยุที่ได้รับสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 81.7 ของจ�ำนวนผูส้งูอำยทัุง้หมด ส�ำหรบักลุม่แรงงำนนัน้ ระหว่ำงปี 2561 – 2562 พบว่ำ แรงงำนไทย 
ยังเป็นแรงงำนนอกระบบที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมค่อนข้ำงมำก ซึ่งมีจ�ำนวนมำกกว่ำแรงงำนในระบบ  
นอกจำกน้ี หำกพิจำรณำเปรียบเทียบสัดส่วนแรงงำนนอกระบบที่เข้ำถึงระบบประกันสังคม พบว่ำ แม้ว่ำกำรเข้ำถึง
ประกนัสงัคมของแรงงำนนอกระบบจะเพิม่ขึน้ แต่แรงงำนนอกระบบทีเ่ข้ำถงึระบบประกนัสงัคมยงัมจี�ำนวนค่อนข้ำงน้อย
เมื่อเทียบกับแรงงำนนอกระบบทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรเร่งพัฒนำระบบและรูปแบบกำรคุ้มครอง
ทำงสังคมที่สำมำรถขยำยกำรคุ้มครองไปยังแรงงำนนอกระบบได้อย่ำงครอบคลุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, กรมกิจกำรเด็ก   
        และเยำวชน, กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น, กรมส่งเสริมและ 
        พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร และส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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สัดส่วนของประชากรจ าแนกตามการมีหลักประกัน
มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน

ข้อมูล หลักประกันสังคม เด็ก และผู้พิกำร ปี 2561 
และ ข้อมูลผู้สูงอำยุและแรงงำนนอกระบบ ปี 2562

ค่ำเป้ำหมำย

170001
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กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็นข้ำงต้นยังมีประเด็นท้ำทำยที่จ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไข อำทิ กำรสร้ำง 
กำรตระหนักรู้ถึงควำมจ�ำเป็นและควำมส�ำคัญของกำรมีหลักประกันทำงสังคมในกำรเป็นเครื่องมือบริหำรกำรจัดกำร
ควำมเส่ียงที่จะสำมำรถช่วยคุ้มครองให้สำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดประเภทต่ำง ๆ ได้ และช่วยบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนทำงกำรเงิน กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถระบุตัวบุคคลที่ยังไม่มีหลักประกัน 
ทำงสังคมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้กำรช่วยเหลือต่ำง ๆ กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงเสมอภำค โดยอำจ
พิจำรณำเช่ือมโยงฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เข้ำกับระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (TPMAP) ท่ีเป็นระบบ
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ของประเทศในปัจจุบันที่สำมำรถระบุปัญหำกำรพัฒนำได้ลึกถึงระดับบุคคลและครัวเรือน  
ซ่ึงจะท�ำให้กำรแก้ปัญหำเป็นกำรด�ำเนินกำรบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของประชำกรแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น บรรเทำปัญหำ “ภำวะตกหล่น” ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้ง 
กำรพัฒนำระบบและรูปแบบกำรคุ้มครองทำงสังคมที่สำมำรถขยำยกำรคุ้มครองไปยังแรงงำนนอกระบบได้อย่ำง
ครอบคลุมอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมตำมบริบทกำรพัฒนำของประเทศ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระ
ส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำนและหลักประกันทำงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภำพ มีแนวทำงในกำร
พัฒนำที่เน้นกำรขยำยควำมคุ ้มครองทำงสังคมขั้นต�่ำให้คนไทยทุกคนให้สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม  
สร้ำงระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้ำ และพัฒนำระบบหลักประกันทำงสังคมด้ำนสุขภำพและเศรษฐกิจ 
ให้มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมอย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมทั้งกำรคุ้มครองแรงงำนไทยให้มีสวัสดิภำพในกำรท�ำงำน
โดยยกระดับกลไกกำรดูแลคุ้มครองสวัสดิภำพของผู้ใช้แรงงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ส่งเสริมกำรท�ำงำน 
ที่มีคุณค่ำ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้ำและบริกำรที่ปลอดภัยและได้มำตรฐำน เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมและ
ลดควำมเสียเปรียบของผู้บริโภค และ (2) มำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่ม มีแนวทำง 
ในกำรพัฒนำที่เน้นกำรพัฒนำมำตรกำรและพัฒนำกลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรของรัฐในกำรแก้ปัญหำให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่ม
ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลืออย่ำงแท้จริงและเหมำะสม ส่งเสริมและจัดหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีเหมำะสมให้ประชำกร 
กลุ่มต่ำง ๆ ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐและโอกำสทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร 
ที่ทุกภำคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ ตลอดจนกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำและน�ำระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรจัดสวัสดิกำรและสร้ำงหลักประกันทำงสังคม เพื่อน�ำไปสู ่กำรยกระดับกำรคุ ้มครองทำงสังคมและ 
หลักประกันทำงสังคมให้มีประสิทธิภำพ

170101 170201
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คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุม่ด้อยโอกาส
และกลุม่เปราะบางไดร้บัการคุ้มครอง

และมีหลกัประกนัทางสงัคมเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

170101

กลุ่มคนด้อยโอกำสและกลุ่มคนเปรำะบำงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเผชิญกับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ และ 
อำจเป็นกลุม่ทีม่ข้ีอจ�ำกัดในกำรเข้ำถงึโอกำสในมติิต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเองได้อย่ำงเต็มศกัยภำพ ซ่ึงกำรท�ำให้คนกลุม่ดงักล่ำว
ได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้นจึงเป็นกลไกส�ำคัญที่จะส่งผลให้คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครอง
และมีหลักประกันทำงสังคมเพิ่มขึ้น โดยกำรเข้ำถึงหลักประกันทำงสังคมที่เหมำะสม และกำรมีหลักประกัน 
ที่ครอบคลุม หลำกหลำย และมีคุณภำพ เป็นปัจจัยที่จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
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สัดส่วนของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
จ าแนกตามการมีหลักประกัน

มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน
ค่ำเป้ำหมำย

ข้อมูลเด็ก ผู้พิกำร และแรงงำนนอกระบบ ปี 2561 
ข้อมูลผู้สูงอำยุ ปี 2562

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำจำกสัดส่วน
ประชำกรกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับ
ควำมคุ ้มครองตำมมำตรกำรคุ ้มครองทำงสังคม  
อย่ำงน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร   
(3) ตำย (4) ทุพพลภำพ/พิกำร (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชรำภำพ (7) ว่ำงงำน (8) ผู้อยู่ใน
อปุกำระ และ (9) กำรบำดเจบ็จำกกำรท�ำงำน ซึง่เทียบเคยีง
จำกข้อมูลกำรคุ ้มครองต่ำง ๆ พบว่ำ กลุ ่มเด็กและ 
ผูส้งูอำยมุสัีดส่วนผูท้ีไ่ด้รบักำรคุม้ครองมำกกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ 80) โดยในปี 2561 จ�ำนวนเด็กยำกจนที่ได้รับ
เงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.5 ของจ�ำนวน 
เด็กยำกจนทั้งหมด ในปี 2562 ผู้สูงอำยุที่ได้รับสวัสดิกำร
เบ้ียยังชีพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของจ�ำนวนผู้สูงอำยุท้ังหมด ขณะท่ีกลุ่มผู้พิกำรมีควำมเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุ 
ค่ำเป้ำหมำย โดยในปี 2561 มีสัดส่วนผู้พิกำรที่ได้รับเบี้ยร้อยละ 75.6 และส�ำหรับกลุ่มแรงงำนนอกระบบ พบว่ำ ยังคง
อยูใ่นระดบัต�ำ่เมือ่เทยีบกบัค่ำเป้ำหมำย แม้ว่ำผูป้ระกนัตนตำมมำตรำ 39 และ 40 จะมสีดัส่วนทีเ่พิม่สงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยในปี 2561 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 20.7 จำกจ�ำนวนแรงงำนนอกระบบทั้งหมด
  

ที่มำ: กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน, กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น, กรมส่งเสริมและ 
       พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร, ส�ำนักงำนประกันสังคม และส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำน
ของรัฐในช่วงปี 2561-2562 ส่วนใหญ่เป็นกำรด�ำเนิน
โครงกำรต่อเนื่องตำมภำรกิจประจ�ำ โดยมุ่งเน้นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร เช่น กำรใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มำใช ้ในกำรให ้บริกำร กำรแต ่งตั้ งคณะกรรมกำร 
เพื่อก�ำกับดแูลกำรด�ำเนนิโครงกำร รวมถงึกำรด�ำเนนิงำน
ใหม่ ๆ เพื่อขยำยควำมครอบคลุมของหลักประกัน  
เช่น กองทนุบ�ำเหนจ็บ�ำนำญแห่งชำต ิซ่ึงกำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ 
ดังกล่ำวสอดคล้องกับปัจจัยกำรเข้ำถึงหลักประกัน 
ทำงสังคม อย่ำงไรก็ตำม กำรด�ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำยังไม่
ครอบคลุมแรงงำนนอกระบบเท่ำที่ควร โดยสัดส่วนของ
แรงงำนนอกระบบที่ได้รับหลักประกันทำงสังคมยังคงอยู่
ในระดับต�่ำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรเร่งท�ำให้
แรงงำนนอกระบบมีหลกัประกนัสงัคมผ่ำนกำรด�ำเนนิงำน
เชิ ง รุ กที่ เ หมำะสม กับกลุ ่ ม เป ้ ำหมำยมำกยิ่ ง ขึ้ น  

170101

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย หน่วยงำน
ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องได้มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำระบบ
กำรรับจ่ำยเงินเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึง
บริกำร พร้อมทั้งน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรให้
บริกำร อย่ำงไรก็ตำม แรงงำนนอกระบบจ�ำนวนมำก 
เป็นแรงงำนในภำคเกษตรที่มีอำยุเฉล่ียสูง กำรใช้ระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ในกำรให้บรกิำรอำจไม่ใช่รปูแบบท่ีเหมำะสม 
ในกำรผลักดันแรงงำนนอกระบบให ้ เข ้ ำสู ่ ระบบ 
หลักประกันสังคม นอกจำกนี้ แรงงำนนอกระบบยังขำด
ควำมตระหนักรู ้ในควำมส�ำคัญของกำรมีหลักประกัน 
ทำงสังคมเพื่อควำมมั่นคงในกำรด�ำรงชีวิต ในขณะที่สิทธิ
ประโยชน์ของแรงงำนนอกระบบภำยใต้ระบบประกัน
สงัคมเองยงัมข้ีอจ�ำกดั รวมทัง้ระบบประกนัสงัคมยงัอำจมี
รปูแบบทีไ่ม่สอดคล้องกบัควำมท้ำทำยด้ำนภำวะเศรษฐกจิ
ถดถอยของโลก ที่ สำมำรถส ่ งผลกระทบต ่อภำค
อุตสำหกรรมและน�ำไปสู่กำรลดกำรจ้ำงงำน จึงจ�ำเป็น
ต้องพัฒนำระบบและรูปแบบกำรคุ ้มครองทำงสังคม 
ท่ีสำมำรถขยำยกำรคุ ้มครองไปยังแรงงำนนอกระบบ 
ได้อย่ำงครอบคลุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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170101

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินงำนเพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำงมีควำมคุ้มครองและ
หลักประกันทำงสังคมน้ัน ในล�ำดับแรกควรมุ่งเน้นที่กลุ่มแรงงงำนนอกระบบโดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินโครงกำร
ออกหน่วยเคลื่อนท่ีเพื่อให้บริกำรงำนประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชำชนในพื้นที่ และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ 
ถึงควำมจ�ำเป็นและควำมส�ำคัญของกำรมีหลักประกันทำงสังคม และในล�ำดับต่อไปควรพิจำรณำปรับเปลี่ยนวิธีกำร
จ่ำยเงินสมทบให้เหมำะสมกับรูปแบบรำยได้ของแรงงงำนนอกระบบซึ่งมีควำมไม่แน่นอนในแต่ละเดือน รวมถึง  
น�ำข้อมูลจำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (TPMAP) ไปใช้ประกอบกำรประเมินผลจำกกำร
ด�ำเนนิโครงกำร เช่น กำรให้เงนิอดุหนนุกบัเดก็แรกเกดิส่งผลต่อพัฒนำกำรของเด็กหรือไม่ และกำรให้เบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุ
สำมำรถลดควำมยำกจนในผู้สูงอำยุอย่ำงไร เพ่ือน�ำไปสู่กำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักประกันทำงสังคมบนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์ให้มีควำมครอบคลุม หลำกหลำย และมีคุณภำพ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
กำรสร้ำงควำมคุ้มครองทำงสังคมและควำมมั่นคงในกำรด�ำรงชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำงได้อย่ำงเป็น 
รปูธรรม
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170201 มีระบบและกลไกในการใหค้วามชว่ยเหลอื
กลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
เปน็พิเศษไดค้รอบคลมุมากยิง่ขึน้

เป้าหมาย

กลุ่มประชำกรที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษส่วนมำกเป็นผู้ท่ีมีควำมเสี่ยงสูงและมีควำมท้ำทำยในกำรปรับตัวให้ทัน 
กบักำรเปลีย่นแปลง กำรมกีำรด�ำเนนิกำรต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถช่วยเหลอืกลุม่เป้ำหมำยท่ีสอดคล้องตำมควำมต้องกำรได้อย่ำง
แท้จรงิจะช่วยเพิม่ควำมครอบคลมุของกำรคุม้ครองและกำรมหีลกัประกนัทำงสงัคมของคนไทยมำกยิง่ขึน้ ซึง่กำรส่งเสรมิ
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำย และระบบฐำนข้อมูลที่สำมำรถชี้ตัวเป้ำหมำยที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษได้อย่ำงมีประสทิธิภำพจะช่วยส่งผลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นนยัส�ำคญั 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย พจิำรณำจำกดชันี
ควำมยำกจนแบบหลำกหลำยมติิของกลุ่มเป้ำหมำย
ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ประกอบด้วย เด็ก สตรี  
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเทียบเคียง
จำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมลูกำรพัฒนำคนแบบชีเ้ป้ำ 
(Thai People Map and Analytics Platform: 
TPMAP) พบว่ำ ดัชนคีวำมยำกจนหลำยมติิในกลุม่
เป้ำหมำยดังกล่ำวมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยในปี 2562 ค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของ
เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเร้ือรัง มีค่ำ
เท่ำกับ 0.008 / 0.006 / 0.007 / 0.012 และ 0.010 
ตำมล�ำดบั ซึง่ในภำพรวมคำดว่ำจะเป็นไปในทศิทำง
ทีส่อดคล้องกบัเป้ำหมำยทีก่�ำหนดให้ลดลงร้อยละ 10 
ในปี 2565  

แผนแม่บทย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
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ดัชนีความยากจนแบบหลายมิติของกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือ

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง

ที่มำ: Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP)
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170201

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐในช่วงปี 2561-2562 มีตัวอย่ำงกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ  
คือ กำรน�ำข้อมลูทีส่ำมำรถชีเ้ป้ำกลุม่ประชำกรเป้ำหมำยทีต้่องกำรควำมช่วยเหลอืจำกระบบ TPMAP ไปเป็นข้อมูลตัง้ต้น
ในกำรแก้ไขปัญหำในระดับพืน้ที ่ส่งผลให้กำรช่วยเหลอืเป็นกำรด�ำเนนิกำรบนฐำนข้อมลูเชงิประจกัษ์ทีแ่ท้จรงิ โดยเป็นกำร
ผ่ำนกลไกระดับจังหวัดเป็นหลัก เช่น จังหวัดสมุทรสงครำม ที่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
แบบบรูณำกำร โดยมผีูว่้ำรำชกำรจงัหวดัฯ เป็นประธำนด�ำเนนิงำนร่วมกบัภำครำชกำร ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
ทีเ่ก่ียวข้อง ลงส�ำรวจพืน้ทีค่รวัเรอืนเป้ำหมำย และน�ำไปสูก่ำรบรูณำกำรกำรให้กำรช่วยเหลอืครวัเรอืนเป้ำหมำยจำกภำคี
กำรพัฒนำต่ำง ๆ  

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กลไกในกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ เป็นกำรด�ำเนินกำรในมิติ 
ที่สอดคล้องกับภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำน ส่งผลให้เกิดควำมซ�้ำซ้อนในกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบกับยังมี
ควำมท้ำทำยในกำรระบุตัวตนและแหล่งท่ีอยู่ของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยบำงส่วนเนื่องจำกไม่มีข้อมูลกำรส�ำรวจอื่น ๆ 
นอกเหนือจำกของระบบรำชกำร ท�ำให้ยังมีข้อจ�ำกัดในส่วนของ “ภำวะตกหล่น” ที่ยังไม่ครอบคลุมประชำกร 
กลุม่เป้ำหมำยได้อย่ำงเต็มศกัยภำพ จงึจ�ำเป็นต้องมีกำรบรูณำกำรด�ำเนนิงำนในระดบัพืน้ทีม่ำกขึน้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย จ�ำเป็นต้องมีกำรก�ำหนดกลไกในกำรสร้ำงกำรบูรณำกำรกันทั้งในเรื่องของ 
กำรด�ำเนินงำนช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำย และกำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นจำกภำคีกำรพัฒนำ 
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มกีลไกกำรช่วยเหลอืและพัฒนำแบบมุง่เป้ำทีส่ำมำรถระบคุวำมต้องกำรทีส่อดคล้องกบักลุม่เป้ำหมำย
ในแต่ละพืน้ทีไ่ด้อย่ำงแท้จรงิ น�ำไปสูก่ำรด�ำเนนิงำนกำรพฒันำบนฐำนข้อมลูเชงิประจกัษ์ และครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำย 
ได้เพิ่มขึ้น บรรเทำปัญหำ “ภำวะตกหล่น” ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน รวมท้ังควรมีมำตรกำรในกำรผลักดันให้ 
หน่วยงำนของรฐัทัง้ในส่วนกลำง และส่วนท้องถ่ินน�ำข้อมลูดังกล่ำวไปใช้แก้ไขปัญหำให้สอดคล้องกบัสภำพควำมเป็นจรงิ 
และตรงตำมควำมต้องกำรของคนในพ้ืนที่



     การเตบิโตอย่างยัง่ยนื
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18

“อนุรักษ์ ฟื้ นฟู คุ้มครอง อย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ และการเติบโตอย่างยั่งยืน”

฿

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................
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ตำมแผนแม่บทประเด็นข้ำงต้น ภำยใต้เป้ำหมำย สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน เมื่อพิจำรณำจำกกำรจัดอันดับ
ของ Sustainable  Development Report ในปี 2562 พบว่ำ 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 40 จำก 162 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบรรลุผล 
ตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้อยู่ในระดับต�่ำกว่ำ 50 ประเทศแรกของโลก
ภำยในป ี  2565 แล ้ว สะท ้อนให ้ เห็นถึงกำรพัฒนำตำมมิติ  5P  
ของสหประชำชำติ ได้แก่ คุณภำพชีวิตของผู้คน (People) ควำมเจริญ 
ทำงเศรษฐกิจอย ่ำงยั่ งยืน (Prosper i ty )  ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และส่ิงแวดล้อม (Planet) สันติภำพ (Peace) และหุ้นส่วนกำรพัฒนำ 
(Partnership) ของประเทศไทยให ้มีคุณภำพดีข้ึนอย ่ำงยั่ งยืน  
และเป็นรำกฐำนในกำรพฒันำประเทศด้ำนต่ำง ๆ ในระยะยำวต่อไป

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู 
และสร้ำงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้มีระบบนิเวศ 
ที่สมดุล สนับสนุนกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกำรลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กำรผลิตและกำรบริโภคไปสู่ควำมยั่งยืน โดยให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นต่ำง ๆ ทั้งกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเล 
และชำยฝั่ง กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรบริหำรจัดกำรมลพิษทั้งระบบ ตลอดจนกำรพัฒนำและด�ำเนินกำร
โครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�ำหนดอนำคตประเทศให้พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม  
และวัฒนธรรมอย่ำงมีคุณภำพ ตำมแนวทำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำย 
ระดับประเด็น คือ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ที่มำ: Sustainable Development Solutions Network (SDSN)

2. The SDG Index and Dashboards

Rank Country Score

1 Denmark 85.2

2 Sweden 85.0

3 Finland 82.8

4 France 81.5

5 Austria 81.1

6 Germany 81.1

7 Czech Republic 80.7

8 Norway 80.7

9 Netherlands 80.4

10 Estonia 80.2

11 New Zealand 79.5

12 Slovenia 79.4

13 United Kingdom 79.4

14 Iceland 79.2

15 Japan 78.9

16 Belgium 78.9

17 Switzerland 78.8

18 Korea, Rep. 78.3

19 Ireland 78.2

20 Canada 77.9

21 Spain 77.8

22 Croatia 77.8

23 Belarus 77.4

24 Latvia 77.1

25 Hungary 76.9

26 Portugal 76.4

27 Slovak Republic 76.2

28 Malta 76.1

29 Poland 75.9

30 Italy 75.8

31 Chile 75.6

32 Lithuania 75.1

33 Costa Rica 75.0

34 Luxembourg 74.8

35 United States 74.5

36 Bulgaria 74.5

37 Moldova 74.4

38 Australia 73.9

39 China 73.2

40 Thailand 73.0

41 Ukraine 72.8

Rank Country Score

42 Romania 72.7

43 Uruguay 72.6

44 Serbia 72.5

45 Argentina 72.4

46 Ecuador 72.3

47 Maldives 72.1

48 Kyrgyz Republic 71.6

49 Israel 71.5

50 Greece 71.4

51 Peru 71.2

52 Uzbekistan 71.1

53 Algeria 71.1

54 Vietnam 71.1

55 Russian Federation 70.9

56 Cuba 70.8

57 Brazil 70.6

58 Iran, Islamic Rep. 70.5

59 Azerbaijan 70.5

60 Albania 70.3

61 Cyprus 70.1

62 Fiji 70.1

63 Tunisia 70.0

64 Dominican Republic 69.8

65 United Arab Emirates 69.7

66 Singapore 69.6

67 Colombia 69.6

68 Malaysia 69.6

69 Bosnia and Herzegovina 69.4

70 North Macedonia 69.4

71 Tajikistan 69.2

72 Morocco 69.1

73 Georgia 68.9

74 Jamaica 68.8

75 Armenia 68.8

76 Bahrain 68.7

77 Kazakhstan 68.7

78 Mexico 68.5

79 Turkey 68.5

80 Bolivia 68.4

81 Jordan 68.1

82 Nicaragua 67.9

Table 3 | The 2019 SDG Index

20 Sustainable Development Report 2019      Transformations to achieve the SDGs

Country Profile
THAILAND

Notes: The full title of Goal 2 “Zero Hunger” is “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”.    
 The full title of each SDG is available here: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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CURRENT ASSESSMENT – SDG DASHBOARD

  Major challenges          Significant challenges         Challenges remain         SDG achieved         Information unavailable

p  Decreasing       5  Stagnating       D  Moderately improving       L  On track or maintaining SDG achievement       ••   Information unavailable

SDG TRENDS
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SDG Global rank 40 (OF 162)
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อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีประเด็นท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำร
เพื่อรักษำระดับของค่ำเป้ำหมำยไว้ไม่ให้ตกลงจำกเดิม 
ได้แก่ กำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลไกเครื่องมือ 
ที่ทันสมัยมำประยุกต ์ ใช ้ เพื่อบริหำรจัดกำรป ัญหำ 
ด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำงย่ังยืน และกำรยกระดบักระบวนทศัน์ 
โดยกำรสร้ำงควำมตระหนกัรูถ้งึควำมส�ำคญัด้ำนสิง่แวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อสังคม รวมทั้งกำรบูรณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่บทฯ ประเด็น กำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื ประกอบด้วย 
5 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรสร้ำง
กำรเติบโตอย ่ ำงยั่ งยืนบนสั งคมเศรษฐกิจสี เ ขียว  
มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่ เน ้นกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ระบบนิ เ วศและแหล ่ ง ท่ีอยู ่ อ ำศั ยตำมธรรมชำ ติ  
ที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง กำรรักษำและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังกำรบริหำร
จัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมกำรบริโภคและ
กำรผลิตที่ยั่งยืน (2) กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล มีแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ที่ เน ้ นกำรปรับปรุงฟ ื ้นฟูและสร ้ำงใหม่ทรัพยำกร 
ทำงทะเลและชำยฝั ่งท้ังระบบ ตลอดจนกำรพัฒนำ 
และเพิ่มสัดส ่วนกิจกรรมทำงทะเลที่ เป ็นมิตรต ่อ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่ควำมสมดุลของฐำนทรัพยำกร
และควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิ เวศ  
(3) กำรสร้ำงกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืบนสงัคมท่ีเป็นมติรต่อ 
สภำพภูมอิำกำศ มแีนวทำงกำรพฒันำทีเ่น้นกำรลดกำรปล่อย 

ก๊ำซเรือนกระจก รวมทั้งกำรปรบัตัวเพือ่ลดควำมสญูเสยี
และเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตลอดจนมุ ่งเป้ำสู ่ 
กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำ
โคร งสร ้ ำ ง พ้ื นฐ ำนของภำครั ฐ และภำค เอกชน  
(4) กำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
จัดกำรสำรเคมีในภำคกำรเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล มีแนวทำงกำรพัฒนำที่เน้นกำรก�ำหนด
แนวทำงเพื่อจัดกำรคุณภำพน�้ ำ ในแหล ่งน�้ ำผิวดิน  
แหล่งน�ำ้ใต้ดิน และแหล่งน�ำ้ทะเลให้มคีณุภำพท่ีเหมำะสม 
กับประเภทกำรใช้ประโยชน์ และกำรจัดกำรคุณภำพ
อำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน รวมทั้งกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำยและ 
กำกอุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจน
กำรจัดกำรสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และ (5) กำรยกระดับกระบวนทัศน ์
เพื่อก�ำหนดอนำคตประเทศ มีแนวทำงกำรพัฒนำที่เน้น 
กำรส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคณุภำพชีวติทีดี่ของคนไทย พร้อมทัง้
พฒันำเคร่ืองมอื กลไก และระบบยตุธิรรม ระบบประชำธปิไตย 
ส่ิงแวดล้อม และกำรจัดโครงสร้ำงเชิงสถำบันเพ่ือจัดกำร
ประเด็นร่วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ตลอดจนพัฒนำและด�ำเนิน
โครงกำรท่ียกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก�ำหนดอนำคต
ประ เทศด ้ ำนท รัพยำกรธรรมชำ ติ  ส่ิ งแวดล ้ อม  
และวฒันธรรม บนหลกัของกำรมส่ีวนร่วม และธรรมำภบิำล

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
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180101การบรโิภคและการผลติของประเทศ
มคีวามยัง่ยืนสูงขึน้ 

เป้าหมาย

กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นกำรให้ควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และเสริมสร้ำง
ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงกำรลดควำมขัดแย้งระหว่ำงสัตว์ป่ำกับชุมชน ประกอบกับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม นิคมอุตสำหกรรม และเมืองอุตสำหกรรม ตำมแนวทำงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วย
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน และส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
กำรผลิตให้เป ็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุ 
เป้ำหมำยในกำรบรโิภคและกำรผลติของประเทศมคีวำมยัง่ยนืสงูขึน้ จึงต้องอำศัยกำรส่งเสริม กำรพัฒนำระบบกำรผลิต
และเทคโนโลยีที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งมำตรกำร 
ทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกำรบังคับใช้กฎหมำย เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ท่ีมำ: Yale Center for Environmental Law and Policy

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้าหมาย  โดยพิจำรณำจำก  
ดัชนีสมรรถนะสิ่ งแวดล ้อม (คะแนน) จัดท�ำขึ้น โดย  
Yale Center for Environmental Law and Policy  
ซึ่งเป็นกำรประเมินสมรรถนะของสิ่งแวดล้อมผ่ำนดัชนีย่อย 
10 ค่ำ ครอบคลุมประเด็นคุณภำพสิ่งแวดล้อม และประเด็น
คุณภำพระบบนิเวศ โดยปี 2561 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 
49.88 คะแนน อยู่ในล�ำดับที่ 121 จำกทั้งหมด 180 ประเทศ 
โดยจ�ำแนกเป็นคะแนนด้ำนคณุภำพสิง่แวดล้อม 46.21 คะแนน  
เพิ่มขึ้นจำกคะแนนฐำน 40.73 คะแนน และมีคะแนน
คุณภำพระบบนิเวศ 52.33 คะแนน ลดลงจำกคะแนนฐำน 
52.36 คะแนนเพยีงเลก็น้อย ทัง้นี ้จะเหน็ได้ว่ำมคีวำมเป็นไปได้ 
ค่อนข้ำงสูงในกำรบรรลุเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย 
ที่ 50 คะแนน ภำยในปี 2565 นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำ 
จำกข้อมูล Sustainable Development Report 2019  
เป้ำหมำยที่ 12 ควำมรับผิดชอบต่อกำรผลิตและกำรบริโภค 
พบว่ำประเทศไทยมีคะแนนอยู่ที่ 79.5 จำกเต็ม 100 คะแนน 
ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับประเทศใน ASEAN แล้ว ประเทศไทย 
อยู ่ในช่วงค่ำคะแนนใกล้เคียงกับกลุ ่มประเทศอำเซียน  
โดยมีค่ำคะแนนสูงกว่ำ มำเลเซีย (77.1) และสิงคโปร์ (35) 
แต่ต�่ำกว่ำเวียดนำม (87.1) และกัมพูชำ (97.1)
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้ก�ำหนด
นโยบำยเพ่ือส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงย่ังยืน 
อำทิ กำรส่งเสริมภำคกำรผลิต กำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งในภำคอุตสำหกรรม  
ภำคกำรเกษตร เช่น ชมุชนบ้ำนหนิลำดใน จังหวดัเชียงรำย 
ท่ีด�ำรงชีวิตแบบวิถีพอเพียง เลือกบริโภคในสิ่งที่ไม ่ 
ส ่ งผลกระทบต ่อสิ่ งแวดล ้อมและเพื่อกำรพัฒนำ 
อย่ำงย่ังยืนที่แท้จริง เป็นต้น รวมทั้งภำคกำรท่องเท่ียว  
และมกีำรส่งเสรมิกำรบริโภคโดยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสีเขียว 
เช่น มำตรกำรซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลำกสีเขียว เป็นต้น 
ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับกำรบริโภค
อย่ำงยั่งยืน โดยโครงกำรในช่วงปี 2561-2562 ส่วนใหญ่
เป็นกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตของโรงงำนอุตสำหกรรม
ในด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรใช้ประโยชน  ์
จำกกำกของเสีย อำทิ โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต
ของ โรงงำนอุตสำหกรรมด ้ วยระบบกำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ประโยชน์
กำกของเสยี และโครงกำรส่งเสรมิพฒันำสถำนประกอบกำร 
สีเขียว 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจำก
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรผลิตและเทคโนโลย ี
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่งตำมท่ีได้ด�ำเนนิกำร 
มำแล้ว ประเดน็ท้ำทำยทีส่�ำคัญคอื กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน รวมท้ังกำรก�ำหนดมำตรกำรทำง
เศรษฐศำสตร ์  สั งคม และกำรบังคับใช ้กฎหมำย  
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน 
โดยเฉพำะในดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศไทย 
ได ้คะแนนต�่ ำกว ่ำคะแนนฐำน 3 ประเด็น ได ้แก ่  
ด้ำนประมง ด้ำนป่ำไม้ และด้ำนมลภำวะทำงอำกำศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ควรด�ำเนินกำรร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำชน 
เพื่อร่วมกันให้ควำมส�ำคัญกับกำรผลิตและกำรบริโภค 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำทิ โครงกำรเสริมสร้ำงสังคม
คำร์บอนต�่ำผ่ำนกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน โครงกำร
พัฒนำเกษตรกรรมยั่ งยืน  โดยหน ่วยงำนภำครัฐ 
ควรก�ำหนดมำตรกำรกำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรใช้
กลไกเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และสังคม เพื่อเป็น
แนวทำงส่งเสริม โดยเฉพำะในด้ำนประมง ด้ำนป่ำไม้ 
และด้ำนมลภำวะทำงอำกำศ อำท ิกำรอดุหนนุผูท้�ำประมง 
ที่ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมำย กำรจัดกำรพื้นที่
อนุรักษ์ป่ำไม้อย่ำงเป็นระบบ และกำรให้สิทธิประโยชน์
กับโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีเป ็นมิตรต ่อส่ิงแวดล ้อม  
ตลอดจนพัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 
ให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
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180102พ้ืนทีส่เีขียวทกุประเภทเพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรคุ้มครอง อนุรักษ์ และลดกำรสูญเสีย
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม และมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำไม้ โดยน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้
ในกำรหยุดยั้งกำรท�ำลำยพื้นที่ป่ำ ตลอดจนพัฒนำองค์กรของรัฐและทุกภำคส่วนอย่ำงมีกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกัน 
เพื่อตรวจสอบ ติดตำม เฝ้ำระวัง และส่งเสริมกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่ำงยั่งยืน โดยปัจจัยหลักที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ของประเทศที่มีประสิทธิภำพ และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพื้นที่ป่ำ 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำก สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีป่ำธรรมชำติ พื้นที่ป่ำ
เศรษฐกิจ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่ำในเมืองและชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของ
พื้นที่ท้ังประเทศ) โดยข้อมูลจำกกรมป่ำไม้ ปี 2561 พบว่ำ มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นป่ำธรรมชำติ 102.49 ล้ำนไร่ 
(ร้อยละ 31.68) พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อกำรใช้ประโยชน์ 28.95 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 8.95) พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและ
ชนบท 6.47 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 2) รวมทั้งสิ้น 131.44 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 42.63) จำกข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่ำพื้นที่สีเขียวโดย
เฉพำะพื้นที่ป่ำธรรมชำติมีกำรเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจมีแนวโน้มกำรเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเช่นกัน

ทีม่ำ: กรมป่ำไม้

102.49 ล้านไร่ 
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา รัฐบำลได้มีนโยบำยที่ให ้ 
ควำมส�ำคัญต่อกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรป่ำไม้มำอย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยมีกำรประกำศเขตพื้นท่ีอนุรักษ์เพิ่มเติม และมี 
กำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิ พระรำชบัญญัติ
ป่ำชุมชน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ 8 
พ.ศ. 2562) รวมทัง้ควำมเข้มงวดในกำรป้องกันปรำบปรำม 
กำรบุกรกุท�ำลำยป่ำไม้อย่ำงต่อเนือ่ง และภำคประชำสงัคม 
ต่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำพื้นท่ีป่ำให้มี
ควำมยั่งยืน ท�ำให้ทรัพยำกรป่ำไม้ได้รับกำรดูแลรักษำ
และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งโครงกำรในช่วงปี 2561 - 2562 
ส ่ วนใหญ ่ เป ็นกำรส ่ ง เสริมกำรอนุรักษ ์และฟื้นฟู 
ระบบนิเวศและแหล่งท่ีอยู่อำศัยตำมแนวธรรมชำติ อำทิ 
โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ 
สั งคม  และสิ่ ง แวดล ้ อมอย ่ ำ งยั่ ง ยื น  เพื่ อ รั กษำ 
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
กำรบริหำรจัดกำรที่ดิน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำพัฒนำแนวเขตพ้ืนท่ีสีเขียว อำทิ โครงกำร 
ยกระดับกำรรังวัดที่ดินด้วยระบบดำวเทียม (RTK GNSS 
Network) 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรและควำมต้องกำรใช้ที่ดิน 
เพ่ือเป็นปัจจัยในกำรผลิต อำทิ กำรท�ำเกษตรกรรม  

กำรท�ำอุตสำหกรรม และเขตชุมชน ส ่งผลกระทบ 
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ท�ำให้มีประเด็นท้ำทำย 
ที่ส�ำคัญ คือ กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประเทศ กำรสร้ำงควำมชัดเจนของกำรแบ่งเขตท่ีดิน 
และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของพื้นที่ป ่ำและพื้นที่สี เขียวให้มำกขึ้น  
เพือ่ดแูลรกัษำพืน้ทีป่่ำและพืน้ทีส่เีขยีวให้คงสภำพสมบรูณ์ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ทุ กประ เภทจ� ำ เป ็นต ้ อ ง ได ้ รับควำมร ่ วมมื อจำก 
ทุกภำคส่วน โดยเฉพำะประชำชนในพื้นที่ต ้องเห็น 
ควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ ์ป ่ำไม ้และพื้นที่สี เ ขียว 
ในชุมชน นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องควร
ด� ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร  ก� ำ หนดมำต รก ำ รหรื อ กล ไ ก 
ทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวอย่ำงยั่งยืน อำทิ 
โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรใช ้ประโยชน ์ ท่ี ดินของ 
ทั้งประเทศ โครงกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
กำรขยำยผลมำตรกำรส ่ ง เสริมกำรปลูกไม ้มี ค ่ ำ 
เพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเมือง รวมถึงกำรปลูกไม้แนวตั้ง มำตรกำร
บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรมเพื่อป้องกันกำรบุกรุก
ท�ำลำยพื้นที่ป ่ำไม ้และส่งเสริมกำรเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว 
อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต

180102 แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
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180201ความสมบรูณข์องระบบนเิวศทางทะเลเพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล เป็นกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเล 
และชำยฝั่งทั้งหมด มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรระบบนิเวศทำงทะเลและสัตว์ทะเล เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยำกร 
ทำงทะเลทั้งระบบ ตลอดจนกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำและดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชำชนในพื้นที่ให้เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม อำท ิกำรท�ำประมงอย่ำงถกูกฎหมำย กำรท่องเทีย่วทีค่�ำนงึถงึระบบนเิวศทำงทะเล และกำรเป็นศูนย์กลำง 
ด้ำนพำณชิย์นำว ีดงันัน้ เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภำคทะเล จึงต้องอำศยั 
กำรบริหำรจัดกำรระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงมีประสิทธิภำพครบวงจร อำทิ กำรท่องเที่ยวทำงทะเล 
และชำยฝั่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย โดยพิจำรณำจำก 
ดัชนีคุณภำพมหำสมุทร (Ocean Health Index: OHI) 
จัดท� ำ โดย Global  OHI  team ซ่ึงประเ มินจำก 
ควำมสำมำรถของมหำสมุทรที่ให้ประโยชน์ส�ำคัญแก่
มนุษย์ทั้งหมด 10 ด้ำน ที่ครอบคลุมมิติด้ำนระบบนิเวศ 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยในปี 2562 ประเทศไทย 
ได้คะแนน 66 คะแนน อยู่ล�ำดับที่ 130 จำกทั้งหมด 221 
ประเทศทั่วโลก โดยลดลงจำกค่ำคะแนน ณ ปี 2561  
ซ่ึงได้คะแนน 68 คะแนน อยู่ล�ำดับที่ 108 จำกทั้งหมด 
221 ประเทศทั่วโลก โดยด้ำนที่ประเทศไทยได้คะแนน 
ลดน้อยลง ได้แก่ ศักยภำพด้ำนอำหำรจำกกำรท�ำประมง
และเพำะเล้ียงทำงทะเล และศักยภำพของผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติที่ได ้จำกมหำสมุทร ซ่ึงคำดกำรณ์จะบรรลุ 
เป้ำหมำย 70 คะแนน ได้ตำมที่ก�ำหนดในปี 2565 ทั้งนี้  
ค่ำคะแนนดัชนีคุณภำพมหำสมุทรเป็นกำรประเมินข้อมูล
ใน เบื้ อ งต ้น โดยองค ์กรต ่ ำ งประ เทศ ซึ่ งป ั จจุบัน 
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ก�ำลังศึกษำและจัดท�ำ 
กำรประเมินดัชนีคุณภำพมหำสมุทรของประเทศไทย 
(OHI) เพื่อให้มีข้อมูลตำมบริบทของประเทศประกอบ 
กำรประเมนิสถำนกำรณ์ของเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย 
ท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน และคำดกำรณ์จะบรรลุเป้ำหมำยตำม 
ที่ก�ำหนดในปี 2565 ที่ 70 คะแนนได้ต่อไป

ทีม่ำ: Ocean Health Index
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562  
หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง กรมประมง กรมเจ้ำท่ำ และสถำบันกำรศึกษำ  
ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยำกร 
ทำงทะเล กำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรจัดกำร
คุณภำพน�ำ้และขยะทะเลอย่ำงต่อเนือ่งโดยมกีำรด�ำเนนิงำน 
ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย โครงกำรบริหำรจัดกำร
ขยะทะเล ตลอดจนกำรด�ำเนินงำนผ่ำนกำรออกมำตรกำร
ควบคุม มำตรกำรทำงกฎหมำย และกำรรณรงค์ต่ำง ๆ 
อำท ิกำรจดัท�ำพระรำชบัญญตัเิรอืไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
เพื่อก�ำหนดมำตรกำรควบคุมเรือประมง และกำรจัดท�ำ
พระรำชบัญญัติรักษำผลประโยชน์ทำงทะเล พ.ศ. 2562

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
คือ กำรเสื่อมโทรมลงทั้งในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ
ของต้นทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทะเล
ชำยฝั่ง อำทิ ปะกำรัง หญ้ำทะเล และสัตว์ทะเลหำยำก 
เน่ืองมำจำกกำรใช้ประโยชน์จำกทะเลทีม่อัีตรำเพิม่มำกขึน้ 
ตำมกำรเติบโตของประชำกรและควำมเจริญทำง
เศรษฐกิจโดยเฉพำะภำคกำรท่องเที่ยว กำรขำดข้อมูล
ทำงวิชำกำร เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ โดยเฉพำะ

ประเด็นต้นทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ทำงทะเลและชำยฝ ั ่ ง  นอกจำกนี้  ควำมท ้ ำทำย 
ด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงเป็น
ระบบและกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกันของหน่วยงำน 
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้บรรลตุำมเป้ำหมำยระดบัแผนแม่บทย่อย 
ต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ 
เป้ำหมำยควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลเพ่ิมขึ้น 
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข ้องควรเร ่งจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร 
ทำงทะเล อำทิ แผนกำรบริหำรจัดกำรประมงทะเลของ
ประเทศไทย และด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมประเด็นระบบ
นิเวศทำงทะเลและชำยฝั ่ง อีกทั้งกำรใช ้ประโยชน์ 
จำกทะเลโดยเฉพำะเพื่อกำรท่องเที่ยว และกำรจ�ำกัด
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวให้สอดคล้อง กับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรรองรับในช่วงเทศกำลกำรท่องเที่ยว เพื่อเป็น 
กรอบในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ควรพิจำรณำ
ปรับปรุง ผลักดันกฎหมำย และมำตรกำรต ่ำง ๆ  
ที่เ ก่ียวข้อง รวมทั้งควรเร่งส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ 
เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และสังคม ในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่งเพื่อน�ำไปสู ่ 
ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลต่อไป

180201 แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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180301การปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก 
ของประเทศไทยลดลง 

เป้าหมาย

กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ เป็นกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรปรับตัว 
ต่อผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ โดยมุง่เน้นกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
ของประเทศในระยะยำวที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน และพัฒนำ 
กำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในระยะยำวเป็นส�ำคัญ  
ตลอดจนกำรส่งเสริมแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสำขำต่ำง ๆ ท้ังพลังงำนและขนส่ง กระบวนกำรอุตสำหกรรม  
และกำรจัดกำรของเสีย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง จึงต้องอำศัย
กำรมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก กำรมีฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 
รวมทั้งกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

ท่ีมำ: กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำ 
จำกปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวม 
ในสำขำพลังงำนและขนส่ง สำขำกระบวนกำร
อุตสำหกรรม และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และสำขำ 
กำรจดักำรของเสยี โดยข้อมลูจำกส�ำนกังำนนโยบำย 
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล ้อม 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
พบว่ำประเทศไทยสำมำรถลดปริมำณกำรปล่อย 
ก๊ำซเรอืนกระจกได้อย่ำงต่อเนือ่งจำกผลกำรด�ำเนนิงำน 
ในปี 2556 ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ลดลงเพียงร้อยละ 4 ต่อมำสำมำรถลดปริมำณ 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
เป็นร้อยละ 14 (คิดเป็นปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์
ทีล่ดได้คอื 51.72 MtCo2eq) ในปี 2560 แสดงให้เหน็ว่ำ 
สำมำรถบรรลุเป ้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย 
ที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 12 ได้แล้ว

 
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
 

 
ท่ีมา : สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2563) 
 
 
 
สถานการณ์ 
 
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา ไดใ้ห้สัตยาบันเขา้เป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เม่ือ
วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใชตั้ง้แตวั่นท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในการเขา้ร่วมเป็นภาคีความ
ตกลงปารีส แตล่ะภาคีตอ้งจัดทาํแจง้และจัดให้มีการมีสว่นร่วมท่ีประเทศกาํหนด (Nationally Determined 
Contributions: NDC)โดย  ประเทศไทยไดย่ื้นขอ้เสนอการมีสว่นร่วมท่ีประเทศกาํหนด (nationally determined 
contributions:NDC) ตอ่สาํนักเลขาธิการอนสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เม่ือ 1 
ต.ค. 2558 โดยกาํหนดคา่เป้าหมายการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ่ 20 จากกรณีปกติ ภายในปี 2573  ระบุ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)  ขัน้ตํา่ท่ีร้อยละ 20 จากกรณีปกติ (Business as 
Usual: BAU) และกาํหนดเป้าหมาย  ขัน้สูงท่ีร้อยละ 25 จากกรณีปกติ โดยข้ึนอยูกั่บการเขา้ถึงกลไกการสนับสนุน
ทางการพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี การเงนิ และการเสริมสร้างศักยภาพท่ีเพิม่ข้ึนและเพียงพอ 
 
 
 
การดาํเนินการท่ีผา่นมา  
 
ประเทศไทยไดมี้การจัดทาํแผนท่ีนําทางดารลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 ใน 3 สาขาหลัก ไดแ้ก ่
สาขาพลังงานแลพะการขนสง่ สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผ้ลิตภัณฑ ์และสาขาการจัดการของเสยี และจะ
มีการย่ืนขอ้เสนอฉบับใหมปี่ 2563 ซ่ึงประเทศไทยได ้รายงานขอ้มูล ณ ปี 2560 ตอ่ท่ีประชุม COP 25 วา่
ประเทศไทย สามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ลว้ ร้อยละ 14.09 เม่ือเทียบกับกรณีปกติ  หรือคดิเป็นปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์ลดไดคื้อ 51.72 MtCo2eq  ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงการบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดแ้ลว้  นอกจาก
ดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกแลว้ ยังให้ความสาํคัญกับการปรับตัวจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือทาํให้การดาํเนินงานใน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรจัดท�ำ
แผนที่น�ำทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ  
ปี 2564 - 2573 ใน 3 สำขำหลัก ได้แก่ สำขำพลังงำน
และกำรขนส่ง สำขำกระบวนกำรอุตสำหกรรมและ 
กำรใช ้ผลิตภัณฑ ์  และสำขำกำรจัดกำรของเ สีย  
ซึ่งโครงกำรในช่วงปี 2561 - 2562 เป็นกำรด�ำเนินงำน 
ที่ เ น ้ นกำร จัดท� ำ ร ่ ำ งกฎหมำยกำร เปลี่ ยนแปลง 
สภำพภมูอิำกำศฉบบัแรกของไทย และกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ 
ระยะยำวในกำรพัฒนำที่ปล ่อยก๊ำซเรือนกระจกต�่ำ  
กำรปรับปรุงกลไกทำงกำรเ งินของประเทศ อำทิ  
กำร เสริ มสร ้ ำ งบทบำทของกองทุนสิ่ ง แวดล ้ อม 
ในกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และภำคเอกชน ในกำรจดัท�ำโครงกำรด้ำนกำรเปลีย่นแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ ตลอดจนกำรส่งเสริมภำคกำรผลิต 
ที่ค�ำนึงถึงกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก อำทิ โครงกำร 
ส่งเสริมกำรผลิตที่ลดอัตรำกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจก 
โดยกำรขอรับรองฉลำกคำร์บอน โดยกำรด�ำเนินงำน 
ในระยะต่อไปควรมุง่เน้นกำรสร้ำงจิตส�ำนกึในกำรรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้น

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำประเทศไทยสำมำรถ 
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงบรรลุเป้ำหมำย

ระดับแผนแม่บทย่อยที่ก�ำหนดไว้แล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม 
เพื่อกำรรักษำสถำนภำพเป้ำหมำยให้คงไว้และพัฒนำให้
เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรมำกยิ่งขึ้น ควรให้
ควำมส�ำคัญกับประเด็นกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน
ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องระหว่ำงสำขำเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิำพ 
ในกำรลดกำรปล่อยก ๊ำซเรือนกระจกให้มำกยิ่งขึ้น  
ตลอดจนมุ่งเน้นกำรหำนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่สนบัสนนุ 
กำรแก้ไขปัญหำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้ลดลง 
อย่ำงต่อเนื่อง 

ข ้อเสนอแนะในการบรรลุ เป ้าหมาย  เพื่ อรักษำ
สถำนภำพค ่ ำ เป ้ ำหมำย ให ้ ค ง ไ ว ้ และพัฒนำ ให ้ 
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น แนวทำงกำรพัฒนำจึงจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินโครงกำรหรือมำตรกำรที่ส�ำคัญ เช่น โครงกำร
ส่งเสริมวิจัยและกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โครงกำรพัฒนำ
ระบบข้อมูลสถำนกำรณ์ก๊ำซเรือนกระจก โครงกำร 
ส่งเสริมกำรจัดท�ำคำร ์บอนฟุตพริ้น และมำตรกำร 
กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรเดินทำงและกำรขนส่ง รวมทั้ง 
กำรขยำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกไปยงัสำขำอืน่ ๆ 
นอกเหนือจำกสำขำที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้ว

180301 แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
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180401คณุภาพของน�า้ในแหลง่น�า้ผวิดิน  
แหลง่น�า้ใตด้นิ และแหลง่น�า้ทะเลมคีณุภาพ

เหมาะสมกบัประเภทการใชป้ระโยชน์

เป้าหมาย

กำรจัดกำรมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลพิษที่เป็นแหล่งก�ำเนิด ให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรบริหำรจัดกำรหรือควบคุมมลพิษจำกแหล่งก�ำเนิดในเชิงพื้นที่ และก�ำหนดแนวทำงที่สอดรับกับแนวทำง 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นกำรป้องกัน
ผลกระทบโดยเฉพำะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปรำะบำงและพ้ืนที่เส่ียง เพ่ือลดและควบคุมมลพิษทำงน�้ำตำมหลักกำร
จัดกำรมลพิษตั้งแต่ต้นทำง โดยปัจจัยหลักที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยคุณภำพน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน แหล่งน�้ำ
ใต้ดิน และแหล่งน�้ำทะเลมีคุณภำพที่เหมำะสมกับกำรใช้ประโยชน์ ได้แก่ กำรมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกำร
มลพิษทำงน�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรมีกลไกและเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษทำงน�้ำ  
และกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน�้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  โดยพิจำรณำ 
จำกคุณภำพของน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน แหล่งน�้ำทะเล  
และแหล่งน�้ำใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมำะสมกับประเภทของ
กำรใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำยทั้งหมด) 
ป ัจจุบันยังไม ่มีข ้อมูลท่ีสำมำรถแสดงถึงกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดได้ แต่สำมำรถสรุปสถำนกำรณ์ 
โดยสะท้อนได้จำกข้อมูลแนวโน้มสถำนกำรณ์คุณภำพน�้ำ
ในแหล่งน�ำ้ผวิดิน ในปี 2561 พบว่ำ อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ถงึดี 
ร้อยละ 91 เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 83 ในปี 2560 และอยูใ่นเกณฑ์ 
เสื่อมโทรม ร้อยละ 9 ลดลงจำกร้อยละ 17 ในปี 2560 
โดยไม่มีแหล่งน�้ำที่มีคุณภำพอยู ่ในเกณฑ์ดีมำกหรือ
เสื่อมโทรมมำก และจำกข้อมูลแนวโน้มสถำนกำรณ์
คุณภำพน�้ำบำดำล ในปี 2561 โดยทั่วไปยังคงอยู ่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้บริโภคได้ แต่บำงพ้ืนท่ีมีปริมำณ 
ธำตเุหลก็และแมงกำนสี ในปรมิำณสงู และมกีำรปนเป้ือน 
สำรมลพิษที่ยังมีกำรติดตำมและเฝ ้ำระวังคุณภำพ 
น�้ำบำดำล และจำกข้อมูลแนวโน้มสถำนกำรณ์คุณภำพ
น�้ำทะเลชำยฝั่ง ในปี 2561 คุณภำพน�้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ถึงดีมำก ร้อยละ 94 ลดลงจำก ร้อยละ 96 ในปี 2560 
โดยมีแหล่งน�้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมำก

๒-๑๒๘ 

ตารางที่ ๒.๓๓ สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ) 
สถานการณ์ อ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยฝ่ังตะวันออก อ่าวไทยฝ่ังตะวันตก ชายฝ่ังอันดามัน ร้อยละ

เสื่อมโทรมมาก 
(๐-๒๕) 
จำนวน ๓ จุด 

จังหวัดสมุทรปราการ 
- หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 
๓๕ (๑๐๐) 
- ปากแม่น้ำเจ้าพระยา (๕๐๐)- 
จังหวัดสมุทรสาคร 
- ปากแม่น้ำท่าจีน (๑๐๐)- 

- - - ๑ 

หมายเหตุ: การอ่านจุดเก็บตัวอย่าง ดังนี้ ชื่อสถานี (กระจายชายฝั่ง)เคร่ืองหมาย+/- หมายถึงการเปล่ียนแปลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
ผลการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า 

สัดส่วนของคุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปมีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 
ถึงพอใช้ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเสื่อมโทรมลง อย่างไรก็ตาม  
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ คุณภาพน้ำทะเลถือว่ามีคุณภาพที่ดีขึ้น (รูปที่ ๒.๓๐) (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก) 
รูปที่ ๒.๓๐ แนวโนม้สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
  

๒-๑๒๐ 

รูปที่ ๒.๒๙ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
๒.๘.๓.๒ ผลกระทบ 
การระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการ 

ในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรที่มีการระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เป็นผลให้มีปริมาณการระบายของเสียเกินศักยภาพรองรับของแต่ละแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต 
คลองสายสำคัญ ชายหาดท่องเที่ยว รวมทั้ง การบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจำกัด
ในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่สามารถรวบรวมน้ำเสียทั้งหมดมาบำบัด
และน้ำเสียชุมชนบางแห่งไม่ได้มีการบำบัด นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมท่าเรือ 
ชายหาดท่องเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลโดยตรง ทำให้คุณภาพน้ำผิวดินของ
ประเทศเส่ือมโทรม (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก)  

๒.๘.๓.๓ การดำเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ดังน้ี 
๑) กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก) ดังนี้   

๑.๑) จัดทำแผนการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
โดยให้ความสำคัญกับการลดปริมาณการใช้น้ำและความสกปรกของน้ำเสียด้วยการผลิตและการใช้ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม กำหนดมาตรฐานอัตราการระบายมลพิษทางน้ำ 
(Loading) รวมถึงการกำหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ (Permit System) จัดทำแนวทาง 
และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าอนุรักษ์คุณภาพน้ำ (ค่าจัดการน้ำเสีย) เพื่อนำรายได้ไปจัดสร้างระบบ

ทีม่ำ: กรมควบคมุมลพษิ

ทีม่ำ: กรมควบคมุมลพษิ
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การด�าเนินการที่ผ่านมา รัฐบำลได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำ 
กฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่  พระรำชบญัญตัทิรัพยำกรน�ำ้ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรฟื้นฟูและ
อนรุกัษ์ทรพัยำกรน�ำ้ โดยทกุหน่วยงำนสำมำรถบรูณำกำร 
กำรด�ำเนินงำนร่วมกันได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน ในช่วง 
ปี 2561 - 2562 โครงกำรส่วนใหญ่เป็นโครงกำรจัดกำร
ปัญหำน�้ำเสียที่ปล่อยลงสู ่แหล่งน�้ำ และระบบบ�ำบัด 
น�้ ำ เสีย  โดยกำรก� ำหนดเกณฑ ์มำตรฐำนควบคุม 
กำรระบำยน�้ำทิ้ง อำทิ โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมและมำตรฐำนควบคุม
มลพิษจำกแหล่งก�ำเนิด โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
คุณภำพน�้ำและน�้ำเสีย 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย
กำรขยำยตวัอย่ำงไร้ทศิทำงของชมุชนเมอืง และภำคกำรผลติ 
โดยเฉพำะโรงงำนอุตสำหกรรม ส่งผลให้กำรรวบรวม 
น�้ำเสียไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และต้นทุนในกำรจัดกำร 
น�้ำเสียสูงกว่ำที่จ�ำเป็น ดังนั้น ควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ 
คือกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรพัฒนำระบบ
รวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสียให ้สอดคล้องกัน รวมท้ัง  
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ใช้น�้ำถึงภำระควำมรับผิดชอบ
ในกำรจัดกำรน�้ำเสีย บนหลักกำรผู้สร้ำงมลพิษเป็นผู้จ่ำย 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้คุณภำพ 
ของน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดิน แหล่งน�้ำใต้ดิน และแหล่งน�้ำ
ทะเลมีคุณภำพเหมำะสมกับประเภทกำรใช้ประโยชน์ 
หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ กระทรวงมหำดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเร่งดูแลควบคุมคุณภำพน�้ำทิ้ง
จำกแหล่งก�ำเนิดในพ้ืนท่ีชุมชนและอุตสำหกรรม อำทิ 
กำรติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนหรือร้ำนค้ำในชุมชน
โดยให ้มีกำรติดต้ังระบบบ�ำบัดน�้ ำ เสียก ่อนระบำย 
สู ่แหล่งน�้ำอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งมุ ่งเน้นกำรสร้ำง 
ควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญของปัญหำมลพิษทำงน�้ำ 
โดยกำรเผยแพร่รำยงำนคุณภำพน�้ำแบบออนไลน์ตำม
สถำนทีต่่ำง ๆ เพือ่ให้ผูป้ระกอบกจิกำรต่ำง ๆ หรอืประชำชน 
ทั่วไปได้ทรำบ รวมท้ังต้องส่งเสริมกำรใช้มำตรกำร 
ทำงกฎหมำยเพื่อบังคับใช้ในกำรจัดกำรน�้ำเสียให้เป็น 
รปูธรรม อำท ิกำรผนวกรวมค่ำจดักำรน�ำ้เสยีกบัค่ำน�ำ้ประปำ 
 

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
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180402คณุภาพอากาศ เสยีง และความส่ันสะเทอืน
อยูร่ะดบัมาตรฐานของประเทศไทย

เป้าหมาย

กำรจัดกำรมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลพิษที่เป็นแหล่งก�ำเนิด ให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรบริหำรจัดกำรหรือควบคุมมลพิษจำกแหล่งก�ำเนิดในเชิงพื้นที่ และก�ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำย
มลพิษทำงอำกำศในรูปของปริมำณรวม ตลอดจนก�ำหนดมำตรกำรควบคุมปริมำณกำรจรำจรหรือยำนพำหนะในพื้นที่
เพื่อติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำมลพิษในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยกำรมีนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ในกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ เสียง และกำรสั่นสะเทือนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรมีกลไกและเครื่องมือ 
ทำงเศรษฐศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ และกำรร่วมรับผิดชอบต่อกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ เสียง  
และควำมสั่นสะเทือน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกคุณภำพ
อำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู ่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ประเทศไทย (ร้อยละของพื้นท่ีเป้ำหมำยท้ังหมด) ปัจจุบันยังไม่มี
ข ้อมูลที่สำมำรถแสดงถึงกำรบรรลุ เป ้ำหมำยที่ก�ำหนดได ้  
อย่ำงไรก็ตำม มีข้อมูลกำรรำยงำนที่สะท้อนสถำนกำรณ์ ได้แก่ 
ข้อมูลปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
เฉลี่ยรำยปีและค่ำเฉลี่ยรำยพื้นท่ี ในปี 2561 พบว่ำ คุณภำพ
อำกำศ ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่ำเฉล่ียรำยปี 
ทั้งประเทศค่อนข้ำงคงที่ จำก 41.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
(มคก./ลบ.ม.) ในปี 2560 เป็น 42.0 มคก./ลบ.ม. ในปี 2561 และ
ยังคงอยู ่ ในเกณฑ์มำตรฐำน ส ่วนฝุ ่นละอองขนำดไม ่ เกิน  
2.5 ไมครอน มีค่ำเฉลี่ยรำยปีทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจำกปี 2560  
ที่ค่ำเฉลี่ย 22.0 มคก./ลบ.ม. เป็น 24.0 มคก./ลบ.ม. ในปี 2561 
แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนเช่นกัน ส�ำหรับสถำนกำรณ์หมอก
ควันและจุดควำมร้อนสะสม ในพื้นที่ 9 จังหวัดภำคเหนือ พบว่ำ 
จ�ำนวนวันที่ปริมำณฝุ่นละอองเกินค่ำมำตรฐำน ในปี 2561 เท่ำกับ 34 วัน ลดลงจำกปี 2560 ท่ีเท่ำกับ 38 วัน  
หรือร้อยละ 11 ส�ำหรับข้อมูลระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ริมถนนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในปี 2561 ค่ำเฉลี่ย 
ของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ำกับ 69.9 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้ (มำตรฐำนระดับ
เสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ก�ำหนดไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) ซึ่งปี 2560 เท่ำกับ 67.4 เดซิเบลเอ จะเห็นว่ำระดับเสียง 
เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 อยู่ถึง 2.5 เดซิเบลเอ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มกำรสำมำรถบรรล ุ
เป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ภำยในปี 2565 ได้

๒-๑๐๒ 

๒) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค่าเกินมาตรฐาน 
ในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นและพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตำบล 
หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นต้น โดยค่าเฉลี ่ยรายปีอยู ่ในช่วง ๙.๐-๔๑.๐ มคก./ลบ.ม. ส่วนค่าเฉล่ีย  
๒๔ ช่ัวโมง อยู่ในช่วง ๓.๐-๑๓๓.๐ มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ ๒๔.๐ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 
๒๕.๐ มคก./ลบ.ม.) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่าเท่ากับ ๒๒.๐ มคก./ลบ.ม. สำหรับค่าสูงสุดเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
ทั้งประเทศ ๗๒.๒ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐ มคก./ลบ.ม.) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่า ๗๔.๒ มคก./ลบ.ม. 
เมื่อพิจารณาในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน มีแนวโน้มลดลง แต่ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ (รูปที่ ๒.๒๒)  
รูปที่ ๒.๒๒ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่  

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑  
 
 

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 

๓) ก๊าซโอโซน (O3) พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค่าเฉลี่ย ๑ ช่ัวโมงสูงสุด ของแต่ละจุดตรวจวัดเฉล่ีย 
๑๒๓.๐ ส่วนในพันล้านส่วน (พีพีบี) มีค่าเท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่าเฉลี่ย ๑๒๓.๐ พีพีบี (ค่ามาตรฐาน ๑๐๐.๐ 
พีพีบี) และค่าสูงสุด ๑๙๓.๐ พีพีบี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (รูปที่ ๒.๒๓) ส่วนค่าเฉลี่ย ๘ ชั่วโมงสูงสุดของ 
แต่ละจุดตรวจวัด มีค่าเฉลี่ย ๙๗.๐ พีพีบี และมีค่าสูงสุด ๑๔๙.๐ พีพีบี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (ค่ามาตรฐาน 
๗๐.๐ พีพีบี) เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณก๊าซโอโซน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

   

๒-๑๑๐ 

รูปท่ี ๒.๒๔  ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
ส่วนพื ้นที ่ทั ่วไป พบว่า มีค่าเฉลี ่ยของระดับเสียงเฉลี ่ย (Leq) ๒๔ ชั ่วโมง เท่ากับ ๕๙.๓ เดซิเบลเอ  

เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่าเท่ากับ ๕๗.๗ เดซิเบลเอ โดยไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด (ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ) 
เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ 
และยังคงไม่เกินค่ามาตรฐาน (รูปที่ ๒.๒๕)  
รูปท่ี ๒.๒๕ ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑  

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก)  

ทีม่ำ: กรมควบคมุมลพิษ

ทีม่ำ: กรมควบคมุมลพิษ
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การด�าเนินการท่ีผ ่านมา รัฐบำลได ้ประกำศให ้ม ี
กำรแก้ไขปัญหำมลภำวะด้ำนฝุน่ละอองเป็นวำระแห่งชำติ 
เพื่อให้ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีกำรจัดท�ำแผนแม่บทด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพ
อำกำศของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
อีกทั้ งมีกำรใช ้มำตรกำรเชิงรุกในกำรแก ้ไขป ัญหำ 
คุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤตตำมแนวทำงเชิงพื้นที ่
ซึ่งท�ำให้คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน 
ในพื้นที่ตรวจวัด มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนสำกล 
ยกเว้นค่ำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่มีค่ำเกิน
มำตรฐำนในเมืองใหญ่และเขตอุตสำหกรรม 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำก
สภำพปัญหำมลพิษทำงอำกำศ เป็นปัญหำสิ่งแวดล้อม 
ที่เห็นชัดเจนทั้งในเขตชุมชนขนำดใหญ่ และพื้นที่พัฒนำ
ที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของกิจกรรมอุตสำหกรรม 
กำรคมนำคม กำรจรำจร และกำรก่อสร้ำง ท�ำให้เกิด
ปัญหำกำรปล่อยฝุ่นละอองออกสู่อำกำศ รวมถึงปัญหำ
กำรเผำในพื้นที่โล่งแจ้งล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรเกิด
ปัญหำมลภำวะทำงอำกำศ จำกกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
พบประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ (1) ควำมเข้มงวด 

กำรบังคับใช้กฎหมำยและมำตรกำรต่ำง ๆ  (2) กำรขำด
ควำมเป ็น เอกภำพของหน ่วยงำนที่ เกี่ ยวข ้องใน 
กำรควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ 
และ (3) กำรศึกษำวิจัยและกำรพัฒนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษทำงอำกำศ อำทิ รถสำมล้อไฟฟ้ำ 
รถเมล์ไฟฟ้ำ รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ ยังไม่สำมำรถพัฒนำ
ในเชิงพำณิชย์ได้ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให้บรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ แนวทำงกำรพัฒนำจึงควรเร่งให้
ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำที่ต้นทำงของระบบ อำทิ 
ผู ้ผลิตต ้องมีควำมรับผิดชอบต่อมลพิษที่จะเกิดข้ึน 
ตำมหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย และควรพัฒนำกำรน�ำ
มำตรกำรทำงภำษีมำใช้ควบคุมดูแลสภำพเครื่องยนต์ของ
พำหนะ โดยกำรเก็บภำษีรถยนต์ท่ีมีเคร่ืองยนต์สภำพเก่ำ
และมีกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์อย่ำงเข้มงวด  
รวมถึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยี โดยกำรน�ำพลังงำน
ทดแทน หรือพลังงำนสะอำดมำใช้ อำทิ กำรส่งเสริม 
กำรใช้รถพลงังำนไฟฟ้ำ ตลอดจนเร่งด�ำเนนิกำรให้ควำมส�ำคญั 
กับกำรสร้ำงควำมตระหนักรู ้ โดยกำรประชำสัมพันธ์ 
ให้ทุกภำคส่วนเข้ำใจถึงควำมส�ำคัญของปัญหำและกลวิธี
ในกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละออง 

180402 แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   
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180403การจัดการขยะมลูฝอย มลูฝอยติดเชือ้  
ของเสยีอนัตราย สารเคมใีนภาคการเกษตร
และการอตุสาหกรรมมปีระสิทธภิาพมากขึน้

เป้าหมาย

กำรจัดกำรมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลพิษที่เป็นแหล่งก�ำเนิด ให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรป้องกันและลดมลพิษจำกขยะและของเสียอันตรำย รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรควบคุมมลพิษจำกกำรบ�ำบัด 
ก�ำจัดขยะ และของเสียอันตรำย ด้วยกำรปรับปรุงฟื้นฟูสถำนที่ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร พร้อมท้ังให้มีระบบ 
กำรอนุญำตกำรระบำยมลพิษและก�ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยมลพิษจำกสถำนที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย  
ตลอดจนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหำในภำพรวมของประเทศบนฐำนของควำมรับผิดชอบ 
ตำมบทบำทหน้ำที่ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำย สำรเคมี 
ในภำคกำรเกษตรและกำรอุตสำหกรรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น จึงต้องอำศัยกำรมีนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือของเสียอันตรำยสำรเคมีในภำคกำรเกษตรและกำรอุตสำหกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรมีกลไกและเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือของเสียอันตรำย
สำรเคมีในภำคกำรเกษตรและกำรอุตสำหกรรม และกำรร่วมรับผิดชอบต่อกำรแก้ไขปัญหำมลพิษท่ีมีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกดัชนี
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ (คะแนน) ซึ่งจำกข้อมูล
ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศของกรมควบคุม
มลพิษ ในปี 2561 พบว่ำ มีปริมำณขยะประมำณ 27.82 
ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จำกปี 2560 ที่มีปริมำณ 
27.37 ล้ำนตัน เนื่องจำกกำรขยำยตัวของชุมชนเมือง 
และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว มีปริมำณขยะมูลฝอย 
ที่ถูกน�ำไปก�ำจัดอย่ำงถูกต้อง 10.88 ล้ำนตัน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.85 ของปริมำณขยะมูลฝอยท้ังหมด ลดลง 
ร้อยละ 7.19 จำกปี 2560 ท่ีมีปริมำณ 11.69 ล้ำนตัน 
ส่วนที่เหลือเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกก�ำจัดอย่ำงไม่ถูกต้องประมำณ 7.32 ล้ำนตัน คิดเป็นร้อยละ 26.21 ของปริมำณ 
ขยะมูลฝอยทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 จำก 2560 ทีม่ปีรมิำณ 7.17 ล้ำนตนั ส�ำหรบัของเสยีอนัตรำย ในปี 2561  
มีจ�ำนวน 1.893 ล้ำนตัน ลดลงร้อยละ 27.91 จำกปี 2560ที่มีจ�ำนวน 2.626 ล้ำนตัน แบ่งเป็นของเสียอันตรำย 
จำกอุตสำหกรรม จ�ำนวน 1.2 ล้ำนตัน ของเสียอันตรำยจำกชุมชน จ�ำนวน 0.638 ล้ำนตัน และมูลฝอยติดเชื้อ 0.055 
ล้ำนตัน โดยปี 2561 มีค่ำดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะอยู่ที่ 0.64 ซึ่งยังต�่ำกว่ำคะแนนเป้ำหมำยระดับแผนแม่บท
ย่อยที่ก�ำหนด แต่มีควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดในปี 2565 (0.74)

ทีม่ำ: กรมควบคมุมลพษิ

36 รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

การเกิดขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 เพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยก 
ที่ต้นทางและการก�าจัดอย่างถูกต้องมีแนวโน้มดีขึ้น 
	 ปี	 2561	 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ	 27.8	 ล้านตัน	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2560	 
มีปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ	 1.64	 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง	 และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก 
สังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง	การเพิ่มขึ้นของประชากร	การส่งเสริมการท่องเที่ยว	การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น	 
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
	 แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มข้ึน	 แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี	 2561	 มีแนวโน้มดีขึ้น	 
ขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก	ณ	ต้นทาง	และน�ากลับไปใช้ประโยชน์	9.58	ล้านตัน	(ร้อยละ	34)	เพิ่มขึ้น 
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ	13	ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและท�าปุ๋ยอินทรีย์	ขยะมูลฝอยชุมชน
อีกจ�านวน	 10.88	 ล้านตัน	 (ร้อยละ	 39)	 ถูกก�าจัดอย่างถูกต้อง	 ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกก�าจัด 
อย่างไม่ถูกต้องประมาณ	7.36	ล้านตัน	(ร้อยละ	27)	แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ ่งสู ่การเป็นสังคมปลอดขยะ	 (Zero	 Waste	 Society)	 บนแนวคิด	 3R	 -	 ประชารัฐ	 
มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย	ณ	ต้นทาง	โดยการมีส่วนรวมของภาครัฐและประชาชน	(รูปที่	15)

 

รูปที่ 15 สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การน�ากลับไปใช้ประโยชน์ 
การก�าจัดถูกต้องและไม่ถูกต้อง ปี 2552-2561
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180403

การด�าเนินการท่ีผ่านมา รัฐบำลได้ส่งเสริมนโยบำยที่ให้
ควำมส� ำ คัญกับกำรจัดกำรขยะมำอย ่ ำงต ่อ เนื่ อง  
โดยถือว่ำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยเป็นวำระแห่งชำติ  
กรมควบคุมมลพิษ ได ้ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนแม่บท 
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนมลพิษและของเสีย
อันตรำยระยะ 20 ปี (2561 - 2580) โดยกำรใช้หลัก 3R 
และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมท้ังหลักผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู ้จ่ำย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
และควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขบัเคลือ่นแผน 
ดังกล่ำว ซ่ึงโครงกำรในช่วงปี 2561 - 2562 ส่วนใหญ่ 
เป ็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
ด้วยกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำเป็นเครื่องมือ 
ในกำรจัดกำรขยะ อำทิ โครงกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมใหม่จำกวัสดุ ท่ีไม ่ใช ้แล ้ว โดยเทคโนโลยี 
กำรผลิตที่สะอำด 3R และโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
โรง งำนคั ดแยกและรี ไ ซ เคิ ลซำกผลิ ตภัณฑ ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ผลกำรด�ำเนินงำนยังพบประเด็นท้ำทำย คือ เนื่องด้วย
ปริ ม ำณขยะที่ มี จ� ำ น วนมำก เ กิ นคว ำมสำมำ รถ 
ในกำรจัดกำร ส่งผลให้รูปแบบและวิธีกำรในกำรจัดกำร
ขยะไม่เป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกลเท่ำที่ควร อำทิ 
กำรก�ำจัดขยะไม ่ถูกวิธี  กำรขำดกำรคัดแยกขยะ  
จึงควรให ้ควำมส�ำคัญต ่อมำตรกำรลดปริมำณขยะ 
จำกแหล่งก�ำเนิด และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรขยะทั้งระบบให้มำกข้ึน ซึ่งจะเป็นประเด็นส�ำคัญ 
ที่ต้องเร่งด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยต่อไป

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให้บรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ แนวทำงกำรพัฒนำจึงควรเร่งให้
ควำมส�ำคัญกับกำรลดปริมำณขยะจำกแหล่งก�ำเนิด 
โดยกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้ประชำชน
และทุกภำคส ่วนที่ เกี่ ยวข ้องร ่วมกันแก ้ ไขป ัญหำ  
โดยยึดหลักกำรผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่ำย ให้ทุกภำคส่วน
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและผลกระทบที่จะตำมมำ  
ตลอดจนมุ ่ ง เน ้นกำรพัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยี  
และกลไกเคร่ืองมือด ้ำนกำรจัดกำรมลพิษอย ่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อก�ำหนดรูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม
กับกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ  
ของเสียอันตรำย สำรเคมี ในภำคกำรเกษตรและ 
ภำคอุตสำหกรรมให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นต่อไป
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180501คนไทยมคีณุลกัษณะและพฤติกรรม 
ทีพึ่งประสงคด้์านสิง่แวดลอ้ม 

และคุณภาพชวีติทีดี่

เป้าหมาย

กำรยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�ำหนดอนำคตประเทศเป็นบริบทที่ส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม อำทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
และกำรบริหำรจัดกำร ดังน้ัน กำรด�ำเนินงำนในอนำคตจึงต้องมีกลไกส�ำคัญเพ่ือเปิดโอกำสให้เกิดพื้นที่ของกำรทดลอง
เชิงนวัตกรรม นโยบำย และกฎหมำย ที่ตอบสนองต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ได้อย่ำงครอบคลุม 
และมีประสิทธิภำพบนหลักของกำรมีส่วนร่วม โดยกำรยอมรับและปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  
และมำตรกำรจูงใจเพื่อให้ประชำชนมีจิตส�ำนึกที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

แผนแม่บทย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก�าหนดอนาคตประเทศ 

ทีม่ำ: กรมส่งเสรมิคณุภำพสิง่แวดล้อม
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180501

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 - 2562 หน่วยงำนภำครัฐได้ด�ำเนินโครงกำร
ส่วนใหญ่ในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและกำรบริโภค 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของทุกภำคส่วน ทั้งหน่วยงำนของรัฐ 
ประชำชน อำทิ โครงกำรกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและควำมรู้ 
ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงกำร 
ค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพร โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยอำสำสมัคร 
พิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกดัชนีกำรตระหนักรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลที่สำมำรถ
แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดได้ ทั้งนี้ สำมำรถเทียบเคียงข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นควำมตระหนักรู ้ของ 
ภำคประชำชน จำก (1) จ�ำนวนอำสำสมัครด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลโดย กรมส่งเสริมคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อม วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563 มีจ�ำนวน 232,904 คน จำกทุกเครือข่ำยของหน่วยงำนสังกัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ (2) กำรให้ควำมสนใจของภำคประชำชนและภำคเอกชน ปรำกฏ 
ผ่ำนควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อำทิ โครงกำรจิตอำสำ
พระรำชทำน 904 วปร. รวมถึงภำคเอกชนได้มีกำรท�ำกิจกรรมควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง ในรูปแบบอำสำสมัครปลูกป่ำ กิจกรรมท�ำควำมสะอำด 
พื้นที่และชำยหำดสำธำรณะ กิจกรรมกำรเก็บขยะต่ำง ๆ ฯลฯ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงกลไก
เคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก�ำหนด
อนำคตประเทศในด ้ ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่ งแวดล ้อม จึงยังคงมีประเด็นท ้ำทำยท่ีส�ำคัญคือ 
มำตรกำรจูงใจ และกำรสร้ำงควำมยอมรับของประชำชน
ในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  
เพื่อให ้ประชำชนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให้บรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ นอกจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย 
ที่ เกี่ยวข ้อง อำทิ พระรำชบัญญัติส ่งเสริมคุณภำพ 
สิ่ ง แวดล ้ อม  พ .ศ .  2535  และพระรำชบัญญั ติ 
กำรสำธำรณสุข  พ .ศ .  2535 หน ่วยงำนภำครัฐ 
ด้ำนส่ิงแวดล้อมควรร่วมกับภำคเอกชนและประชำสังคม 
ในกำรด�ำเนินโครงกำรหรือมำตรกำรที่ส�ำคัญ อำทิ 
มำตรกำรทำงภำษีส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรโรงงำน 
ร่วมกับชุมชนดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี โครงกำร 
จับคู ่บ ริษัทไทยกับสถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่ และ 
ประชำสังคมร่วมจัดกำรส่ิงแวดล้อมชุมชน โครงกำร
บุคคลต้นแบบด้ำนส่ิงแวดล้อม โครงกำรส�ำนึกอนุรักษ์
ชุมชนบ้ำนเกิด โครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและควำมรู ้ 
ในกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรลด ละ เลิกสร้ำงขยะด้วยตัวเรำ 

180501



“การพัฒนาการจัดการเชิงลุ่มน�้า
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าเพ่ือปรับสมดุล
ด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์”

      การบริหารจัดการ
     น�้าทั้งระบบ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

฿
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (19) กำรบริหำรจัดกำรน�้ำท้ังระบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับสมดุล 
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ในกำรอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสำหกรรม และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ  
รวมท้ังกำรพัฒนำกำรจัดกำรลุ่มน�้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนน�้ำของประเทศโดยมี 3 เป้ำหมำยระดับประเด็น 
ได้แก่ (1) ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น�้าอย่างประหยัด
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า และ (3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ
ให้มีระบบนิเวศที่ดี 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

(1) ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพ่ิมขึ้น พิจำรณำจำกกำรจัดอันดับดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน�้ำของประเทศโดย
ธนำคำรพัฒนำเอเชีย (ADB) ซึ่งในปี 2559 จำกกำรวัดระดับควำมม่ันคงด้ำนน�้ำของประเทศ มีเกณฑ์กำรวัดระดับ 
จำก 1 ถึง 5 โดยประเทศไทยอยู่ในระดับท่ี 2 เป็นระดับท่ีมีกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคงบำงส่วน จำกข้อมูลพบว่ำ
คงที่จำกรอบส�ำรวจก่อนหน้ำในปี 2556 อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดจำกคะแนน พบว่ำคะแนนเพิ่มข้ึน
จำก 47.9 คะแนน เป็น 54.4 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยมีควำมม่ันคงด้ำนน�้ำเพิ่มขึ้น และมีโอกำส 
บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ที่ 60 คะแนน ในปี 2565 

(2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น�้าอย่าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า พิจำรณำจำก
ผลิตภำพกำรใช้น�้ำ โดยเทียบเคียงจำกรำยงำนแนวคิด 
ควำมม่ันคงด้ำนทรัพยำกรน�้ำ–ประเทศไทยกับนำนำชำติ 
2559 โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
พบว่ำผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำของประเทศไทยต่อน�้ำ 1 ลบ.ม 
ก่อให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเท่ำกับ 3.59 ดอลล่ำร์สหรัฐ 
เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอำเซียน ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 6 เป็นรองเพียง 5 ประเทศ (1) สิงคโปร์ (2) บรูไน  
(3) มำเลเซีย  (4) อินโดนีเซีย (5) ฟิลิปปินส์ และจัดอยู่ 
ในล�ำดับที่ 132 ในระดับโลก 

ที่มำ: รำยงำนแนวคิดควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรน�้ำ–ประเทศไทย
กับนำนำชำติ 2559

190002

190001
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ดังนั้น เมื่อพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์ของเป้ำหมำยระดับประเด็น ทั้ง 3 เป้ำหมำยแล้วแสดงให้เห็นว่ำประเทศไทย 
ยังคงมีควำมท้ำทำยอย่ำงมำกเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นตำมที่ก�ำหนดไว้ 

ควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบเพื่อบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่  
(1) กำรรับมือต่อควำมต้องกำรใช้น�้ำเพิ่มมำกขึ้นในภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร อันเนื่องมำจำก 
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ (2) กำรฟื ้นฟูทรัพยำกรแหล่งน�้ำที่ถูกท�ำลำยจำกพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของ 
ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร และ (3) กำรรวบรวมและจัดกำรข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน�้ำ 
ทั้งระบบ อำทิ ปริมำณกำรใช้น�้ำในภำคครัวเรือน ภำคอุตสำหกรรม และภำคเกษตรกรรม สภำพภูมิอำกำศล่วงหน้ำ  
รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 
แผนแม่บทฯ ประเด็น กำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้  
(1) กำรพัฒนำกำรจัดกำรน�้ำเชิงลุ่มน�้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน�้ำของประเทศ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้น 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำและลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติด้ำนต่ำง ๆ ผ่ำนกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ของทรัพยำกรมนุษย์และองค์กรผู้ใช้น�้ำ และน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในระบบบริหำรจัดกำร (2) กำรเพ่ิมผลิตภำพ 
ของน�้ำทั้งระบบในกำรใช้น�้ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น�้ำให้ทัดเทียมระดับสำกล มีแนวทำง
ในกำรพัฒนำที่เน้นกำรจัดหำและใช้น�้ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ ลดกำรสูญเสียและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น�้ำ  
ผ่ำนระบบต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจ (เกษตรกรรม อุตสำหกรรม) และสังคมในอนำคต และ  
(3) กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้ำล�ำคลองและแหล่งน�้ำธรรมชำติทั่วประเทศ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นกำรอนุรักษ์
และฟื้นฟูแม่น�้ำล�ำคลอง แหล่งน�้ำธรรมชำติทั่วประเทศ โดยกำรพิสูจน์แนวเขตแม่น�้ำล�ำคลอง รวมไปถึงกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชนโดยมีรำยละเอียดผลกำรด�ำเนินงำนรำยเป้ำหมำยของแต่ละแผนแม่บทย่อย ดังนี้

190201190101 190103190102 190301190203190202

(3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี พิจำรณำจำก 
ดัชนีสัดส่วนของแม่น�้ำล�ำคลองและแหล่งน�้ำธรรมชำติที่ไม่มีสิ่งรุกล�้ำผิดกฎหมำย โดยสำมำรถเทียบเคียงสถำนกำรณ์
จำกข้อมูลจ�ำนวนพื้นที่ชุ่มน�้ำที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีควำมส�ำคัญระดับชำติ ซึ่งจะได้รับกำรอนุรักษ์
และฟื้นฟูให้มีระบบนิเวศที่ดี โดยในปี 2552 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 48 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น 95 แห่ง ในปี 2558 สะท้อนให้เห็นว่ำ
มีแม่น�้ำล�ำคลองและแหล่งน�้ำธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพให้มีระบบนิเวศที่ดีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

190003
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ควำมเพียงพอและคุณภำพของน�้ำอุปโภคบริโภคมีส่วนส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตและกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ต่ำง ๆ เป็นส่วนสนับสนุนเป้ำหมำยด้ำนควำมมั่นคงทำงด้ำนน�้ำของประเทศ ปัจจัยส�ำเร็จที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้ 
บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ประกอบด้วย กำรจัดให้มีน�้ำสะอำดใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรและ
กำรใช้น�้ำ และกำรเพิ่มศักยภำพในกำรบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดจำกกำรอุปโภคบริโภคและกำรผลิต 

ระดบัความม่ันคงดา้นน�า้อปุโภคบรโิภค
เพ่ิมขึน้จากระดบั 3 ใหเ้ปน็ระดับ 4 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

090101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน�้ำอุปโภคบริโภค พบว่ำเป้ำหมำยดังกล่ำว 
สำมำรถสะท้อนจำกข้อมูลสัดส่วนของประชำกรที่เข้ำถึงบริกำรน�้ำดื่ม และสัดส่วนของน�้ำเสียที่ได้รับกำรบ�ำบัด  
จำก Sustainable Development Report 2019 ซึ่งจัดท�ำโดย Sustainable Development Solutions  
Network (SDSN) และ Bertelsmann Stiftung พบว่ำประเทศไทยมีประชำกรร้อยละ 98.2 ที่เข้ำถึงบริกำรน�้ำดื่ม  
นับเป็นอันดับท่ี 3 ของอำเซียน รองจำกสิงคโปร์ (ร้อยละ 100 ) บรูไน (ร้อยละ 99.5) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ 
ไทยมีควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดหำน�้ำสะอำดค่อนข้ำงมำก อย่ำงไรก็ตำม ในด้ำนกำรใช้และกำรอนุรักษ์น�้ำยังไม่คืบหน้ำ
เท่ำที่ควร แสดงจำกข้อมูลสัดส่วนของน�้ำเสียที่ได้รับกำรบ�ำบัด ซึ่งมีเพียงร้อยละ 12.1 ของปริมำณน�้ำเสียรวม  
ดังนั้นกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควำมมั่นคงด้ำนน�้ำอุปโภคบริโภคจึงจ�ำเป็นต้องเร่งรัดกำรพัฒนำ 
ระบบกำรจัดกำรน�้ำเสียจำกชุมชนซึ่งเป็นน�้ำเสียส่วนใหญ่ของประเทศ

ที่มำ: Sustainable Development Report 2019
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190101

การด�าเนินการท่ีผ ่านมา หน่วยงำนภำครัฐ ได ้แก่ 
กระทรวงมหำดไทย (มท.) เป็นผู ้รับผิดชอบหลักกำร
พัฒนำระบบน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรบ�ำบัด 
น�้ำเสียชุมชน โดยได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบประปำและ
บ�ำบัดน�้ำเสียในพื้นที่ชุมชนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยใน 
ปี 2562 ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบ ประกอบด้วย  
ระบบประปำหมูบ้่ำน จ�ำนวน 1,197 แห่ง และกำรขยำยเขต
กำรให้บริกำรน�้ำประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค 
และกำรประปำนครหลวงให้มคีรวัเรือนได้รบับรกิำรน�ำ้ประปำ 
เพิ่มขึ้น 26,000 ครัวเรือน นอกจำกนี้ ได้มีกำรก่อสร้ำง 
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมของชุมชนเพิ่มเติมจ�ำนวน 5 แห่ง  
ได้แก่ เทศบำลต�ำบลกมลำ และเทศบำลต�ำบลฉลอง  
จังหวัดภูเก็ต เทศบำลต�ำบลบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
เทศบำลเมอืงสำมพรำน จงัหวัดนครปฐม และเทศบำลนคร 
จังหวัดระยอง ซึ่งรวมทั้งหมดเป็น 105 แห่ง นอกจำกนี้  
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 20 ป ี  
พ.ศ. 2561–2580 ก�ำหนดเป้ำหมำยให้มีกำรสร้ำง 
ระบบประปำให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบประปำหมู ่บ ้ำนจ�ำนวนมำกกว่ำ 
5,000 หมู่บ้ำน รวมท้ังกำรก่อสร้ำงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
รวมของชุมชนเพิ่มเติมจ�ำนวน 100 แห่ง ภำยในปี 2565

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็น
ท ้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ กำรลงทุนพัฒนำระบบบ�ำบัด 
น�้ ำ เสียชุมชนให ้มีควำมครอบคลุมทุกพื้นที่ ชุมชน 
รวมท้ังกำรส ่งเสริมควำมสำมำรถองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดเก็บ
รำยได้ส�ำหรับระบบประปำหมู ่บ้ำนและระบบบ�ำบัด 
น�้ำเสียที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเพื่อให้มีกำรดูแลบ�ำรุงรักษำ
และกำรใช้ประโยชน์ระบบได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย มท. โดย อปท. 
ควรพิจำรณำด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำรลงทุน
และบริหำรจัดกำรระบบบ�ำบัดน�้ำเสียร่วมกันระหว่ำง 
อปท. รัฐวิสำหกิจ และบริษัทเอกชน มำตรกำรก�ำหนด
อัตรำค่ำบริกำรจัดกำรน�้ำเสียที่สอดคล้องกับต้นทุน 
กำรบริหำรจัดกำรและได้รับกำรยอมรับจำกประชำชน  
บนหลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำยเพื่อให้กำรด�ำเนินงำน 
มีควำมยั่งยืน นอกจำกนี้ มท. ควรเร่งรัดกำรจัดท�ำและ
ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง อำทิ จ�ำนวนครัวเรือน
เข ้ำถึงระบบประปำ และจ�ำนวนครัวเรือนเข ้ำถึง 
ระบบสุขำภิบำล เพื่อให้สำมำรถแสดงระดับกำรมั่นคง 
ด้ำนน�้ำกำรอุปโภคบริโภคของประเทศได้อย่ำงชัดเจน
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ระดับการรับมือกบัพิบตัภิยัดา้นน�า้เพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ 

190102

ภัยพิบัติทำงน�้ำมีแนวโน้มเพิ่มควำมรุนแรงและควำมถ่ีมำกยิ่งข้ึนจึงจ�ำเป็นต้องมีกำรจัดระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงน�้ำ 
เพื่อลดควำมเสี่ยงและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรรับมือและฟื้นตัวจำกภัยพิบัติ ซ่ึงมีปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนให้บรรลุ 
เป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรลดควำมเสี่ยงภัยแล้งในพ้ืนที่เกษตรน�้ำฝน กำรบรรเทำอุทกภัยเชิงพ้ืนที่ส�ำคัญอย่ำง 
เป็นระบบ และกำรจัดท�ำแผนกำรปรับตัวและเผชิญเหตุในพื้นที่น�้ำท่วมซ�้ำซำกเพื่อลดควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำ
จำกดัชนีกำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน�้ำ (ระดับ) 
พบเป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถสะท้อนจำกข้อมลู
ประกอบอื่น ได ้แก ่  (1) รำยงำน Asian  
Water Development Outlook 2016 ซึง่จัดท�ำ
โดยธนำคำรพฒันำเอเชยี (Asian Development 
Bank) ประเทศไทยมี ดัชนีกำร รับมือกับ 
ภัยพิบัติด ้ำนน�้ำปี 2559 ในระดับ 2 จำก  
5 ระดับ เป็นระดับที่มีกำรเริ่มด�ำเนินกำร 
ด้ำนควำมมั่นคงบำงส่วน และอยู่ในล�ำดับที่ 19 
จำก 48 ประเทศ โดยดัชนีที่ประเทศไทย 

ได้คะแนนน้อยท่ีสุด คือ กำรรับมือกับภัยแล้ง ซ่ึงอยู่ที่ 2.1 คะแนน จำก 5 คะแนน แสดงให้เห็นว่ำประเทศไทย 
มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรต่อภัยแล้งค่อนข้ำงต�่ำ ทั้งนี้ส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงหลังจำกปี 2559 สำมำรถสะท้อน 
ได้จำก (2) ข้อมูลคะแนน Climate Risk Index ที่จัดท�ำโดย Germanwatch ซึ่งเป็นกำรประเมินระดับของผลกระทบ  
ทั้งในแง่จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจที่ประเทศต่ำง ๆ ได้รับจำกภัยพิบัติที่เกิดจำกสภำพอำกำศ 
ข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำคะแนนของประเทศไทย ในช่วงปี 2559-2561 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยคะแนน 
ลดลงจำก 34 ในปี 2559 เป็น 31 ในปี 2561 ซึ่งหมำยควำมว่ำผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจำกภัยพิบัติมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และ (3) ข้อมูลสัดส่วนประชำกรท่ีได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติท่ีเกิดจำกสภำพอำกำศ ในรำยงำน  
Sustainable Development Report 2019 ซ่ึงจัดท�ำโดย Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN) และ Bertelsmann Stiftung ระบุว่ำมีประชำกรไทยจ�ำนวน 929 คนต่อ 100,000 คน ที่ได้รับผลกระทบ 
จำกภัยพิบัติที่เกิดจำกสภำพอำกำศ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน ไทยมีจ�ำนวนผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน 
กลุ่มเดียวกับประเทศเวียดนำม มำเลเซีย และเมียนมำร์ ที่ประมำณ 1,000-1,200 คนต่อ 100,000 คน จำกข้อมูล
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่อำจไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

ที่มำ: Global Climate Risk Index
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำกำรกักเก็บ 
ระบบชลประทำนและกำรระบำยน�ำ้ในพืน้ทีต่่ำง ๆ รวมถงึ
ก ำ ร พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ฐ ำ น ข ้ อ มู ล ท รั พ ย ำ ก ร น�้ ำ เ พื่ อ 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยในปี 2562 ได้เริ่มด�ำเนินโครงกำรส�ำคัญ ดังนี้  
(1) โครงกำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกน�้ำ ซึ่งเป็น 
กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน�้ำและก่อสร้ำงระบบระบำยน�้ำ  
เช่น เขื่อน อ่ำงเก็บน�้ำ แหล่งน�้ำผิวดิน เป็นต้น รวมถึง
โครงข่ำยเชื่อมโยงแม่น�้ำล�ำคลอง โดยมีพื้นที่รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น 320,000 ไร่ (2) แผนงำนบูรณำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน�้ำ โดยกำรปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน�้ำ
จ�ำนวน 18 แห่ง พืน้ทีไ่ด้รบักำรป้องกนัและลดผลกระทบ  
9,238 ไร่ ประชำชนได้รบัประโยชน์ทัง้หมด 2,742 ครวัเรอืน 
และ (3) โครงกำรจัดท�ำคลังข้อมูลและโครงข่ำยข้อมูล
ทรัพยำกรน�้ำระดับประเทศ เพ่ือบูรณำกำรข้อมูลท่ีส�ำคัญ
ต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเชิงลุ่มน�้ำ
และกำรเตือนภัย เช่น ข้อมูลองค์กรผู้ใช้น�้ำ ข้อมูลปริมำณ
กำรใช้น�้ำ และข้อมูลแหล่งน�้ำ เป็นต้น

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศมีแนวโน้มที่จะ 
ส่งผลให้ระดับควำมรุนแรงและควำมถ่ีของกำรเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศแบบเฉียบพลันเพิ่มสูงขึ้น และ
คำดกำรณ์ได้ยำก ซึ่งจะท�ำให้ควำมเสียหำยที่เกิดจำก 
น�้ำท่วมและภัยแล้งมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น นอกจำกนี้  
กำรขยำยตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจก็มีส่วนเพิ่มระดับ
ควำมเสี่ยงต่อภัยพิบัติด้วย อำทิ กำรก่อสร้ำงที่กีดขวำง
ทำงน�้ำ กำรบุกรุกแหล่งน�้ำธรรมชำติ กำรถมคูคลอง และ
กำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจำกมำตรกำร
ด้ำนส่ิงก่อสร้ำงที่หน่วยงำนต่ำง ๆ ก�ำลังด�ำเนินกำร 
เพ่ือลดควำมรุนแรงของกำรเกิดน�้ำท่วมและภัยแล้ง 
แล้วนั้น กำรพัฒนำควำมสำมำรถของประเทศไทยใน 
กำรรับมือกับภัยพิบัติทำงน�้ำในระยะต่อไป ควรให้ 
ควำมส�ำคัญเพิ่มขึ้นกับ (1) กำรบูรณำกำรมำตรกำร 
ลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ เช่น กำรปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำร
ในพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม กำรออกแบบก่อสร้ำงเส้นทำง 
กำรคมนำคมขนส่งไม่ให้กีดขวำงเส้นทำงกำรไหลของน�้ำ 
โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือของชุมชนในกำรจัดท�ำ 
ฝำยชะลอน�ำ้และอนุรักษ์ต้นน�ำ้ เป็นต้น (2) กำรปรับเปลีย่น
วิถีชีวิตหรือแนวทำงกำรประกอบอำชีพเพื่อลดควำมเสี่ยง
จำกภัยพิบัติ เช่น กำรพัฒนำพันธุ์พืชให้สำมำรถต้ำนทำน
สภำพแล้งและน�้ำท่วมได้ กำรวำงแผนปลูกพืชและตำรำง
กำรปลูก ให ้ เหมำะสมกับสภำพภูมิ อำกำศ และ  
(3) กำรเตรียมพร้อมรับมือจำกเหตุกำรณ์ภัยพิบัติในทุก
ภำคส่วน เช่น กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรพยำกรณ์
สภำพภูมิอำกำศล่วงหน้ำเพื่อกำรแจ้งเตือนภัยให้ดีขึ้น 
กำรจัดท�ำแผนเผชิญเหตุระดับองค ์กรหรือชุมชน  
กำรวำงแผนกำรด�ำเนินธุรกิจอย ่ำงต ่อเนื่องเพ่ือให ้
สำมำรถกลับมำด�ำเนินกิจกำรได้อย่ำงรวดเร็วหลังจำก
เกิดภัยพิบัติ และกำรพัฒนำเพิ่มช่องทำงรับส่งข้อมูล 
ที่หลำกหลำยเพื่อกำรแจ้งเตือนภัย เป็นต้น

190102



371

19การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

ยกระดบัธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการน�า้
เพ่ิมขึน้จากปจัจบุนั 64 คะแนน

ใหเ้ปน็ 80 คะแนน

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพ่ิมขึ้น

190103

น�้ำจืดเป็นทรัพยำกรที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิตและมีอยู่อย่ำงจ�ำกัดในแต่ละพื้นที่จึงต้องบริหำรจัดกำรในเชิงลุ่มน�้ำ 
อย่ำงมีธรรมำภิบำลเพื่อน�ำไปสู ่ควำมมั่นคงและกำรเพ่ิมผลิตภำพของกำรใช้น�้ำทั้งระบบ โดยองค์ประกอบของ 
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ประกอบด้วย กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำ กำรมีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรน�้ำที่โปร่งใสและได้รับกำรยอมรับ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำที่ค�ำนึงถึง
ประสิทธิภำพในกำรใช้น�้ำและกำรรักษำระบบนิเวศลุ่มน�้ำ รวมถึงกำรมีระบบกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินนโยบำยหรือ
โครงกำรด้ำนน�้ำอย่ำงมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ปัจจัยหลักท่ีจะน�ำไปสู่กำรยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 
ประกอบด้วย กำรมีระบบฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรน�้ำที่ทันสมัย ถูกต้อง บูรณำกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
และกำรพัฒนำกฎหมำยกฎระเบียบที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้น�้ำและกำรจัดสรรน�้ำที่เป็นธรรม 
กำรพัฒนำควำมสำมำรถรับมือของชุมชน

ที่มำ: Asian Water Development  Outlook 2016
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ (ระดับ) สำมำรถเทียบเคียงจำกข้อมูล 
ระดับประสิทธิภำพของภำครัฐของแต่ละประเทศ จำกรำยงำน Asian Water Development Outlook 2016  
โดยธนำคำรพัฒนำเอเชียที่แสดงให้เห็นว่ำ ประเทศท่ีมีระดับประสิทธิภำพของภำครัฐที่สูง มีแนวโน้มที่จะมี 
ระดับควำมมั่นคงของน�้ำที่สูงตำมไปด้วย โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีคะแนนระดับประสิทธิภำพของภำครัฐอยู่ใน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 66.8 เพ่ิมข้ึนจำก 65.4 ในปี 2557 ทั้งนี้ในปี 2561 ประเทศในอำเซียนที่มีอันดับดีกว่ำประเทศไทยมี  
3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ (100) บรูไน (87.0) และมำเลเซีย (81.3) จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นและควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561-2562  
ประกอบด้วย (1) กำรประกำศใช้ พ.ร.บ. ทรัพยำกรน�้ำ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณำกำรเกี่ยวกับกำรจัดสรร 
กำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ�ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำ และสิทธิในน�้ำ รวมทั้งจัดให้มี
องค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ ทั้งในระดับชำติ ระดับลุ่มน�้ำ และระดับองค์กรผู้ใช้น�้ำซ่ึงสะท้อนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน นอกจำกนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่ำงกฎหมำยล�ำดับรอง 11 ฉบับ ตำม พ.ร.บ. ทรัพยำกรน�้ำ พ.ศ. 2561 
ซึ่งจะช่วยสร้ำงกลไกกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำน�้ำท่วมและน�้ำแล้ง โดยกฎหมำยล�ำดับรองท้ัง 11 ฉบับ  
มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกองค์กรด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับชำติ  
ระดับลุ่มน�้ำ และระดับองค์กรผู้ใช้น�้ำ รวมท้ังกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรด�ำเนินกำรในภำวะน�้ำแล้งหรือ 
ภำวะน�้ำท่วม ที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรก�ำหนดค่ำทดแทนกำรใช้น�้ำ หรือค่ำชดเชยควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สิน จำกกำรใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้ำง เพื่อกำรป้องกันและแก้ไขภำวะน�้ำแล้งและภำวะน�้ำท่วม (2) กำรจัดท�ำ 
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำทรัพยำกรน�้ำของประเทศ และเป็นแผนที่น�ำทำงให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ได้อย่ำง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และ (3) กำรจัดท�ำบัญชีแหล่งน�้ำของประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร 
บริหำรจัดกำรน�้ำ

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญ คือ กำรรวบรวมและจัดกำรข้อมูลท่ีจ�ำเป็น 
ต่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำท่ีมีประสิทธิภำพ เช่น ข้อมูลควำมต้องกำรใช้น�้ำในแต่ละช่วงเวลำท่ีมีควำมทันสมัย และ 
กำรเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้ำนน�้ำทั้งหมดเข้ำด้วยกันอย่ำงเป็นระบบเพื่อกำรใช้งำนที่รวดเร็วขึ้น เป็นต้น  รวมทั้ง 
กำรปรับปรุงกฎหมำยด้ำนน�้ำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และกำรออกกฎหมำยรองที่ส�ำคัญ อำทิ กฎหมำย
ด้ำนกำรชลประทำน อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตใช้น�้ำ กำรจัดเก็บค่ำน�้ำ และกำรจัดสรรน�้ำ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งรัดกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลในระดับลุ่มน�้ำที่ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐำนด้ำนน�้ำ
และกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในระดับลุ่มน�้ำที่เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรน�้ำ
ระดับชุมชนที่มีประสิทธิภำพ และเพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนในระดับลุ ่มน�้ำและมีกำร 
จัดกำรน�้ำระดับชุมชนที่ดีขึ้น นอกจำกนี้ ควรเร่งปรับปรุงกฎหมำยด้ำนน�้ำที่ล้ำสมัย และเร่งประกำศใช้กฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง อำทิ กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตใช้น�้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดเก็บค่ำน�้ำ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรน�้ำ  
เพื่อให้มีกฎหมำยด้ำนน�้ำที่ส่งเสริมกำรใช้น�้ำอย่ำงประหยัด กำรใช้น�้ำซ�้ำ กำรใช้น�้ำบ�ำบัดแล้วอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ระดบัความมัน่คงดา้นน�า้ในเขตเมอืงเพ่ิมมากขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การเพ่ิมผลิตภาพของการน�้าทั้งระบบ 
ในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่า

เพ่ิมจากการใช้น�้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

190201

แนวโน้มกำรขยำยตัวและควำมหนำแน่นเพิ่มขึ้นของเมืองส่งผลต่อควำมมั่นคงของน�้ำ โดยควำมมั่นคงด้ำนน�้ำ 
ในเขตเมืองหมำยรวมถึง ควำมครอบคลุมของระบบประปำในเขตเมือง กำรมีระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย 
ในเขตเมือง และควำมสำมำรถของเมืองในกำรรับมือกับน�้ำท่วม เพื่อให้บรรลุกำรเพ่ิมผลิตภำพจึงต้องอำศัยกำรขยำย
เขตพื้นที่กำรให้บริกำรประปำในเขตเมือง กำรขยำยควำมครอบคลุมและเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 
ในเมือง ระบบกำรใช้น�้ำบ�ำบัดแล้ว กำรพัฒนำระบบป้องกันน�้ำท่วม ระบบพักน�้ำ และระบบระบำยน�้ำเพื่อ 
ลดควำมรุนแรงจำกน�้ำท่วม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจำรณำจำก
ระดับควำมมั่นคงด้ำนน�้ำในเขตเมือง สำมำรถเทียบ
เคียงจำกข้อมูลรำยงำนท่ีเก่ียวเน่ือง ได้แก่ รำยงำน 
Asian Water Development Outlook 2016  
ซึ่งจัดท�ำโดยธนำคำรพัฒนำเอเชีย พบว่ำประเทศไทยมี
ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน�้ำในเขตเมืองในปี 2559 อยู่ที่
ระดับ 1 จำก 5 ระดับ ซึ่งใกล้เคียงกับเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อยที่ก�ำหนดไว้ที่ระดับ 1.5 โดยดัชนีที่
ประเทศไทยได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ควำมสำมำรถของ
เมืองในกำรรับมือกับน�้ำท่วม ซึ่งได้คะแนน 1 จำก
คะแนนเต็ม 5 ในขณะที่ดัชนีกำรให้บริกำรระบบประปำ
ในเขตเมอืง ประเทศไทยได้คะแนน 3 จำกคะแนนเตม็ 5 
นอกจำกนี ้Sustainable Development Report 2019 
ซึง่จดัท�ำโดย Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) และ Bertelsmann Stiftung  
ระบุว่ำประชำกรในเขตเมืองของประเทศไทยที่เข้ำถึง
บริกำรน�้ำประปำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.9 ซ่ึงเป็น
อันดับ 4 ของอำเซียน รองจำกสิงคโปร์ (ร้อยละ 100) บรูไน (ร้อยละ 99.6) และมำเลเซีย (ร้อยละ 98.5) ส�ำหรับ 
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวม ในปี 2562 ประเทศไทยมีระบบบ�ำบัดน�ำ้เสยีรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ทีก่่อสร้ำง 
แล้วเสรจ็ อยูใ่นระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และชะลอโครงกำรออกไป รวมถึงที่ยังไม่ได้มีกำรรับมอบ จ�ำนวนทั้งหมด 105 แห่ง  
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 4 ของจ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นเทศบำลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สัดสวนของประชากรที่เขาถึงบริการน้ําดื่ม

1 Singapore 100

2 Brunei 99

3 Malaysia 99

4 Thailand 84

5 Vietnam 78

6 Laos 73

7 Cambodia 72

8 Philippines 59

9 Myanmar 52

10 Indonesia 25

ที่มำ: Asian Water Development  Outlook 2016
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รูปแบบพิเศษทั่วประเทศ นอกจำกนี้ จ�ำนวนพื้นที่ชุมชน
ที่ มี ระบบป ้อง กันน�้ ำท ่ วมเพิ่ มขึ้ นจำก 77 ชุมชน 
ในพื้นที่ 32 จังหวัด ในปี 2559 เป็น 157 ชุมชนในพื้นที่  
53 จังหวัด ในปี 2562

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำร
อย ่ำงต ่อเนื่องในกำรขยำยเขตพื้น ท่ีจ ่ ำยน�้ ำ  และ 
กำรพัฒนำระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย ตลอดจน
ระบบป้องกันน�้ำท่วม โดยในช่วงปี 2562 ได้เริ่มก่อสรำ้ง
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรน�้ำประปำ 
โดยกำรวำงท่อประปำขยำยเขตพื้นที่ให้บริกำร ควำมยำว
ท่อรวม 100 กิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมผู้ใช้น�้ำรำยใหม่
จ�ำนวน 0.26 ล้ำนรำย รวมถึงกำรก่อสร้ำงระบบป้องกัน
น�้ ำท ่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหลำยพื้นที่  ตัวอย ่ำงเช ่น  
ระบบระบำยน�้ำหลักเพื่อบรรเทำปัญหำน�้ำท่วมพื้นท่ี
ชุมชนเมืองชุมพร ระบบป้องกันน�้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนเมือง
ชัยภูมิ และระบบป้องกันน�้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนสุไหงโกลก 
เป็นต้น 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรอพยพประชำกรจำกชนบทสู ่เมือง ท�ำให้เมืองมี 
แนวโน้มเตบิโตขึน้เรือ่ย ๆ จงึเป็นควำมท้ำทำยของหน่วยงำน
ทีเ่กีย่วข้องในกำรด�ำเนนิกำรให้ทนักบักำรเตบิโตของเมอืง  
ทั้งกำรจัดหำแหล่งน�้ำต ้นทุนเพิ่มเติมและกำรขยำย 
ระบบประปำเพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของกิจกรรม 

ทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อรองรับปริมำณน�้ำเสียที่เพิ่มขึ้น 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร รวมท้ังกำรควบคุม 
ไม่ให้มีกำรบุกรุกแหล่งน�้ำและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่กีดขวำงทำงไหลของน�้ำ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ 
ระดับควำมมั่นคงด้ำนน�้ำในเขตเมือง นอกจำกกำรพัฒนำ
ระบบน�้ำดิบ น�้ำประปำ กำรระบำยน�้ำ และกำรจัดกำร 
น�้ำเสียแล้ว หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรก�ำกับดูแลกำรขยำยตัวของเมือง ทั้งที่อยู ่อำศัย  
พ้ืนท่ีธุรกิจ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับผังเมือง ผังน�้ำ ไม่กีดขวำงทำงน�้ำธรรมชำติ 
และสอดรับกับกำรพัฒนำระบบและโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนน�้ำดิบ ประปำ กำรระบำยน�้ำเสีย พักน�้ำ รวมถึง 
กำรปรับปรุงอัตรำค่ำใช้น�้ำประปำและค่ำบริกำรบ�ำบัด 
น�้ำเสียให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง เพ่ือให้มีกำรใช้น�้ำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดปริมำณกำรใช้น�้ำและ 
กำรเกิดปริมำณน�้ำเสียที่ไม่จ�ำเป็น และกำรหำแหล่ง 
เงินลงทุนในรูปแบบต่ำง ๆ 
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ระดบัความมัน่คงดา้นน�า้
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อยใน การใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่า
เพ่ิมจากการใช้น�้าระดับความมั่นคง / ผลิตภาพจากการใช้น�้า 

190202

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ของไทยจ�ำเป็นต้องใช้น�้ำในกำรด�ำเนินกำร อำทิ ภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม  
และภำคบริกำร โดยควำมมั่นคงด้ำนน�้ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจมีองค์ประกอบท่ีส�ำคัญ 2 ประกำร คือ กำรมีปริมำณ
น�้ำที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรผลิต และกำรใช้น�้ำที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งมีปัจจัยหลักสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย 
กำรพัฒนำแหล่งน�้ำต้นทุนเพื่อให้เพียงพอต่อกำรเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร รวมถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรใช้น�้ำด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีที่ประหยัดน�้ำมำใช้ในภำคกำรผลิต และกำรใช้มำตรกำรเพื่อจัดกำรควำมต้องกำรใช้น�้ำ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ระดับควำมม่ันคงด้ำนน�้ำเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สำมำรถเทียบเคียงข้อมูลจำก 
รำยงำน Asian Water Development Outlook 2016 ซ่ึงจัดท�ำโดยธนำคำรพัฒนำเอเชีย ประเทศไทยมี 
ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน�้ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจในปี 2559 อยู่ในระดับที่ 4 (15.7 คะแนน) โดยอยู่ในล�ำดับที่ 3 จำก 
48 ประเทศ เป็นรองเพียงสิงคโปร์ และออสเตรเลีย ส�ำหรับในช่วงปี 2559 ถึง 2561 ประเทศไทยมีแนวโน้มของ 
แหล่งน�้ำต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีปริมำณควำมจุกักเก็บน�้ำชลประทำนทั้งประเทศเพ่ิมขึ้น 1,414 ล้ำน ลบ.ม. จำก  
80,998 ล้ำน ลบ.ม.ในปี 2559 เป็น 82,412 ล้ำน ลบ.ม.ในปี 2561 และพื้นที่ชลประทำนทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจำกเดิม  
31.8 ล้ำนไร่ เป็น 32.9 ล้ำนไร่ แสดงแนวโน้มกำรบรรลุเป้ำหมำยควำมมั่นคงด้ำนน�้ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

ที่มำ: กรมชลประทำน
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วย 
งำนภำครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561-2562   
ส่วนมำกเป็นกำรด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงเพือ่เพิม่แหล่งน�ำ้ต้นทุน 
ประกอบด้วย กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน�้ำชลประทำนและ
ระบบส่งน�้ำ เช่น โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยชื่นพร้อม 
ระบบส่งน�้ำ จังหวัดน่ำน และโครงกำรระบบส่งน�้ำ 
อ่ำงเก็บน�้ำห้วยวังกวำงโตน จังหวัดเลย เป็นต้น รวมถึง
กำรปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนำแหล่งน�้ำนอกเขตชลประทำน
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้น�้ำในพื้นที่เกษตรน�้ำฝน
และรักษำสมดุลระบบนิเวศและพื้นท่ีชุ ่มน�้ำ จ�ำนวน  
810 แห่ง และกำรขดุเจำะบ่อบำดำลจ�ำนวน 31,222 บ่อ  
ซึ่งช่วยให้มีปริมำณน�้ำเพิ่มข้ึน 858 ล้ำน ลบ.ม. พื้นท่ี 
รับประโยชน์ 1.6 ล้ำนไร่
 
ประเด็นท ้าทายท่ีส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ควำมท้ำทำยส�ำคัญ คือ กำรสร้ำงควำมร่วมมือของผู้ใช้น�้ำ
ในกำรจัดกำรด้ำนอุปสงค์กำรใช้น�้ำ และกำรพัฒนำ 
แหล่งน�้ำต ้นทุนขนำดใหญ่แห่งใหม่ เนื่องจำกพื้นที่ 
ที่เหมำะสมมักตั้งอยู ่ในพื้นที่ป ่ำไม้หรือพื้นที่อนุรักษ์  
ซึ่งต้องมีกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำง 
กำรยอมรับในพื้นที่ และกระบวนกำรก่อสร้ำงที่รัดกุม 
นอกจำกนี้ กำรพัฒนำแหล่งน�้ำทำงเลือก อำทิ บ่อบำดำล
ขนำดใหญ่ ยังขำดข้อมูลกำรส�ำรวจพื้นท่ีท่ีมีศักยภำพ
ส�ำหรับกำรขุดเจำะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินงำนให้
บรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนภำครัฐควรร่วมกับผู้ใช้น�้ำ 
ในกำรด�ำเนินโครงกำรและมำตรกำรท่ีส�ำคัญ ได้แก่  
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอุปสงค์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ใช ้น�้ำ ทั้งในภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร  
เช่น กำรน�ำน�้ำเสียท่ีบ�ำบัดแล้วกลับมำใช้ใหม่ กำรพัฒนำ
นวัตกรรมขั้นสูงเพ่ือผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน�้ำ  
กำรรณรงค์เรื่องประหยัดน�้ำ เป็นต้น รวมถึงกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภำพในกำรใช้น�้ำของประเทศ  
เพื่อประโยชน ์ในกำรติดตำมประเมินผล และกำร
สนับสนุนให้เกษตรกร ซ่ึงภำคเกษตรเป็นภำคท่ีใช้น�้ำ
จ�ำนวนมำก ปรับเปลี่ยนเพำะปลูกไปปลูกพืชที่ใช้น�้ำน้อย 
และมีมูลค่ำเพิ่มสูง ปรับเปลี่ยนช่วงเวลำกำรเพำะปลูก 
เป็นต้น นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐควรศึกษำทำงเลือก
ในกำรพัฒนำแหล ่ งน�้ ำต ้นทุนที่ มี ศั กยภำพ อำทิ  
กำรกักเก็บน�้ำใต้ดิน กำรเติมน�้ำใต้ดิน กำรผันน�้ำระหว่ำง
ลุ่มน�้ำ  
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ผลติภาพจากการใชน้�า้เพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อยใน การใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่า
เพ่ิมจากการใช้น�้าระดับความมั่นคง / ผลิตภาพจากการใช้น�้า 

190203

ผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำ หมำยถึง มูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้น�้ำหนึ่งหน่วย ซึ่งผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำ 
จะเพิ่มข้ึนได้ด้วยกำรใช้น�้ำท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น หรือกำรเพิ่มมูลค่ำของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีกำรใช้น�้ำ  
โดยปัจจัยหลักท่ีต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรจัดกำรด้ำนควำมต้องกำรเพื่อลดกำรใช้น�้ำที่ไม่จ�ำเป็น 
กำรลดกำรสูญเสียน�้ำในระบบส่งน�้ำ และกำรน�ำน�้ำเสียกลับมำใช้ใหม่

ผลิตภาพจากการใช้น�้าของไทย (WP) 
และผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GDP per capita)

ผลิตภาพจากการใช้น�้ารายภาคการผลิต

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจำรณำจำกดัชนีผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำ (บำท/ลูกบำศก์เมตร) สำมำรถสะท้อน
ผลจำกรำยงำนกำรศึกษำโครงกำรวิเครำะห์สถำนะของควำมมั่นคงด้ำนน�้ำผลิตภำพจำกน�้ำ และภัยพิบัติเพื่อใช้ใน 
กำรจัดท�ำแผนแม่บทโดยเฉพำะด้ำนน�้ำ จัดท�ำโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พบว่ำผลิตภำพด้ำนน�้ำของประเทศไทยในปี 2559 อยู่ที่ 5.3 ดอลลำร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจำกปี 2554 ซึ่งอยู่ที่  
4.0 ดอลลำร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ทั้งนี้ ภำคกำรผลิตท่ีมีผลิตภำพในกำรใช้น�้ำสูงท่ีสุด คือ ภำคบริกำร รองลงมำคือ 
ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรเกษตร ตำมล�ำดับ โดยในปี 2559 ภำคบริกำรมีผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำเท่ำกับ  
173 ดอลลำร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ในขณะที่ภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรเกษตรมีผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำเท่ำกับ 54 และ 
0.5 ดอลลำร์สหรัฐ นอกจำกนี้ ภำคบริกำรยังมีแนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของผลิตภำพกำรใช้น�้ำสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
31 ในช่วงปี 2554-2559 ในขณะท่ีผลิตภำพกำรใช้น�้ำในภำคอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6 ส่วนผลิตภำพ 
กำรใช้น�้ำในภำคกำรเกษตรลดลงเล็กน้อยในช่วงเดียวกัน ข้อมูลสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำผลิตภำพกำรใช้น�้ำ
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเพ่ือขับเคล่ือนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561-2562 มีทั้ง 
กำรด�ำเนินงำนที่อำจช่วยเพิ่มผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำในภำคกำรเกษตร และกำรลดปริมำณกำรสูญเสียน�้ำใน 
ระบบประปำ โดยกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรจัดท�ำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีระบบกำรควบคุมกำรให้น�้ำ
อัจฉริยะรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษำและน�ำไป
ปรับใช้ กำรบริหำรจัดกำรพื้นท่ีเกษตรตำมแผนท่ีกำรเกษตรเชิงรุก ซึ่งในปี 2561 ได้สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปล่ียน
จำกกำรปลูกข้ำวซ่ึงใช้น�้ำมำก ไปท�ำประมง ปศุสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจ และเกษตรผสมผสำน ซึ่งใช้น�้ำน้อยกว่ำ  
เป็นพื้นที่มำกกว่ำ 257,000 ไร่ กำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวแบบเปียกสลับแห้ง ซ่ึงสำมำรถลดปริมำณกำรใช้น�้ำได้ถึง 
ร้อยละ 30-50 เม่ือเทียบกับกำรปลูกข้ำวแบบปกติ และกำรปรับปรุงท่อจ่ำยน�้ำและท่อบริกำรที่ช�ำรุดของ 
กำรประปำส่วนภูมิภำค ควำมยำวประมำณ 1,200 กิโลเมตร เพื่อลดอัตรำน�้ำสูญเสียจำกร้อยละ 30 ให้อยู่ใน 
ระดับไม่เกินร้อยละ 20
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยผลิตภำพจำกกำรใช้น�้ำ 
เพิ่มขึ้น คือ กำรสร้ำงควำมร่วมมือของผู้ใช้น�้ำในกำรจัดกำรด้ำนอุปสงค์กำรใช้น�้ำ ศักยภำพของกำรรวบรวมและ 
บ�ำบัดน�้ำเสียที่มีจ�ำกัดยังส่งผลให้กำรน�ำน�้ำเสียกลับมำใช้ใหม่ รวมท้ังกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรเพ่ิมผลิตภำพ
จำกกำรใช้น�้ำ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพจำกน�้ำในระยะต่อไปควรเร่งรัดกำรขยำยและ
เพิ่มประสิทธิภำพของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อน�ำน�้ำกลับในใช้ประโยชน์ รวมทั้งควรสนับสนุนให้มีแสดงข้อมูล  
Water footprint ของสินค้ำและบริกำร เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทรำบถึงปริมำณกำรใช้น�้ำที่แฝงอยู่ในกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำรชนิดนั้น ๆ ซึ่งจะกระตุ ้นให้ผู ้ผลิตเห็นควำมส�ำคัญของกำรน�ำเทคโนโลยีที่ช ่วยประหยัดน�้ำมำใช้ใน 
กระบวนกำรผลิตมำกข้ึน นอกจำกนี้ ควรเร่งรัดกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลปริมำณกำรใช้น�้ำที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก 
ทำงเศรษฐกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรติดตำมประเมินผล
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190301 แม่น�า้ล�าคลองและแหลง่น�า้ธรรมชาติ
ทัว่ประเทศมีระบบนเิวศและทศันยีภาพทีด่ี 
ทีมี่คณุภาพไดม้าตรฐาน 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การอนุรักษ์และฟื้ นฟูแม่น�้าล�าคลอง
และแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ

มุ่งเน้นกำรพิสูจน์แนวเขตล�ำน�้ำสำธำรณะ กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงปัจจัยหลักท่ีต้อง 
ด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำกำรรุกล�้ำแนวเขตแม่น�้ำ ล�ำคลอง และแหล่งน�้ำ
ธรรมชำติ กำรอนุรักษ์และฟื ้นฟูแหล่งน�้ำในทุกมิติ เช่น ด้ำนกำรระบำยน�้ำ ควำมสำมำรถในกำรเก็บกักน�้ำ  
และคุณภำพน�้ำ เป็นต้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำ
จำกดัชนีสัดส่วนของพื้นที่ล�ำคลอง พื้นที่ล�ำน�้ำ 
พื้นที่ชุ ่มน�้ำ ที่ได้รับกำรฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่ 
เป้ำหมำย) ทั้งนี้ เนื่องจำกปัจจุบันหน่วยงำน 
ที่ เกี่ ยวข ้องยั งไม ่ ได ้ก� ำหนดพ้ืนท่ี เป ้ำหมำย 
ของกำรด�ำเนินกำรไว้ จึงได้เทียบเคียงจำกกำร 
ด�ำเนินงำนตำมค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ 
แห่งชำต ิที ่32/2560 เรือ่ง กำรบรรเทำควำมเสยีหำย 
ให้แก่ประชำชนในกรณีปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่ง
อื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ ซึ่งเปิดโอกำสให้เจ้ำของ
หรือผู ้ครอบครองสิ่งปลูกสร้ำงที่ล ่วงล�้ำล�ำน�้ำ  
ซึ่งสร้ำงก่อนที่ พ.ร.บ. กำรเดินเรือในน่ำนน�้ำไทย  
(ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 บังคับใช้ โดยไม่ได้รับ

อนุญำต หรือได้รับอนุญำตแต่ปลูกสร้ำงไม่เป็นไปตำมที่แจ้งต่อกรมเจ้ำท่ำ ปรำกฏว่ำมีสิ่งปลูกสร้ำงที่ได้รับกำรแจ้ง
จ�ำนวนทั้งสิ้น 86,906 หลัง ซ่ึงกรมเจ้ำท่ำได้พิจำรณำแล้ว อนญุำตให้ขึน้ทะเบียนจ�ำนวน 59,132 รำยกำร ไม่อนญุำต
จ�ำนวน 7,892 รำยกำร ทีเ่หลอืเป็นสิง่ปลกูสร้ำงทีไ่ม่ได้อยูใ่นอ�ำนำจของกรมเจ้ำท่ำ โดยกรมเจ้ำท่ำได้แจ้งหน่วยงำนท่ีเป็น
เจ้ำของพืน้ทีใ่ห้เข้ำไปด�ำเนนิกำรแล้วจ�ำนวน 19,882 รำยกำร ส�ำหรับสิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่ได้รับอนุญำตจ�ำนวน 7,892 รำยกำร 
มีรำยกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำค�ำอุทธรณ์และอยู่ในขั้นตอนกำรฟ้องคดีปกครองจ�ำนวน 4,794 รำยกำร และ
รำยกำรที่ผู้แจ้งต้องด�ำเนินกำรรื้อถอนจ�ำนวน 3,098 รำยกำร ข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงควำมท้ำทำยอย่ำงมำก 
ในกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำแม่น�้ำล�ำคลองและแหล่งน�้ำธรรมชำติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและ
ทัศนียภำพที่ดี

ที่มำ: กรมเจ้ำท่ำ
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19การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

การด�าเนินการที่ผ ่านมาของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือ 
ขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2561–2562 หน่วยงำน 
ได้ด�ำเนินกำร เช่น กำรฟื้นฟูล�ำน�้ำโดยกำรขุดลอกเพื่อ
รักษำสภำพล�ำน�้ำตำมธรรมชำติ และเพิ่มพื้นที่หน้ำตัด 
ในกำรระบำยน�้ำธรรมชำติ และกำรพัฒนำชุมชนริมล�ำน�้ำ
เพื่อแก้ปัญหำกำรก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศัยรุกล�้ำล�ำน�้ำ รวมทั้ง
กำรส�ำรวจสิง่ล่วงล�ำ้ล�ำน�ำ้ท่ัวประเทศ ดงัน้ี (1) กำรขดุลอก
แม่น�้ำปิง แม่น�้ำวัง แม่น�้ำยม แม่น�้ำน่ำน แม่น�้ำชี แม่น�้ำมูล 
แม่น�้ำเลย แม่น�้ำสงครำม แม่น�้ำท่ำจีน และทะเลสำบ
สงขลำ รวมระยะทำงประมำณ 130 กิ โล เมตร  
(2) กำรพัฒนำชุมชนริมคลองลำดพร้ำวและคลองเปรม
ประชำกร โดยกำรก ่อสร ้ำง ท่ีอยู ่ ใหม ่ ท่ีมั่นคงและ 
ถูกกฎหมำยให้กับชุมชน และ (3) กำรส�ำรวจเพ่ือจัดท�ำ
แผนที่และรำยละเอียดของส่ิงล่วงล�้ำล�ำน�้ำครอบคลุม
แม่น�้ำสำยต่ำง ๆ และชำยฝั ่งทะเลเป็นระยะทำงรวม 
4,748 กิโลเมตร (4) กำรด�ำเนินกำรปรับปรุงทัศนียภำพ
รมิคลองเปรมประชำกร คลองลำดพร้ำว และคลองโอ่งอ่ำง 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรพัฒนำแม่น�้ำล�ำคลองและแหล่งน�้ำธรรมชำติให้มี
ระบบนิเวศและทัศนียภำพที่ดี มีควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ  
คือ กำรบังคับใช ้กฎหมำยและระเบียบท่ีเ ก่ียวข ้อง 
อย่ำงเคร่งครัด กำรตระหนักถึงคุณค่ำของแหล่งน�้ำ  
ควำมเข ้ำใจและกำรมีส ่วนร ่วมของประชำชนผู ้ ใช ้
ประโยชน์พ้ืนท่ีริมน�้ำและกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่  
รวมทัง้กำรสร้ำงกำรตระหนกัรูต่้อกำรอนรุกัษ์ บ�ำรงุรกัษำ
ระบบนิเวศ และสุนทรียภำพทำงธรรมชำติ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐ 
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น และภำคประชำชน  
ควรร ่วมกันด�ำเนินโครงกำรและมำตรกำรที่ส�ำคัญ  
เพื่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้ำ ล�ำคลอง และแหล่งน�้ำ
ธรรมชำติ เช่น โครงกำรจัดระเบียบพ้ืนที่ริมน�้ำเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะและกำรท่องเที่ยว โครงกำรฟื้นฟู
ล�ำน�้ำโดยให้ชุมชนในพื้นที่มีส ่วนร่วมในกำรวำงแผน 
มำตรกำรยกเว ้นโทษผู ้บุกรุกล�ำน�้ำเพื่อจัดระเบียบ 
เป็นต้น



“ภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม”

    การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
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ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพของภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชน ปรับสมดุลระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ และพัฒนำ
ระบบบุคลำกรอันเป็นพื้นฐำนสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ ภำยใต้หลักกำร “ภำครัฐของประชำชน  
เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและภำคส่วนอื่น ๆ  
ได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว โปร่งใส มีคุณภำพและมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำที่ครอบคลุม
ในทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 เป้ำหมำยระดับประเด็น ได้แก่ (1) บริการของภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ (2) ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

(1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู ้ใช ้บริการ ประเมินจำกระดับ
ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ  
ในปี 2561 พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
อยู ่ที่ระดับร ้อยละ 84 ซึ่ งใกล ้ เคียงกับเป ้ำหมำย 
ที่ต ้องบรรลุภำยในปี 2565 (ร ้อยละ 85) จ�ำแนก 
เป็นควำมพึงพอใจในด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนร้อยละ 
85 สะท ้อนให ้ เห็นถึ งกำรด�ำเนินกำรของภำครัฐ 
ในกำรพัฒนำช่องทำงกำรรับบริกำรให้มีควำมสะดวก 
มีรูปแบบที่หลำกหลำย มีควำมโปร่งใส และมีระยะเวลำ
ในกำรด� ำ เ นินกำรที่ เ หมำะสมที่ ต อบสนองต ่ อ 
ควำมต้องกำรของประชำชน และควำมพึงพอใจ 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู ้ให้บริกำรอยู่ที่ร้อยละ 84.8 สะท้อน 
ให้เห็นถึงควำมพึงพอใจท่ีประชำชนมีต่อกำรรับบริกำร
ที่เป็นประโยชน์จำกเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรประชำชน 
ได ้อย ่ำงมืออำชีพ และปฏิบัติตนด้วยจิตวิญญำณ
ในกำรบริกำรต่อประชำชน

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐปี 2561
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(2)  ภาครัฐมีการด�า เนินการที่มีประสิทธิภาพ  
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้ประเมินโดยดัชนี
รฐับำลอิเลก็ทรอนกิส์ขององค์กรสหประชำชำต ิซึง่จดัท�ำ 
ทุก ๆ 2 ปี ทั้งนี้ จำกกำรพิจำรณำกำรจัดอันดับรัฐบำล
ดจิิทลัโดยองค์กรสหประชำชำติ พบว่ำ ปี 2561 ประเทศไทย 
ได้รับกำรจัดให้อยู่ในอันดับที่ 73 ปรับตัวดีขึ้น 4 อันดับ
จำกปี 2559 จำก 193 ประเทศท่ัวโลก โดยมีประเทศ
เดนมำร์ก ประเทศเป็นอันดับ 1 มีค่ำคะแนนเท่ำกับ  
0.9 และประเทศจอร์เจียเป็นประเทศอันดับที่ 60  
(ค่ำเป้ำหมำยที่ประเทศไทยต้องบรรลุภำยในปี 2565)  
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0.68 คะแนน โดยประเทศไทย 
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0.65 เพิ่มขึ้นจำก 0.55 คะแนน 
ในปี 2559 ซึ่งสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของโลกที่ 0.54 
คะแนน จ�ำแนกเป็นค่ำคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ด้ำนกำรให้บริกำรออนไลน์ที่ 0.63 คะแนน 
ปรับดีขึ้นจำก 0.55 ในปี 2559 ด้ำนโครงสร้ำงคมนำคม
ที่ 0.53 คะแนนเพ่ิมขึ้นจำก 0.41 คะแนนในปี 2559 
และด้ำนทุนมนุษย์ที่ 0.79 คะแนนเพิ่มข้ึนจำก 0.68 
คะแนนในปี 2559 ทั้งนี้ หำกเปรียบเทียบในระดับ

ภูมิภำคอำเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับ 1 (อันดับที่ 7 ของโลก  
และมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0.88) สะท้อนให้เห็นควำมเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะสำมำรถบรรลุเป ้ำหมำย 
ตำมที่ก�ำหนดไว้ โดยจ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนำกำรให้บริกำรออนไลน์ในระยะต่อไป เพื่อส่งเสริมกำรบริกำรประชำชน 
ซ่ึงจะท�ำให ้ประชำชนสำมำรถเข ้ำถึงบริกำรหรือธุรกรรมออนไลน ์ได ้อย ่ำงท่ัวถึงมำกข้ึน ซ่ึงจะน�ำไปสู  ่
กำรยกระดับกำรประเมินให้ดีข้ึนจำกท่ีผ่ำนมำให้อยู่ใน 60 อันดับแรกได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
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กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็นท้ัง 2 
เป้ำหมำยข้ำงต้นยังมีประเด็นท้ำทำยที่จ�ำเป็นต้องเร่ง
แก้ไข อำทิ ข้อกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่อำจยังไม่เอื้อ
ต่อกำรด�ำเนินกำรของภำครัฐที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ กำรเพิ่มโอกำสกำรมีส่วนร่วม
ของภำคีกำรพัฒนำในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ 
ตลอดจนกำรจัดสรรบริกำรสำธำรณะได้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของทกุภำคส่วน และกำรสร้ำงกำรตระหนกัรู้
ให ้กับบุคลำกรภำครั ฐ ในหลำย ๆ ระดับให ้ เห็น 
ควำมส�ำคัญและประโยชน์ของกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและกำรใช้ข ้อมูลเชิงประจักษ์ในกระบวนกำร
นโยบำยสำธำรณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน

แผนแม ่บทฯ ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย 
สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรพัฒนำบริกำรประชำชน 
มแีนวทำงในกำรพฒันำท่ีเน้นกำรพฒันำรปูแบบกำรบรกิำร
ประชำชนแบบเบ็ดเสรจ็ โดยกำรเชือ่มโยงกำรบริกำรต่ำง ๆ  
ผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ผู้ประกอบกำร ภำคธุรกิจ และ
ภำคประชำชนได้รับกำรอ�ำนวยควำมสะดวกอย่ำงทั่วถึง 
เป็นธรรม และโปร่งใส รวมท้ังเน้นกำรปรบัวิธกีำรด�ำเนนิงำน
ของภำครัฐให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (2) กำรบริหำร
จัดกำรกำรเงินกำรคลัง มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้น
กำรรักษำและเสริมสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหภำค  

ตลอดจนกำรพัฒนำระบบงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง 
และระบบภำษีที่ตอบสนองต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 
เพื่อให้กำรขับเคลื่อนของหน่วยงำนเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน (3) กำรปรับสมดุลภำครัฐ มีแนวทำงกำรพัฒนำ
ที่เน้นกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรจดับรกิำรสำธำรณะ รวมทัง้ส่งเสรมิองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้เป ็นหน่วยงำนท่ีมีประสิทธิภำพและ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเชิงพืน้ทีไ่ด้อย่ำงแท้จรงิ 
(4) กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ มีแนวทำง 
กำรพฒันำทีเ่น้นให้ภำครฐัเป็นหน่วยงำนทีม่คีวำมทนัสมัย 
เปิดกว้ำง และมีขีดสมรรถนะสูง ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ ์
ในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ รวมทั้งปรับเปล่ียน
โครงสร้ำงและออกแบบระบบบรหิำรงำนให้มคีวำมยนืหยุน่ 
คล่องตัว กระชับ และทันสมัย สำมำรถเชื่อมโยงและ 
บรูณำกำรกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐเสมอืนเป็น
องค์กรเดียวกัน และ (5) กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร
ภำครัฐ มีแนวทำงกำรพัฒนำท่ีเน้นกำรปรับปรุงกลไก
กำรบริหำรงำนบุคคลให้มีมำตรฐำน เป็นไปตำมระบบ
คณุธรรม ตลอดจนพฒันำบคุลำกรให้มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ  
มคีวำมเป็นมอือำชพีและสมรรถนะสงู
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สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย กำรด�ำเนินกำร 
ตำมเป้ำหมำยดังกล่ำวประเมินโดยสัดส่วนควำมส�ำเร็จ
ของกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล  
ซึ่งพิจำรณำจำกข้อมูลกำรส�ำรวจหน่วยงำนภำครัฐที่มี
กำรปรับกระบวนงำนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ณ ปี 2562 
พบว่ำ มคีวำมท้ำทำยในกำรบรรลุผลสมัฤทธิข์องเป้ำหมำย
ตำมที่ก�ำหนดในปี 2565 โดยมีกระบวนงำนบริกำร

กำรที่ภำครัฐจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ก้ำวทัน 
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำได ้อย ่ำงยั่ งยืน สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไปสู ่กำรเป ็นประเทศไทย 4.0  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจ�ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนงำนบริกำรภำครัฐให้เป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะท�ำให้กำรบริกำร 
ภำคประชำชน ภำคเอกชน และภำคส่วนอื่น ๆ และกำรด�ำเนินงำนภำครัฐมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้นจำกกำรประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมท่ีเหมำะสม โดยต้องเน้นด�ำเนินกำรสนับสนุนควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีของภำครัฐ
ที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรภำครัฐแบบดิจิทัลได้อย่ำงเต็มรูปแบบ ปรับโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำน 
ของภำครัฐเพื่อรองรับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

ประชำชนของภำครัฐที่ได้รับกำรปรับให้อยู ่ในรูปแบบ
ดิจิทัลทั้งหมด 238 กระบวนงำนจำก 2,180 กระบวนงำน 
หรือคดิเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 11 ห่ำงจำกค่ำเป้ำหมำย
ทีก่�ำหนดถึงเกอืบร้อยละ 90 ซึง่ส่วนมำกเป็นกำรด�ำเนนิงำน
ในลักษณะของกำรออกใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ
และกำรบริกำรประชำชน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในช่วงปี 2561 – 2562 ให้ควำมส�ำคญักบักำรปรับปรงุ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศและวิธีกำรด�ำเนินงำนเพ่ือรองรับ
เอกสำรรำชกำรในรูปแบบดิจิทัลหรือเพื่อกำรยกเลิก
เอกสำรรำชกำรที่ไม่จ�ำเป็น กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น 
(Application) และช่องทำงดิจิทัลเพ่ือกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกประชำชนและภำคเอกชนในกำรเข้ำถึง
บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ อำทิ แอพพลิเคชั่น 1212 OCC 
เพ่ือเป ็นช ่องในกำรแจ้งและติดตำมเร่ืองร ้องเรียน 
แอพพลิเคชั่น RDU รู ้เรื่องยำเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึง
ข้อมูลยำอย่ำงปลอดภัย กำรช�ำระภำษีรถยนต์ประจ�ำปี 
กำรขอใช้น�้ำประปำ รวมทั้งกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำ
กระบวนกำรออกหนังสือรับรอง ใบอนุญำต และ
เอกสำรต่ำง ๆ แบบเบ็ดเสร็จผ่ำนแพลตฟอร์มกลำง 
ในรูปแบบดิจิทัล อำทิ กำรขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง กำรขอ 
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว กำรออกใบอนุญำต 
ขำยสรุำ กำรออกใบอนุญำตขำยยำสูบ   

200101 งานบริการภาครฐัทีป่รบัเปลีย่น
เปน็ดจิทัิลเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำ
บริกำรประชำชนด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ผ่ำนมำ
มีควำมท้ำทำยและข้อจ�ำกัดด้ำนข้อกฎหมำยท่ีอำจ
ขำดควำมยืดหยุ่นและไม่เอื้อต่อกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มำประยุกต์ใช้ อำทิ กำรยืนยันตัวตนของผู้มีอ�ำนำจใน
กำรออกใบอนุญำตต่ำง ๆ กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
ระหว่ำงหน่วยงำนในกำรจดัท�ำระบบฐำนข้อมลูขนำดใหญ่ 
รวมทั้ งกำร ใช ้ประ โยชน ์ ของ โครงสร ้ ำ ง พ้ืนฐำน 
ด้ำนดิ จิทัลของประเทศที่ยังไม ่สำมำรถด�ำเนินกำร 
ได้อย่ำงเตม็ศักยภำพ ถงึแม้ว่ำในปัจจบัุนมคีวำมครอบคลมุ 
เกือบทั่วทุกพื้นที่ ส่งผลต่อกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ 
ในรูปแบบดิจิทัลของประชำชน ประกอบกับคุณภำพ 
ควำมถูกต้อง และควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลยังเป็น 
ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญในกำรจัดท�ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่เพื่อกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยและกำรแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข ้องควรเร ่งสร ้ำงและขยำย 
ควำมครอบคลุมของช่องทำงกำรมีส่วนร่วมให้ประชำชน
สำมำรถเสนอแนะควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ม ี
ต่อบริกำรสำธำรณะ เพื่อให้ภำครัฐและภำคีกำรพัฒนำที่
เก่ียวข้องสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

อย่ำงแท้จริง โดยพัฒนำกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต ่อกำรบริกำรของหน ่วยงำนของรัฐให ้
ประชำชนสำมำรถเสนอและสะท้อนควำมคิดเห็นและ
ควำมคำดหวังต่อบริกำรสำธำรณะได้ รวมทั้งเร่งปรับ 
ข ้อกฎหมำยและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับระบบ
สำรบรรณของส่วนรำชกำรและเอกสำรรำชกำรให้เอื้อต่อ
กำรประยุกต์ใช้ดิจทิลั นอกจำกนี ้ควรปรบัปรงุวธิกีำรและ
กระบวนกำรจดัเกบ็ข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือให้
ภำครัฐมีข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ทันสมัย สำมำรถ 
น�ำมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ 
ได ้อย ่ำงมีประสิทธิภำพ และควรเร ่งรัดกำรเตรียม 
ควำมพร้อมองค์กรให้สำมำรถปรับวธิกีำรท�ำงำนให้เข้ำกับ 
กำรประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงไร ้รอยต่อ  
อำทิ ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
นอกจำกนี้ ควรปรับปรุงวิธีกำรและกระบวนกำรจัดเก็บ
ข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือให้ภำครัฐมีข้อมูลที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือ ทันสมัย สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ใน
กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และควรเร่งรัดกำรเตรียมควำมพร้อมองค์กรให้สำมำรถ
ปรับวิธีกำรท�ำงำนให้เข้ำกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่ำงไร้รอยต่อ

200101
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200201 หน่วยงานภาครฐับรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายยทุธศาสตรช์าติ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

ยุทธศำสตร์ชำติก�ำหนดกรอบกำรพัฒนำประเทศท่ีมีกำรก�ำหนดผลสัมฤทธิ์ของเป้ำหมำยท่ีต้องบรรลุท่ีชัดเจน  
กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติจึงเป็นกำรด�ำเนินงำน 
เพ่ือประชำชนและเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงแท้จริง อยู่บนพื้นฐำนของกำรบริหำร
จดักำรกำรเงินกำรคลงัระดบัมหภำคทีม่ปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้กำรบริกำรและกำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ 
ของรัฐมีประสิทธิภำพ คุณภำพ น่ำเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของประชำชน ซึ่งกำรมีระบบฐำนข้อมูลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรจัดสรร 
งบประมำณตำมกรอบกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินงำนของภำครัฐที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ พิจำรณำจำกร้อยละของโครงกำร 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งสะท้อนจำกกำรเทียบเคียงข้อมูลร้อยละของโครงกำรท่ีมีผลสัมฤทธิ ์
ต่อเป้ำหมำยยทุธศำสตร์ชำต ิทีส่ะท้อนจำกข้อมลูจ�ำนวนโครงกำรท่ีหน่วยงำนของรัฐน�ำเข้ำระบบติดตำมและประเมนิผล 
แห่งชำต ิ(eMENSCR) โดยในปี 2562 หน่วยงำนระดบักระทรวงทกุกระทรวงรำยงำนกำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ
ทั้งหมด ประมำณ 40,000 โครงกำร โดยสัดส่วนโครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง คิดเป็น 
ร้อยละ 8 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ร้อยละ 16 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 
ทรัพยำกรมนุษย์ ร้อยละ 42 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ร้อยละ 8 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 12 และกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
ร้อยละ 14 นอกจำกน้ี กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังที่มีประสิทธิภำพ สะท้อนผ่ำนสัดส่วนหนี้สำธำรณะคงค้ำง  
พบว่ำ ปี 2561 มีสัดส่วนปรับเพิ่มเล็กน้อยเป็น ร้อยละ 41.82 ของ GDP จำกร้อยละ 41.23 ในปี 2560 แต่ยังคง 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ไม่เกิน ร้อยละ 60

สัดส่วนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา หน ่วยงำนของรัฐได ้น�ำ
ยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนงำน/
โครงกำรทีเ่พือ่เสนอขอรบักำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปี 2560 – 2562 ขณะเดยีวกนั ได้มกีำรประกำศใช้
พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
เพื่อก�ำกับกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังของภำครัฐที่ต้อง
ค�ำนึงถึงกำรรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน
และรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ 
มีกำรพัฒนำระบบ eMENSCR เพื่อเป ็นกลไกหลัก 
ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร ์ชำติของหน ่วยงำนของรัฐ ท่ีง ่ ำย 
ต่อกำรเข้ำถึง ไม่เป็นภำระกับหน่วยงำน สำมำรถน�ำไป 
ใช ้ เป ็นเครื่องมือในกำรวิ เครำะห ์และประมวลผล 
กำรจัดท�ำนโยบำยบนหลักฐำนเชิงประจักษ์ได้อย่ำง
ครอบคลุมทุกมิติกำรพัฒนำ

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
หลำยหน่วยงำนของรฐัยงัมข้ีอจ�ำกดัในกำรแปลงเป้ำหมำย 
และประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้ง  
เป้ำหมำยและแนวทำงของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติในประเด็นที่ เกี่ยวข้องไปสู ่กำรจัดท�ำโครงกำร/ 
กำรด�ำเนินงำนภำยใต้หลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหต ุ
และผล (Causal Relationship: XYZ) ส่งผลต่อ 
ควำมสำมำรถในวิเครำะห์กำรมีส ่วนสนับสนุนของ
โครงกำรในกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของ 
แผนแม่บทฯ ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งกำรบูรณำกำรเฝ้ำระวังและติดตำม
เสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ กำรเงนิ และกำรคลงัอย่ำงเป็นระบบ
ระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำร 
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนของรัฐ
ทกุระดบัโดยเฉพำะหน่วยงำนเจ้ำภำพขบัเคลือ่นแผนแม่บท 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ในระดับ (1) ประเด็นแผนแม่บทฯ 
(2) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ และ  
(3) เป้ำหมำยระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ต้องเร่ง
ด�ำ เนินกำรให ้ เ กิดกำรแปลงยุทธศำสตร ์ชำติไปสู  ่
กำรปฏิบัติผ่ำนโครงกำร/กำรด�ำเนินกำร อย่ำงบูรณำกำร
ตำมหลักควำมสัมพันธ ์ เชิ ง เหตุและผล (Causal  
Relationship : XYZ) และควรเร่งให้เกิดกำรเช่ือมโยง
ระบบกำรจัดสรรงบประมำณเข้ำกับระบบ eMENSCR 
ให้สำมำรถติดตำมและเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณได้ตลอดระยะเวลำกำรด�ำเนินโครงกำร  
รวมท้ังควรพัฒนำช่องทำงให้ควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีกำรรูปแบบใหม่ ๆ ของกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลของโครงกำร/กำรด�ำเนินกำรที่สำมำรถ
สะท้อนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติที่มี
ควำมคุ ้มค่ำกำรใช้งบประมำณได้อย่ำงแท้จริง และ 
ควรพัฒนำระบบกำรเตือนภัยทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน และ
กำรคลังโดยกำรบูรณำกำรฐำนข ้อมูล ท่ี เกี่ ยวข ้อง  
ให ้สำมำรถน�ำมำประยุกต ์ใช ้ในกระบวนกำรจัดท�ำ
นโยบำยเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน  
และกำรคลังภำยใต้บริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่ำงรวดเร็ว บูรณำกำรหน่วยงำนด้ำนเศรษฐกิจ  
กำรเงิน และกำรคลังให้เป็นกลไกในกำรติดตำมและ
รักษำเสถียรภำพ ตลอดจนตรวจสอบกำรแก้ไขปัญหำ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม 

200201
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ภำคกีำรพฒันำและภำคส่วนต่ำง ๆ ในสงัคมมข้ีอมลูและควำมเข้ำใจในบริบทกำรพัฒนำระดับพ้ืนที ่กำรทีภ่ำคส่วนต่ำง ๆ 
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะจะท�ำให้กำรบริกำรสำธำรณะมีคุณภำพ 
และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจ ภำคเอกชน และภำคส่วนอื่น ๆ ได ้อย ่ำงแท้จริง  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ คุณภำพ และระดับกำรบริกำรของภำครัฐให้กับประชำชนในภำพรวม โดยควำมเข้มแข็ง 
และควำมพร้อมของเครือข่ำยของภำคีต่ำง ๆ ควำมชัดเจนในบทบำทของภำคีกำรพัฒนำ กลไกและหลักเกณฑ ์
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และกำรทบทวนบทบำทภำรกิจของภำครัฐส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น
อย่ำงเหมำะสม จะปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้ทุกภำคมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดสรรบริกำรสำธำรณะเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ควำมส�ำเร็จของ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดข้ำงต้นประเมินจำกระดับควำมส�ำเร็จ
ในกำรเปิดให้ภำคส่วนอื่นเข ้ำมำด�ำเนินกำรบริกำร
สำธำรณะ โดยพิจำรณำเทียบเคียงจำกข้อมูลกำรลงทุน
ในบริกำรสำธำรณะที่ภำคเอกชนร่วมลงทุนกับภำครัฐ 
พบว่ำ ในปี 2560 มีสัดส่วนกำรลงทุนของภำคเอกชน 
ต่อกำรลงทุนรวมในกำรจัดบริกำรสำธำรณะอยู่ที่ร้อยละ 
5.5 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 22.7 ในปี 2561 และอยู่ที่
ร้อยละ 9.1 ในปี 2562 โดยเฉล่ียท้ัง 3 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 
12.5 โดยโครงกำรลงทุนที่ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 ส่วนใหญ่
เป็นกำรด�ำเนินของหน่วยงำนส่วนกลำงที่เป็นกำรร่วมลงทุนของภำคเอกชนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นหลัก 
อำทิ โครงกำรส่วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำ โครงกำรพัฒนำทำงหลวงตำมพื้นที่ต่ำง ๆ  และโครงกำรพัฒนำศูนย์กำรขนส่ง  
ซึ่งครอบคลุมกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ ร่วมด้วย อำทิ กำรรับฟังควำมคิดเห็นก่อนกำรจัดท�ำและ
ประกอบกำรด�ำเนินโครงกำรเพื่อน�ำไปประกอบกำรออกแบบและพัฒนำโครงกำรให้มีควำมสอดคล้องของประชำชน 
ได้อย่ำงแท้จริง ทั้งนี้ นอกจำกกำรด�ำเนินงำนในลักษณะกำรร่วมลงทุนกับภำครัฐดังกล่ำว ยังมีกำรด�ำเนินกำรอื่น ๆ  
ที่มีส่วนช่วยในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ก�ำหนด อำทิ กำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำชุมชน กำรจัดบริกำรด้ำนสำธำรณสุขของภำคเอกชน  
และกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่ 

สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อการลงทุรวมในการจัดบริการสาธารณะ

200301 เปิดโอกาสใหภ้าคสว่นตา่ง ๆ มีสว่นร่วม
ในการจดับรกิารสาธารณะและกจิกรรม
สาธารณะอยา่งเหมาะสม

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ

ส่วนมำกอยู่ในรูปแบบโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงกำรเปิดโอกำสของภำครัฐ 
ในกำรให้ภำคส่วนอื่น ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรสำธำรณะของประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภำคส่วนต่ำง ๆ ยังมีข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร  
และกำรประชำสัมพันธ์ต ่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรและบทบำทของตนเองในกำรจัดให้มีส ่วนร่วม 
ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ ส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อม่ันในกำรเข้ำร่วมกำรจัดบริกำร กิจกรรม หรือกำรร่วมลงทุน 
กับภำครัฐ รวมทั้งกลไก วิธีกำร และกระบวนกำรด�ำเนินกำรที่ค่อนข้ำงซับซ้อนของภำครัฐ ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรพัฒนำ
เกิดควำมล่ำช้ำและขำดประสิทธิภำพ อำทิ กระบวนกำรส�ำรวจและประกวดรำคำ กำรจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
เพื่อด�ำเนินโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน นอกจำกนี้ กำรด�ำเนินจัดหำบริกำรสำธำรณะในรูปแบบกำรร่วมลงทุน
ของภำคเอกชนที่ผ่ำนมำเป็นกำรด�ำเนินกำรในระบบคมนำคมขนส่งเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งด�ำเนินกำรก�ำหนดควำมชัดเจนในบทบำทและอ�ำนำจหน้ำท่ีของภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคประชำชน และภำคส่วนอื่น ๆ และเพิ่มรูปแบบ ช่องทำง และวิธีกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสรร
บริกำรสำธำรณะ รวมทั้งพิจำรณำควำมเหมำะสมกำรขยำยขอบเขตกำรด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมกำรบริกำรสำธำรณะ
ในมิติอื่น ๆ ตำมควำมต้องกำรและบริบทกำรพัฒนำของแต่ละพ้ืนที่ โดยอำจจัดเวทีหรือแพลตฟอร์มกลำงในรูปแบบ 
ที่เหมำะสมกับแต่พื้นที่เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้มแข็งให้เครือข่ำยกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องให้สำมำรถ 
ด�ำเนินกำรจัดบริกำรและกิจกรรมสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำย
ได้อย่ำงแท้จริง อำทิ กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือกำรมีส่วนร่วม โดยกำรจัดกิจกรรมแฮกกำธอน (Hackathon)  
ให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเชิงนโบบำยในกำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำได้ตำมบริบทและ 
ควำมเหมำะสม ผลักดันรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรด้ำนอ่ืน ๆ ให้เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม อำทิ  
กำรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในกำรก�ำหนดหลักสูตรและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร 
ด้ำนกำรศึกษำและบริกำรสำธำรณะสุขในพื้นที่

200301
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กราฟแสดงการประเมิน LPA ประจ�าปี 2560-2561

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส�ำคัญในกำรพัฒนำพื้นท่ีและชุมชน หำกได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะ 
ให้มคีวำมเข้มแขง็ สำมำรถบรหิำรจดักำรตนเองได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตัง้อยูบ่นหลกัธรรมำภบิำล มมีำตรฐำนกำรให้บรกิำร 
และมีบทบำทเชิงยุทธศำสตร์ระดับพื้นท่ีมำกขึ้น จะท�ำให้กำรบริกำรสำธำรณะตอบสนองควำมต้องกำรเชิงพื้นที่ 
ได้อย่ำงแท้จริง ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในภำพรวมมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ ซึ่งกำรที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะสำมำรถมีสมรรถนะและควำมทันสมัยได้จ�ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส ระบบกำรบริหำรงำน
บคุลำกรทีเ่ป็นธรรม ประสิทธิภำพกำรจัดกำรระบบกำรเงินกำรคลัง และบริกำรสำธำรณะท่ีตอบสนองควำมต้องกำร 
เชิงพื้นที่ได้อย่ำงครอบคลุม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เป้ำหมำยข้ำงต้น
ประเมินจำกค่ำคะแนนกำรประเมินร้อยละของเทศบำล
และองค ์กำรบริหำรส ่วนต� ำบลท่ีน� ำแผนชุมชนสู  ่
กำรพัฒนำท้องถิ่นได้ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซ่ึงเทียบเคียง
ได ้จำกกำรพิจำรณำผลกำรประเมินประสิทธิภำพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบจุดอ่อนและ
จุดแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน�ำไปใช้ 
ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและโปร่งใสขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรจัดกำร
บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน พบว่ำ ปี 2561 มีผล 
กำรประเมิน LPA อยู่ท่ีร้อยละ 80.70 ดีขึ้นจำกปี 2560 

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัด
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้
กับประชาชน

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ 

(ร้อยละ 79.41) ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำผลกำรประเมินในรำยละเอียด พบว่ำ ในปี 2561 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
และ ด ้ำนธรรมำภิบำลได ้รับผลกำรประเมินลดลงจำกปีที่แล ้วเล็กน้อย โดยด้ำนที่ ได ้ รับกำรประเมินสูงสุด 
คือด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ (ร้อยละ 85.67) ขณะที่ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลังได้รับ 
กำรประเมินน้อยสุด (ร้อยละ 74.58) 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดท�ำและปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหำดไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
และสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งหมด 7 ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้ว  
5 ฉบับ ได้แก่ (1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ�ำรุงโรงพยำบำลและหน่วยบริกำรสำธำรณสุขขององค์กร 

ที่มำ: กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย
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ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (2) ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2561 (3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ�ำนำจหน้ำท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
ทนุกำรศึกษำส�ำหรบันกัศกึษำ และกำรให้ควำมช่วยเหลอื
นักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 
และ (5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำ
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2562  ขณะท่ีส�ำนักนำยกรัฐมนตรีจัดท�ำโครงกำร 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยกำรจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำร่อง เพื่อส่งเสริมกำรกระจำย 
อ�ำนำจและกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของ อปท.  
ในภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำน 
ภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำสังคม ให้องค์กร 
ปกครองส ่ วนท ้ อ ง ถ่ิ นมี ก ำ รบริ ห ำ รจั ดก ำ รและ 
กำรให ้บริกำรแก ่ประชำชนในท ้องถิ่นได ้อย ่ ำง มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้  
ด้วยรูปแบบกำรก�ำกับดูแลโดยชุมชน ซ่ึงกำรด�ำเนินกำร
ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำร 
ที่โปร่งใส และประสิทธิภำพกำรจัดกำรระบบกำรเงิน 
กำรคลังซึ่งส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำผล 
กำรประเมิน LPA จะสะท้อนได้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นและสำมำรถจัดบริกำรสำธำรณะและ
กิจกรรมสำธำรณะได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนดได้
เกือบทุกแห่งทั่วประเทศ และมีกำรปรับปรุงแก้ไข
กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 
กำรด�ำเนินงำน อปท.  อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรจัดกำร
กำรเงินกำรคลังของ อปท. ยังมีข้อจ�ำกัด เน่ืองจำก 

ควำมซับซ ้อนของระบบงบประมำณที่ ส ่ งผลต ่อ 
กำรบริหำรงำนภำยใน อปท. ในหลำย ๆ พ้ืนที่ ทั้งใน 
ด้ำนกำรจัดสรรบริกำรสำธำรณะ กำรบริหำรงำนบุคคล 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อส ่งเสริมธรรมำภิบำล  
ส ่ งผลต ่อควำมสำมำรถและศักยภำพของ อปท.  
ในกำรบริกำรสำธำรณะได้อย่ำงเต็มศักยภำพครอบคลุม
ทุกด้ำนและทุกกลุ่มประชำกร และในกำรตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรเชิงพื้นที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้ง  
อปท. บำงพื้นที่ยังมีข้อจ�ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรและ
วำงแผนกำรจัดบริกำรสำธำรณะกำรล ่วงหน ้ำที่มี
ประสทิธภิำพ และยงัมคีวำมท้ำทำยเรือ่งกำรกำรบรูณำกำร
บริหำรงำนภำยในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของกำรสร้ำง
สมรรถนะและสร้ำงควำมทันสมัยของ อปท. แต่ละแห่ง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มสมรรถนะ
ในกำรด�ำ เนินงำนและกำรสร ้ ำงควำมทันสมัยใน 
กำรจัดสรรบริกำรของ อปท. ต้องค�ำนึงถึงกำรเปิดโอกำส
ให ้ประชำชนในท ้องถิ่ น ได ้ เ ข ้ ำมำมี ส ่ วนร ่ วม ใน
กระบวนกำรน โยบำย ต้ั ง แต ่ ต ้ น จนจบ  ร วมทั้ ง 
กำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน รวมทั้งกำรติดตำม 
ตรวจสอบกำรให้บริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อีกทั้งควรมีกำรปรับแนวทำงกำรบริหำร
กิจกำรสำธำรณะในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำกำรบริกำร
สำธำรณะให ้ มี ประสิท ธิภำพ เพิ่ มขึ้ น โดย เฉพำะ 
กำรส่งเสริมกำรท�ำงำนในลักษณะของเครือข่ำยที่เป็น 
กำรท�ำงำนร่วมมือกนัระหว่ำง หน่วยงำนต่ำง ๆ ของภำครฐั 
ภำคเอกชน ภำคประชำชน สถำบันวิชำชีพ หรือองค์กร 
ที่ไม่แสวงหำผลก�ำไร เนื่องจำกเป็นแนวทำงกำรท�ำงำน 
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรแสวงหำแนวร่วมท่ีมีควำมรู  ้
ควำมสำมำรถในด้ำนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหำ
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเพื่อให้กำรบริกำรสำธำรณะ 
มีประสิทธิภำพและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง และพัฒนำนวัตกรรม
และองค์ควำมรู้เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ที่เหมำะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ผลส�ารวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรม

ปี 2562 คะแนนรวม 64.60         ปี 2561 คะแนนรวม 59.9

หน่วยงำนของรัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง จะสำมำรถน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำน ท�ำให้กำรจัดกำร 
บริกำรประชำชนเป็นกำรด�ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์และสอดคล้องควำมต้องกำรของประชำชนมำกขึ้น  
ส่งผลให้ภำครัฐสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มมำกขึ้น ทั้งนี้ ในกำรพัฒนำ 
ขีดสมรรถนะของภำครัฐให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลต้องมีกำรประยุกต์ใช้น�ำนวัตกรรมมำในกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐ  
และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สมรรถนะของภำครัฐ 
ที่เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล พิจำรณำจำก (1) ระดับ  
Digital Maturity Model (Gartner) และ (2) สัดส่วน
ของหน่วยงำนที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงสูง ท่ีสะท้อน 
จำกกำรเทียบเคียงข้อมูลผลส�ำรวจระดับควำมพร้อม
รั ฐบำลดิ จิทัลหน ่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย 
ของส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)  
พบว ่ำ หน ่วยงำนภำครัฐระดับกรมทั้ งหมด 323  
หน่วยงำนในปี 2562 มีคะแนนภำพรวมเท่ำกับ 64.60 
คะแนนจำก 100 คะแนน เพิ่ ม ข้ึนจำกป ี  2561  
( 5 9 . 9  คะแนน )  โ ดยมี ก ำ ร เตรี ยมควำมพร ้ อม 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิทัล มีกำรดูแลและติดตำม 
กำรบ�ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด�ำเนิน
กำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม กำรน�ำเทคโนโลย ี
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังคงเป็นข้อจ�ำกัด
ส� ำคัญของหลำยหน ่ วยงำน  นอกจำกนี้  ข ้ อมู ล 
ผลกำรส�ำรวจระดับควำมพร้อมและวุฒิภำวะขององค์กร
ในกำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล พบว่ำ ระดับวุฒิภำวะ 
(Maturity)  ของรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนของรัฐ 
ของประเทศใน ปี 2562 อยู่ท่ีระดับ 1.24 จำกท้ังหมด  
5 ระดับ ซึ่งน้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำยในปี 2565 (ระดับ 2)  
ในระดับเสี่ยง โดยมีสำเหตุคือควำมพร้อมในกำรประยุกต์ 
ใช ้ เทคโนโลยีและกำรปรับเปลี่ยนโครงสร ้ำงและ
กระบวนกำรท�ำงำนให้อยู ่ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่ำง

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

สมบูรณ์แบบในธุรกิจหลัก (Core Business) กำรก�ำหนด
ทิศทำงและนโยบำยขององค์กร และวิสัยทัศน์ของ 
ผู้บริกำรในกำรเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนกำรด�ำเนินงำน และคุณภำพ
ของข้อมูลซ่ึงเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ส�ำคัญ 

ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
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การด�า เ นินการที่ผ ่ านมา  หน ่วยงำนของรัฐได ้มี 
กำรด�ำเนินกำรภำยใต้เป ้ำหมำยท่ีก�ำหนด โดยเน้น 
กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ 
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรและกำรปฏิบัติ
งำนในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรพัฒนำและวิเครำะห์ 
ฐำนข ้อมูลขนำดใหญ ่ เพื่อพัฒนำระบบคลังข ้อมูล
สำรสนเทศเพื่อบริหำรกำรจัดเก็บภำษี กำรป้องกัน 
และปรำบปรำม และสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำน
ภำยในองค์กร โครงกำรพัฒนำระบบและบริกำรภูมิ
สำรสนเทศกลำงของประเทศ โดยกำรรวบรวมและ 
เชื่อมโยงชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน (Fundamental 
Geographic Data Set หรือ FGDS) (77 จังหวัด) ขณะที่
หลำยหน่วยงำนได้ด�ำเนินกำรปรับรูปแบบกำรให้บริกำร
จำกรูปแบบเดิมไปสู่กำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบ
ดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบ อำทิ โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบรับงบกำรเงินผ ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส ์ (DBD  
e-Filing) เพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูล 
กำรยืน่งบกำรเงนิผ่ำนทำงอเิล็กทรอนกิส์ให้มปีระสทิธภิำพ 
รองรับจ�ำนวนนิติบุคคลท่ียื่นงบกำรเงินเพิ่มข้ึน โครงกำร 
ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของหน่วยงำนของ
รัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรอ�ำนวยควำมสะดวกใน 
กำรประกอบธรุกจิ เพือ่ให้กำรพฒันำระบบกำรให้บริกำรมี 
ประสิทธิภำพ มีควำมทันสมัย มีควำมง่ำยในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ และเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีกำรศึกษำ
แนวทำงกำรปรับบทบำทและภำรกิจของส่วนรำชกำร 

รูปแบบเฉพำะท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป
และยืดหยุ่นคล่องตัวมำกขึ้น รวมถึงศึกษำเพื่อปรับปรุง
หลักกำรจ�ำแนกประเภทหน่วยงำนของรัฐเพ่ือให ้ม ี
ควำมทันสมัยและครอบคลุมกับทุกหน่วยงำนของรัฐ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
หน่วยของรัฐจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำระบบดิจิทัลมำ
ใช้ในกำรบริหำรองค์กรมำกขึ้น แต่หลำยหน่วยงำนใน
หลำยพื้นที่ยังมีข้อจ�ำกัดในด้ำนควำมพร้อมในกำรปรับตัว
ให้เข้ำกับกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบใหม่ที่มีกำรประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจำกข้อจ�ำกัดด้ำนกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และโครงสร้ำงองค์กรที่อำจไม่เอื้ออ�ำนวย 
ต่อกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรด�ำเนินงำน รวมทั้ง  
ทักษะและทัศนคติของบุคลำกรภำครัฐทุกระดับยังให้
ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนและกำรให้บริกำรใน 
รูปแบบเดิมที่เน้นเอกสำร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อบรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ภำยในปี 2565 ควรน�ำร่องสร้ำง
องค์กรอัจฉริยะต้นแบบที่สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนต้ังแต่ต้นจนจบ
กระบวนงำนภำยในหน่วยงำนและสำมำรถเชื่อมโยง 
กำรท�ำงำนในรูปแบบดิจิทัลเข้ำกับกำรด�ำเนินงำนภำรกิจ
ประจ�ำ และกำรบริกำรประชำชนได้อย่ำงไร้รอยต่อ  
รวมทั้ง ควรสร้ำงมำตรฐำนกลำงเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก
กำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรท�ำงำน อำทิ กำรปรับ
กฎหมำยให้สอดคล้องและรองรับกำรด�ำเนินงำนที่ปรับ
เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และต้องเร่งปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์กำรท�ำงำนของบุคลำกรภำครัฐในทุกระดับ
ต้ังแต่ผู ้บริหำรจนถึงผู ้ปฏิบัติให้มีมุมมองและทัศนคต ิ
ที่ดีต่อกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท�ำงำน ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของกำรน�ำนวัตกรรมมำใช้เพื่อปรับปรุง 
กำรท�ำงำน ตลอดจนพัฒนำนวตักรรมเพือ่กำรเรยีนรูส้�ำหรบั
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรภำครัฐ (Digital 
Literacy) ให้สำมำรถปรับตัวและใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงรอบรู้ เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสำมำรถน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลการส�ารวจระดับความพร้อม
และวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
  และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
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เนื่องจำกบุคลำกรภำครัฐเป็นกลไกส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรและจัดสรรบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งเป็นผู้ด�ำเนินงำน 
และพัฒนำให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐจึงเป็นส่วนส�ำคัญท่ีจะท�ำให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพ  
และส่งผลให้สำมำรถจัดสรรบริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวจะต้องสร้ำง 
กำรจ้ำงงำนในภำครัฐที่มีรูปแบบที่หลำกหลำยและเหมำะกับลักษณะของงำน สร้ำงผู้น�ำท่ีมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สร้ำงและบ่มเพำะวัฒนธรรมและระบบกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรท่ียืดหยุ ่น คล่องตัว มีประสิทธิภำพ  
และเป็นธรรม รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนำมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรท�ำงำน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย บุคลำกรภำครัฐที่มี
คุณสมบัติตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด พิจำรณำจำกดัชนี
ควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐและสัดส่วนเจ้ำหน้ำที่ 
ที่กระท�ำผิดกฎหมำยลดลง ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงได้จำก
ข้อมูลจ�ำนวนคดีในควำมรับผิดชอบของศำลปกครอง  
ที่แสดงให้เห็นถึงกำรมีมูลควำมผิดในกำรด�ำเนินงำนหรือ
กำรใช้อ�ำนำจในทำงมิชอบของบุคลำกรภำครัฐ โดยใน
ปีงบประมำณ 2560 พบว่ำ ศำลปกครองมีคดีรับเข้ำ
ทั้งหมด 7,272 คดี แบ่งเป็นคดีฟ้องตรงในศำลปกครอง
สูงสุด 312 คดี และคดีรับเข้ำของศำลปกครองชั้นต้น 
6,960 คดี ในขณะที่ปีงบประมำณ 2561 ศำลปกครอง 
มีคดีรับเข้ำเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 7,983 คดี โดยเพิ่มข้ึน 
ถึง 684 คดี หรือประมำณร้อยละ 9.7 โดยแบ่งเป็นคดี
ฟ้องตรงศำลปกครองสูงสุด 341 คดี และคดีรับเข้ำ 
ของศำลปกครองชั้นต้น 7,642 คดี แสดงให้เห็นถึง 
ควำมท้ำทำยในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว 

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2560 - 2561 
ส่วนมำกเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีขีดสมรรถนะ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�างาน
เพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนเทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่  
ด้ำนภำษำและกำรสือ่สำร กำรคดิวเิครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 
ซึ่งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรภำครัฐให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนท่ีสอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำปัจจุบันและ
แนวโน้มกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นภำรกิจ 
กำรพัฒนำบุคลำกรในรูปแบบกำรอบรมและศึกษำดูงำน 
ซึ่ งสอดคล ้องกับกำรสร ้ำงและบ ่มเพำะวัฒนธรรม 

จ�านวนคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง ปี 2560-2561

ที่มำ: ศำลปกครอง และส�ำนักงำนศำลปกครอง
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และระบบกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรที่ยืดหยุ ่น 
และคล่องตัวอันเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
หน ่วยงำนของรัฐจะด�ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรใน 
ด้ำนต่ำง ๆ หน่วยงำนบำงส่วนยังมีข้อจ�ำกัดในกำรหำ 
รูปแบบ กลไก และวิธีกำรพัฒนำ/ปรับกระบวนทัศน ์
ที่ เหมำะสมกับบุคลำกรแต่ละช่วงวัยในกำรปลูกฝัง 
ค่ำนิยมกำรท�ำงำนเพื่อประชำชนให้เกิดขึ้นกับทุกคน  
อีกทั้งควำมซับซ้อนและควำมรัดกุมของกฎหมำยและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรของบุคลำกร
ภำครัฐที่มีจ�ำนวนมำก ส่งผลต่อกำรท�ำควำมเข้ำใจ 
และกำรตีควำมเพื่ อกำรด�ำ เ นินงำนที่ ชัด เจนและ
ปรำศจำกดุลยพินิจ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ
บุคลำกรภำครัฐในระยะต่อไปควรมีรูปแบบและวิธีกำรที่
เจำะจงและเหมำะสมกับควำมต้องกำรเชิงฐำนสมรรถนะ

ของบุคลำกรแต่ละช่วงวัยและอำยุรำชกำร รวมทั้ง  
ต้องสร้ำงควำมเช่ือในคุณค่ำของคนของบุคลำกรภำครัฐ 
เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับเข ้ำใจวิธีกำรและแนวทำง 
กำรด�ำเนินงำนที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม และปรำศจำก
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ภำยใต้ระเบียบและ 
ข ้อกฎหมำยที่ ไม ่ เป ็นอุปสรรคต ่อกำรด�ำ เนินงำน  
และด�ำเนินกำรให้บุคลำกรภำครัฐมีควำมตระหนักถึง
บทบำทในกำรเป็นกลไกส�ำคัญที่จะช่วยจัดสรรบริกำร
สำธำรณะและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ภำคประชำชน 
ภำคธุรกิจ และภำคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีเป้ำหมำย 
กำรท�ำงำนที่ ชัดเจนและเป ็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชน 
อย่ำงแท้จริง ผ ่ำนกำรน�ำนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ 
องค์ควำมรู ้ในรูปแบบใหม่ ๆ มำประยุกต ์ใช ้อย ่ำง 
เหมำะสมและจัดกำรองค์ควำมรู ้และทักษะอย่ำงเป็น
ระบบส�ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมผู้น�ำและผู้บริหำร
ของหน่วยงำนภำครัฐ เพิ่มควำมโปร่งใส ลดกำรใช้
ดุลพินิจในกำรบริหำรงำนบุคคล 



“ภาครัฐโปร่งใส  
สังคมไทยปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ”

    การตอ่ตา้นการทจุริต   
          และประพฤตมิชิอบ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 21

฿

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยพิจำรณำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
หรือดัชนีภำพลักษณ์กำรคอร ์รัปชันของ
ประเทศไทย ซ่ึงจัดอันดับโดยองค์กรเพ่ือ
ควำมโปร่งใสนำนำชำติ (TI) ประเทศไทย 
มีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตในปี 2562 
อยู่ที่ 36 คะแนน คงที่เท่ำกับในปี 2561 ทั้งนี้ 
ในกำรจัดอันดับปรับลดลงจำกอันดับที่ 99 
เป็นอันดับที่ 101 จำกทั้งหมด 180 ประเทศ 
และในกลุ ่มประเทศอำเซียนไทยได้อันดับ
ลดลงจำกอนัดบัที ่5 ในปี 2561 เป็นอนัดบัที ่6 
ในปี 2562 ข้อมูลสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแสดง
ให้เห็นถงึแนวโน้มของปัญหำกำรทจุรติและคอร์รปัชนัในประเทศทีย่งัไม่ลดลง ซึง่อำจส่งผลให้ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ตั้งไว้ที่อันดับที่ 1 ใน 54 หรือได้คะแนนไม่ต�่ำกว่ำ 50 คะแนนไว้ภำยในปี 2565 
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คะแนน
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ต้ังแต่ปี 2538

- 2562 อันดับในระดับโลก
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

 1 

 2 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ4 

ท างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล5 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ6 

บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น และสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุก7 

รูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริต8 

และประพฤติมิชอบ   9 

 10 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 11 

 12 

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน13 

ของประเทศไทย ซ่ึงจัดอันดับโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 14 

2562 อยู่ที่ 36 คะแนน คงที่เท่ากับในปี 2561 ทั้งน้ี 15 

ในการจัดอันดับปรับลดลงจากอันดับที่  99 เป็น16 

อันดับที่ 101 จากทั้งหมด 180 ประเทศ และในกลุ่ม17 

ประเทศอาเซียนไทยได้อันดับลดลงจากอันดับที่ 5 ใน18 

ปี  2561  เป็ น อั น ดั บ ที่  6 ใน ปี  2562  ข้ อ มู ล19 

สถานการณ์ ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ20 

ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันในประเทศที่ยังไม่21 

ลดลงซ่ึงส่งผลให้อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตาม22 

ที่ต้ังไว้ที่อันดับที่ 1 ใน 54 หรือได้คะแนนไม่23 

ต่ ากว่า 50 คะแนนไวภ้ายในปี 2565  24 

 25 

 26 

ทั้งน้ี ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) การส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย 27 

นักการเมือง หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝัง28 

21 
แดง 

ที่มา : สรุปข้อมูลจาก Transparency International 

 

แดง 

1   2   3    4    5   6 

Formatted: Highlight

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมกำรท�ำงำนของภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกำรบริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลำกรภำครัฐให้เกิดข้ึน และสร้ำงจิตส�ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนต่ืนตัว ละอำย
ต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้ำหมำยระดับ
ประเด็น คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

“ภาครัฐโปร่งใส  
สังคมไทยปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ”

ที่มำ: สรุปข้มูลจำก Transparency International
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ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) กำรส่งเสริม
กลุ ่มเป้ำหมำย นักกำรเมือง หน่วยงำนภำครัฐ และ
ประชำชน ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังค่ำนิยม วัฒนธรรม
และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริตแก่เยำวชน สนับสนุนภำคี
เครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรเฝ้ำ
ระวังกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ (2) กำรให้
ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้กับ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ตำมที่ก�ำหนดไว้
ในอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ของรัฐและกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ ้ำหน้ำท่ีรัฐ 
(3) กำรพัฒนำกลไกเฉพำะในกำรพิจำรณำคดีกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ และปรับปรุงกฎหมำยและก�ำหนด
พันธกรณีท่ีต้องด�ำเนินกำรระหว่ำงกันกับเครือข่ำยทั้งใน
และต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง 

แผนแม่บทฯ ประเดน็ กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ 
(1) กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้น
กำรปลูกฝังและหล่อหลอมจิตส�ำนึกและพฤติกรรมยึดมั่น
ในควำมซ่ือสัตย์สุจริตผ่ำนหลักสูตรภำคบังคับต้ังแต่
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำและสร้ำงวัฒนธรรมพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนกำรมีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมชิอบของประชำชนทัว่ไป ส่งเสรมิกำรสร้ำง
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนของกลุ่มข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ และยกระดับจริยธรรมของนักกำรเมือง 
รวมถงึกำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี (2) กำรปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเพิ่มประสิทธิภำพ
ของกำรปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ในขั้นตอน
กำรสืบสวน ตรวจสอบเบื้องต้น กำรด�ำเนินกำรทำงคดี 
กำรยึด/อำยัดทรัพย์ของผู้กระท�ำผิด กำรตัดสินลงโทษ
ของผู้กระท�ำผิด ทั้งทำงวินัยและอำญำด้วยควำมรวดเร็ว 
และปรับปรุงกฎหมำย ตรำกฎหมำยเพื่อสนับสนุน
กำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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ประชาชนมวีฒันธรรมและ
พฤตกิรรมซือ่สตัยส์จุรติ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210101

ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบมีต้นเหตุของปัญหำเร่ิมจำก
พฤติกรรมของคน ซึ่ งกำรที่คนไทยทุกช ่วงวัยมีควำมตื่นตัว  
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ต่อต้ำน และตระหนักถึงผลกระทบของ
กำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ จะท�ำให้เกดิกำรหล่อหลอมเป็นวฒันธรรม 
ทำงสงัคมทีด่ ีส่งผลให้ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤตมิชิอบ
ได้ในทีส่ดุ ซึง่กำรท่ีภำครฐัจะแก้ปัญหำดงักล่ำวได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ
นั้นจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำคนให้มีจริยธรรมและจิตส�ำนึกและยึดม่ัน
ในคุณธรรม ผ่ำนกำรปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้ำงพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริตในเด็กและเยำวชน ประชำชนมีค่ำนิยมวัฒนธรรมไม่ยอมรับ
กำรทุจริต ผู ้น�ำหรือผู้บริหำรประเทศกำรท�ำตนเป็นแบบอย่ำงด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรพัฒนำเครือข่ำย
และสนับสนุนกำรมีส ่วนร ่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบและเฝ ้ำระวังกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐ 
ให้มีกำรใช้อ�ำนำจอย่ำงสุจริตและชอบธรรม   

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้นได้พิจำรณำจำก (1) ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์
ประเมิน ITA (2) ร้อยละของเด็กและเยำวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซ่ือสัตย์ และ (3) ร้อยละของประชำชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังนี้กำรประเมิน
สถำนกำรณ์ในกลุ่มเด็ก เยำวชน และประชำชนท่ัวไปมีเพียงกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนแต่ละช่วงวัยในเบื้องต้น
เท่ำนั้น จึงได้เทียบเคียงสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยจำกผลกำรประเมิน ITA ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 พบว่ำ 
ภำพรวมของประเทศไทยมีผลกำรประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 66.73 คะแนน ทั้งนี้ มีจ�ำนวนหน่วยงำนที่มีผลกำรประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไปจำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จ�ำนวน 970 หน่วยงำน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 
ของหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมกำรประเมินท้ังหมด ซึ่งห่ำงจำกเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ที่ก�ำหนดไว้ให้ร้อยละ 80  
ของหน่วยงำนภำครัฐต้องมีผลกำรประเมิน ITA ไม่น้อยกว่ำ 85 คะแนนภำยในปี 2565 และหำกพิจำรณำใน 
รำยละเอียดจำกองค์ประกอบกำรประเมินทั้ง 10 ด้ำน พบว่ำค่ำคะแนนของกำรป้องกันกำรทุจริตอยู่ในระดับต�่ำสุด
เพียง 42.32 คะแนน ซึ่งนับเป็นเรื่องเร ่งด ่วนที่หน่วยงำนเจ ้ำภำพต้องสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐเห็น 
ควำมส�ำคัญและน�ำข้อมูลไปประกอบกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงต้นแบบของกำรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา พระรำชบัญญัติมำตรฐำน
ทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้ประกำศบังคับใช้เมื่อ 
วันที่ 17 เมษำยน 2562 โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ ์
กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
7 ประกำร อันรวมถึงประเด็นเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต  
มีจิตส�ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ด้วย นอกจำกนี้
ตำมมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่23 มกรำคม 2561 เหน็ชอบ 
ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและ
เข ้ ำร ่ วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร ่ ง ใส 
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือ
กำรประเมินตำมท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส�ำนักงำน ป.ป.ช.) 
ก�ำหนดร่วมกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ร้อยละ

ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
ร้อยละของหน่วยงานที่คะแนนเกิน 85 คะแนนขึ้นไป
ร้อยละของหน่วยงานที่คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน

ที่มา : ส านักงาน ป.ป.ช.

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 

แผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 3 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมีต้นเหตุของปัญหาเริ่มจากพฤติกรรมของคน ซ่ึง4 

การที่คนไทยทุกช่วงวัยมีความต่ืนตัว มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ ต่อต้าน และ5 

ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตประพฤติมิชอบ จะท าให้เกิดการหล่อหลอมเป็น6 

วัฒนธรรมทางสังคมที่ดี ส่งผลให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้7 

ในที่สุด ซ่ึงการที่ภาครัฐจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันจ าเป็นต้องมี8 

การพัฒนาคนให้มีจริยธรรมและจิตส านึกและยึดมั่นในคุณธรรม ผ่านการปลูกฝัง9 

จิตส านึกและสร้างพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริตในเด็กและเยาวชน ประชาชนมีค่านิยม10 

วัฒนธรรมไม่ยอมรับการทุจริต ผู้น าหรือผู้บริหารประเทศการท าตนเป็นแบบอย่าง11 

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต และการพัฒนาเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค12 

ประชาชนในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการด าเนินงานของภาครัฐให้มีการใช้อ านาจอยา่งสุจริตและชอบธรรม 13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้14 

พิจารณาจาก (1) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA 15 

(2) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ16 

ซ่ือสัตย์ และ (3) ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 17 

มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ18 

ชอบ ทั้ งน้ีการประเมินสถานการณ์ ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และ19 

ประชาชนทั่วไปมีเพียงการส ารวจความคิดเห็นประชาชนแต่ละช่วง20 

วัย ในเบื้องต้นเท่าน้ัน จึงได้เทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุ21 

เป้าหมายจากผลโดยการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 22 

พบว่า ภาพรวมของประเทศไทยมีผลการประเมินโดยเฉล่ียอยู่ที่ 23 

66.73 คะแนน ทั้งน้ี มีจ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่าน24 

เกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จ านวน 25 

970 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการ26 

ประเมินทั้งหมด ซ่ึงห่างจากเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ให้27 

ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐต้องมีผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า 28 

85 คะแนนภายในปี 2565 และหากพิจารณาในรายละเอียดจาก29 

210101 
แดง 

ผลการประเมิน ITA 2562 
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เพื่อสนับสนุนระบบกำรประเมินดังกล่ำว รวมไปถึงให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนและน�ำผล
กำรประเมินไปปรับปรุง พัฒนำตนเองด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด และให้หน่วยงำนก�ำกับดูแล
ส่วนรำชกำรพิจำรณำผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนไปประกอบ
กำรประเมนิผล กำรปฏบิติัรำชกำรของหน่วยงำนในขอบเขต
ควำมรับผิดชอบ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวถือว่ำเป็น 
กำรด�ำ เนินกำรในระดับนโยบำยที่ ช ่ วยสนับสนุน 
กลุ ่มเป ้ำหมำย เจ ้ำหน ้ำที่ ในหน ่วยงำนภำครัฐให  ้
มีจิตส�ำนึกแห่งควำมสุจริต มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซ่ือสัตย ์ สุจริต และเป ็นต ้นแบบในกำรปฏิบั ติงำน 
เพื่อประโยชน์ของประชำชนได้อย่ำงชัดเจน

การปฏิบัติหน้าที่

88.72
การใช้งบประมาณ

79.91

การใช้อ�านาจ

82.66

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

78.21

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

79.24
คุณภาพการด�าเนินงาน

79.6

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

77.74

การปรับปรุงการท�างาน

74.72

การเปิดเผยข้อมูล

52.7

การป้องกันการทุจริต

42.34
ผลการประเมิน ITA 2562

ที่มำ: ส�ำนักงำน ป.ป.ช.
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำงวัฒนธรรมให้ประชำชนมีควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีควำมท้ำทำย
ที่ส�ำคัญ คือ กำรสร้ำงวินัยข้ันพื้นฐำนและจิตส�ำนึกที่ดีตั้งแต่ในปฐมวัย รวมทั้งกำรสร้ำงแบบอย่ำงที่ดีของคนและ
หน่วยงำนภำครัฐในสังคม เพื่อให้เกิดกำรส่งเสริมและปลูกฝังค่ำนิยมที่ดี กำรแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่ถูกต้องได้อย่ำงต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนเจ้ำภำพควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้ำหมำยและหน่วยงำน
ภำครัฐเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรปรับฐำนควำมคิดให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม และปลูกฝังค่ำนิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดผลในวงกว้ำง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดภำคี
เครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในภำครัฐมำกขึ้น ผ่ำนโครงกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต อำทิ โครงกำรจิตพอเพียงต้ำนทุจริต (STRONG) โครงกำรหมู่บ้ำน
ช่อสะอำด เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมสถำบันครอบครัวและสถำบันกำรศึกษำให้ปลูกฝังค่ำนิยมควำมซ่ือสัตย์สุจริต
ในกลุ่มเด็กและเยำวชน รวมท้ังกำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนต้ำนทุจริตทั้งในและนอกระบบ เช่น สนับสนุน
โครงกำรพัฒนำและขับเคลื่อนและก�ำกับติดตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู่ระบบกำรศึกษำทุกระดับ โดยพัฒนำ
ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำมต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึก
ที่ดีแก่เยำวชน รวมถึงปรับแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ให้มุ ่งเน้นให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและค่ำนิยมกำรท�ำงำนที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
และเกิดกำรต่อต้ำนกำรทุจริตขึ้นในระบบรำชกำรไทย 
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คดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำคน 
ในสังคมไทยยังมีพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงหำกคดี
ที่เกี่ยวข้องกับทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ไม่ว่ำจะมีสำเหตุ
มำจำกกระบวนกำรทำงกฎหมำยมีควำมเข้มแข็งมำกข้ึน หรือมี
กำรกระท�ำที่เป็นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง จะส่งผลให้
ประเทศไทยมีกำรปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบมำกขึ้น 
ดังน้ัน กำรพัฒนำระบบเพื่อลดจ�ำนวนคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง กำรมีมำตรกำรหรือระบบแนวทำง 
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำนที่อำจก่อให้
เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปรับระบบงำนและ
โครงสร ้ำงองค ์ กร ท่ี เ อื้ อต ่ อกำรลดกำร ใช ้ ดุ ลยพินิ จ ใน 
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

210102 คดทุีจรติและประพฤติมชิอบลดลง 
เป้าหมาย

2 
 

 1 

สถิติผลการด าเนินการด้านปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แสวงหาข้อเท็จจริงฯ/ตรวจสอบเบ้ืองต้น ไต่สวนข้อเท็จจริง 

ยกมา รับ เสร็จ คงเหลือ ยกมา รับ เสร็จ คงเหลือ 

2557 6,988 3,117 2,483 7,622 1,652 507 152 2,000 

2558 7,622 3,051 1,863 8,810 2,000 504 261 2,243 

2559 8,810 5,382 2,585 11,607 2,243 538 363 2,418 

2560 11,607 4,896 3,933 12,570 2,418 841 406 2,853 

2561 12,570 4,622 3,784 13,408 2,853 533 562 2,824 

2562 13,408 3,285 5,418 11,275 2,824 726 422 3,128 

ที่มา : ส านักบริหารงานกลาง ส านักงาน ป.ป.ช. (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563) 

แผนแม่บทย่อย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่มำ: ส�ำนักบริหำรงำนกลำง ส�ำนักงำน ป.ป.ช. (ข้อมูลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ณ วันที่ 28 มกรำคม 2563)
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210102

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้น พิจำรณำจำก (1) จ�ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภำพรวม (2) จ�ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐท่ีถูกชี้มูลเร่ืองวินัย (3) จ�ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 
ที่ถูกชี้มูลว่ำกระท�ำผิด และ (4) จ�ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง  
ซึ่งสำมำรถสะท้อนจำกข้อมูลสถิติกำรแสวงหำและกำรไต่สวนข้อเท็จจริงโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส�ำนักงำน ป.ป.ช.) พบว่ำจ�ำนวนคดีเร่ืองร้องเรียนและกล่ำวหำที่รับมำ 
ด�ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงเบื้องต้น ในปี 2562 มีจ�ำนวนลดลงจำกปี 2561 แต่หำกพิจำรณำแนวโน้มย้อนหลัง 
ในช่วงปี 2557 – 2561 แล้ว พบว่ำยังมีทิศทำงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเรื่องที่มีกำรร้องเรียนสูงสุด คือ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ใช้อ�ำนำจโดยมิชอบ กำรจ่ำยเงินงบประมำณอย่ำงมีนัยแอบแฝง เรื่องรับสินบนและเรื่องบุกรุกป่ำ ตำมล�ำดับ

ดังนั้น จำกสถำนกำรณ์ข้อมูลข้ำงต้น สะท้อนให้เห็นว่ำปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงที่ผ่ำนมำยังคงมี
แนวโน้มเพิ่มมำกข้ึน และส่งผลต่อควำมท้ำทำยอย่ำงมำกในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ให้จ�ำนวนคดีลดลง 
ร้อยละ 10 ภำยในปี 2565 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3     
(พ.ศ.2560-2564) โดยมีเป้ำหมำยเพื่อลดกำรทุจริตให้น้อยลงด้วยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต    
สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ 
ในกำรแก้ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรพัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกร
ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งมีกำรจัดท�ำอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ค.ศ. 2003 ที่ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นภำคี ท�ำให้เกิดกำรปรับปรุงและปรับใช้กระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมแนวทำงท่ีก�ำหนดไว้ในอนุสัญญำฯ โดยเฉพำะ
นโยบำยและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตระหว่ำงองค์กรระหว่ำงประเทศและระดับประเทศ 
กำรสรำ้งแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐ โดยปรับแก้กฎ ระเบียบ วิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงให้ทันต่อกำรทุจริตและสร้ำงมำตรฐำนในกำรด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริตในภำคเอกชน (ให้สินบน) 
ให้มำกขึ้น และกำรพัฒนำและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กรระหวำ่งประเทศ
ให้มำกขึ้น 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตและกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับองค์กรต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศยังไม่เพียงพอต่อกำรรับมือกับพลวัตรูปแบบ
กำรทุจริต โดยเฉพำะกำรทุจริตเชิงนโยบำยที่มักเกิดจำกกำรใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำประโยชน์ส่วนตน 
ท�ำให ้ยังไม ่สำมำรถลดจ�ำนวนคดีทุจริตในระดับนโยบำยตำมเป ้ำหมำยได ้อย ่ำงมี เสถียรภำพ นอกจำกนี ้
ในกำรปรับปรุงประมวลจริยธรรม กฎหมำย กฎระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
และกำรสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งผู้บริหำรระดับสูง และกำรบังคับใช้มำตรกำรและเครื่องมือกำรป้องกัน
กำรทุจริตให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ ต้องอำศัยเวลำในกำรด�ำเนินกำรและให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน อีกทั้งยังมี
ควำมท้ำทำยของกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกัน กำรน�ำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่ำงหน่วยงำน
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรมุ่งให้ควำมส�ำคัญกับ (1) กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ 
ในกำรรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริต โดยเฉพำะคดีทุจริตท่ีมีนัยส�ำคัญ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
ในสงัคม เช่น โครงกำรพฒันำระบบสำรสนเทศพืน้ฐำนเพ่ือเพิม่ศกัยภำพในกำรประมวลข้อมลูตำมกรอบกำรด�ำเนนิกำร
ของภำครัฐ โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์  
ร้องเรียน เป็นต้น (2) พฒันำเครอืข่ำยควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในอนสุญัญำสหประชำชำติว่ำด้วย 
กำรต่อต้ำนกำรทจุรติ ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) เช่น โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่สบืหำและก�ำกบักำรเคลือ่นย้ำยทนุ 
ข้ำมแดน เป็นต้น (3) ปรับปรุงกฎระเบียบวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมทั้งสร้ำงรูปแบบกำรตรวจสอบบัญชีให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์กำรทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐและ 
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมรวดเร็วและถูกต้องยิ่งข้ึน เช่น โครงกำรปรับปรุงกฎระเบียบและกลไก 
เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเชือ่มโยงข้อมลูคดทีจุริตระหว่ำงหน่วยงำนและพัฒนำกระบวนกำรสอบทำนควำมถกูต้อง
ของข้อมูลร่วมกัน โครงกำรพัฒนำกลไกกำรตรวจสอบหรือติดตำมเฝ้ำระวังกำรทุจริตเชิงนโยบำยแบบบูรณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนในทุกขั้นตอน โครงกำรที่ส่งเสริมให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรทุจริตร่วมกับ 
หน่วยงำนรัฐ เป็นต้น (4) กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรัฐและกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่รัฐเพื่อให้เกิดกลไก 
กำรตรวจสอบทัง้ระบบและสำมำรถช่วยลดคดกีำรทจุรติและประพฤติมชิอบลงได้

210102
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210201การด�าเนินคดทีจุรติมคีวามรวดเรว็
เป็นธรรม โปร่งใส ไมเ่ลอืกปฏบิตัิ 

เป้าหมาย

กระบวนกำรและกลไกที่เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
ให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จะท�ำให้ผู้กระท�ำควำมผิดได้รับกำรด�ำเนินคดีและ
ลงโทษได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นรูปธรรม น�ำไปสู่สังคมที่เกรงต่อกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ท�ำให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ต่อไป จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องเน้นกำรปรับปรุงกระบวนกำรและ
กลไกที่เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้กำรด�ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภำพ ผ่ำนกำรน�ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกระบวนกำรท�ำงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เทียบเท่ำ
มำตรฐำนสำกล กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อ 
ให้เข้ำถึงง่ำยและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรปรับปรุงพัฒนำระบบและกลไกในกำรสืบสวน ปรำบปรำม 
ให้ด�ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนที่ล่ำช้ำของหน่วยงำนด้ำนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีควำมรวดเร็วและกระชับ เห็นผล กำรพัฒนำเครือข ่ำยควำมร ่วมมือกับ 
หน่วยงำนและองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตในระดับต่ำง ๆ ท้ังในและต่ำงประเทศ รวมท้ังกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้
กับบุคลำกรด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะให้รอบรู้และเท่ำทันพลวัตกำรทุจริต

แผนแม่บทย่อย การปราบปรามการทุจริต
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ได ้มีกำรก�ำหนดนโยบำย 
ในกำรแก้ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำง
จริงจัง ท�ำให้มีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นสู ่ศำล 
มำกขึ้น และได้ด�ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงกลไกและ
กระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้เป็นไปในลักษณะเชิงรุก โดยได้มีกำรจัดต้ังศำลอำญำ
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี 2559 เพื่อท�ำหน้ำที่
ใ ห ้ ก ำ ร อ� ำ น ว ยค ว ำมยุ ติ ธ ร ร ม ใ นคดี ทุ จ ริ ต แ ล ะ 
ประพฤติมิชอบเป็นกำรเฉพำะ ส่งผลให้กำรพิจำรณำคดี
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยได้มีกำรเร ่ง
พิ จ ำ ร ณ ำ ค ดี ที่ ไ ด ้ รั บ โ อ น ม ำ จ ำ ก ศ ำ ล อื่ น แ ล ะ 
เป ็นคดีรับใหม่ โดยมีค�ำพิพำกษำแล้วกว่ำร้อยละ 65  
ของคดีอำญำที่รับพิจำรณำทั้งหมด นอกจำกนี้ ยังได้มี 
กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ป ร ำ บ ป ร ำ ม กำรทุจ ริตของไทยกับหน ่ วยงำนใน 
ต่ำงประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสืบหำและ
ก�ำกับกำรด�ำเนินคดีทุจริตข้ำมแดน ซ่ึงเป็นพันธกรณี
หน่ึงตำมที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 เพื่อพัฒนำกลไกและ
รู ปแบบกำรป ้ อ งกั นและต ่ อต ้ ำ นก ำ ร ทุ จ ริ ต ใ ห  ้
มีประสิทธิภำพและทันต ่อสถำนกำรณ ์กำรทุจริต 
ทุกรูปแบบ 

9 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 

แผนแม่บทย่อย การปราบปรามการทุจริต 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็น3 

ธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ กระบวนการและกลไกที่เก่ียวข้องในการ4 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา5 

ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะท า6 

ให้ผู้กระความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษได้อย่างรวดเร็วและเป็น7 

รูปธรรม น าไปสู่สังคมที่ เกรงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท าให้8 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ต่อไป จึง9 

มีความจ าเป็นที่จะต้องเน้นการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้อง10 

ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้การด าเนินคดีทุจริตมี11 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้เทียบเท่า12 

มาตรฐานสากล การบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้าถึงง่าย13 

และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกในการสืบสวน ปราบปรามให้ด าเนินการได้อย่างมี14 

ประสิทธิภาพ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานที่ล่าช้าของหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มี15 

ความรวดเร็วและกระชับ เห็นผล การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่อต้านการทุจริตในระดับต่าง ๆ 16 

ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริตได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้17 

รอบรู้และเท่าทันพลวัตการทุจริต 18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้พิจารณา19 

จาก จ านวนคดีที่ต้องขอขยายระยะเวลาเกิน20 

กว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด และ21 

จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต22 

ถูกฟ้องกลับ โดยสะท้อนผ่านข้อมูลด าเนินคดี23 

ที่แล้วเสร็จของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน24 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 25 

ป.ป.ช.)  พบว่าในปี 2562 ได้ด าเนินคดีทุจริต26 

และเรื่องกล่าวหา จ านวน 19,517 คดี โดย27 

สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5,114 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.20 คงค้างจ านวนทั้งส้ิน 14,403 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 28 

73.80  ซ่ึงจากสัดส่วนดังกล่าวเมื่อเทียบเคียงกับเป้าหมายในระยะแรก (ภายในปี 2565) ที่ก าหนดให้การด าเนินคดีท่ีจ าเป็นต้อง29 

ขอขยายเวลามีระดับไม่เกินร้อยละ 25 ท าให้เห็นว่า ในข้ันตอนกระบวนการพิจารณาคดียังคงมีความล่าช้า และมีจ านวนคดีคง30 

ค้างสะสมเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิดอาจ31 

ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายในปี 2565 ได้ 32 

210201 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้พิจำรณำจำกจ�ำนวน
คดีที่ต้องขอขยำยระยะเวลำเกินกว่ำกรอบเวลำปกติ 
ท่ีกฎหมำยก�ำหนด และจ�ำนวนคดีอำญำท่ีหน่วยงำน
ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ โดยสะท้อนผ่ำนข้อมูล
ด�ำเนินคดีที่แล้วเสร็จของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิ(ส�ำนกังำน ป.ป.ช.) พบว่ำ
ในปี 2562 ได้ด�ำเนินคดีทุจริตและเรื่องกล่ำวหำจ�ำนวน 
19,517 คดี โดยสำมำรถด�ำเนินกำรแล้วเสร็จจ�ำนวน 
5,114 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.20 คงค้ำงจ�ำนวนทั้งสิ้น 
14,403 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 73.80  ซ่ึงจำกสัดส่วน
ดังกล ่ำวเมื่อเทียบเคียงกับเป ้ำหมำยในระยะแรก 
(ภำยในปี 2565) ที่ก�ำหนดให้กำรด�ำเนินคดีที่จ�ำเป็น
ต้องขอขยำยเวลำมีระดับไม่เกินร้อยละ 25 ท�ำให้เห็นว่ำ 
ในขั้นตอนกระบวนกำรพิจำรณำคดียังคงมีควำมล่ำช้ำ 
และมีจ�ำนวนคดีคงค้ำงสะสมเป็นจ�ำนวนมำก ส่งผลให้
กำรด�ำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตลอดกระบวนกำร 
จนถึงกำรลงโทษผู ้กระท�ำควำมผิดอำจยังไม่สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ภำยในปี 2565 ได้

การด�าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ที่มำ: ส�ำนักบริหำรงำนกลำง ส�ำนักงำน ป.ป.ช
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย คดีทุจริตที่มีลักษณะพิเศษ หรือเป็นคดีที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนหรือ
มีเรื่องของอิทธิพลเข้ำมำเกี่ยวข้อง ต้องอำศัยกำรรับมือกับปัญหำกำรทุจริต ซึ่งจ�ำเป็นต้องพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
จำกทั้งในและต่ำงประเทศ รวมท้ังพัฒนำองค์ควำมรู้และควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ผู ้ปฏิบัติงำน โดยเฉพำะ 
องค์ควำมรู ้ด้ำนกฎหมำยให้มีควำมรู ้ให้เท่ำทันต่อรูปแบบและพลวัตกำรทุจริต ค้นหำทักษะวิธีกำรสืบสวนและ
ก�ำกับกำรด�ำเนินคดีที่เหมำะสมและเน้นกำรใช้ไปใช้งำนได้จริง 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งกำรสร้ำงควำมพร้อมของกำรพัฒนำระบบ ได้แก่ กำรพัฒนำกลไกเฉพำะ
ในกำรพจิำรณำคดกีำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ และปรบัปรงุกฎหมำยและก�ำหนดพันธกรณทีีต้่องด�ำเนนิกำรระหว่ำงกัน 
กับเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรของระบบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรมีโครงกำร 
กิจกรรม หรือมำตรกำรในกำรยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับให้ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม มีจิตส�ำนึกสำธำรณะและยึดหลักนิติธรรม นอกจำกนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริต โดยเฉพำะคดีทุจริต 
ที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู ้ร ่วมกันในสังคม เช่น โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศพื้นฐำนเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรติดตำมกระบวนกำรด�ำเนินกำรคดีกำรทุจริตและอำยุควำมของคดี โครงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำ
คดีกำรทุจริตโดยเฉพำะกำรทุจริตในระดับระหว่ำงประเทศ เป็นต้น รวมทั้งควรสนับสนุนโครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 
(UNCAC 2003) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และเรียนรู ้วิธีกำรสืบสวนและกำรก�ำกับด�ำเนินคดีที่ 
ทันสมัยเพื่อน�ำมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย 



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 22

     กฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม

“มุ่งเน้นกฎหมายให้มีเท่าที่จ�าเป็น 
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในทุกมิติ 

รวมทั้งมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิของมนุษยชน 
และปฏิบัติต่อประชาชน ด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง 

น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้”

฿

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไก
ส�ำคัญตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้วยกำรมุ ่งเน้นให้มีกฎหมำยเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น สอดคล้อง 
กับบริบทกำรพัฒนำในทุกมิติได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีกระบวนกำรยุติธรรมที่เคำรพสิทธิของมนุษยชนและ
ปฏิบัติต่อประชำชนด้วยควำมเสมอภำค เป็นกลำง น่ำเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมี 2 เป้ำหมำยระดับ
ประเด็น ได้แก่ (1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม และ (2) การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
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การบังคับใช้กฎหมาย
สิทธิขั้นพื้นฐาน

ความเป็นระเบียบและความมั่นคง
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(1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และ 
(2) การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ
สะท้อนจำกดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ใน 4 ปัจจัย ได้แก่ กำรจ�ำกัดอ�ำนำจรัฐ รัฐบำลโปร่งใส สิทธิขั้นพื้นฐำน 
และควำมเป็นระเบียบและควำมมั่นคง ทั้งนี้ อ้ำงอิงจำกรำยงำนตัวชี้วัดดัชนีนิติธรรมประจ�ำปี 2562 ประเทศไทย 
มีคะแนนเฉล่ียของทั้ง 4 ปัจจัยเท่ำกับ 0.54 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกคะแนนเฉลี่ยในปี 2561 ที่ 0.53 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ท่ีต�่ำกว่ำที่เป้ำหมำยก�ำหนดในปี 2565 (ไม่ต�่ำกว่ำ 0.65) ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดของทั้ง 4 ปัจจัย พบว่ำ 
ปัจจัยกำรจ�ำกัดอ�ำนำจรัฐและปัจจัยรัฐบำลโปร่งใสมีค่ำคะแนนคงที่อยู ่ที่ 0.47 คะแนน และ 0.48 คะแนน 
ตำมล�ำดับในปี 2561–2562 ขณะท่ีปัจจัยสิทธิข้ันพื้นฐำนมีคะแนนปรับเพ่ิมข้ึนจำก 0.47 คะแนน เป็น 0.48 คะแนน 
และปัจจัยควำมเป็นระเบียบและควำมม่ันคงมีคะแนนปรับเพิ่มขึ้นจำก 0.69 คะแนน เป็น 0.71 คะแนน ในช่วง
ระยะเวลำดังกล่ำว ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยของทั้ง 4 ปัจจัยในปี 2562 มีค ่ำต�่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จ�ำนวน 15 ประเทศที่ 0.62 คะแนน โดยประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 2 อันดับแรก คือ ประเทศนิวซีแลนด์ (0.84) และออสเตรเลีย (0.83) และประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด
คือกัมพูชำ (0.39) ซึ่งประเทศประเทศไทยมีทิศทำงกำรพัฒนำในทิศทำงเดียวกันกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย 
ทีมี่คะแนนปัจจยักำรจ�ำกดัอ�ำนำจรฐั ปัจจยัรฐับำลโปร่งใส และปัจจยัสทิธขิัน้พืน้ฐำนน้อยกว่ำปัจจัยควำมเป็นระเบียบ
และควำมม่ันคง 

ควำมเป็นระเบียบและควำมั่นคง

สิทธิขั้นพื้นฐำน
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กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็นทั้ง 2 เป้ำหมำยข้ำงต้นยังมีประเด็นท้ำทำยที่ต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญ 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำไปสู ่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม อำทิ กำรสร้ำงควำมตระหนักรู ้
ด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชน โดยสร้ำงกลไกให้เกิดกระบวนกำร
มีส่วนร่วมกำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมในทุกภำคส่วนของสังคม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและบังคับใช้
กฎหมำยที่มีประสิทธิภำพ ประชำชนมีควำมเข้ำใจถึงสิทธิและสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงเท่ำเทียม
และเป็นธรรม กำรติดตำมกระบวนกำรของกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมนิผลสมัฤทธ์ิของกฎหมำย พ.ศ. 2562 โดยก�ำหนดกรอบระยะเวลำด�ำเนนิกำรทีต้่องแล้วเสรจ็
ให้ชดัเจน ทีเ่น้นกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนเป็นส�ำคญั ทนัต่อสถำนกำรณ์และบรบิทกำรพฒันำประเทศ และกำรพฒันำ
ระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกฎหมำย ด้ำนข้อมูลสถิติ ด้ำนงำนยุติธรรม โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกันเพื่อให้เกิด
กำรบูรณำกำรและน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยอำศัยเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำช่วยในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท�ำงำนเพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรมให้กับประชำชนได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็วและมีมำตรฐำนมำกยิ่งข้ึน

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญ
ได้ดังน้ี  (1) กำรพัฒนำกฎหมำย มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นกำรด�ำเนินกำรในกำรปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมำย
ให้มีเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น สอดคล้องกับบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ จำกกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรมมำประยุกต ์ใช ้ และส่งเสริมให้ประชำชนมีส ่วนร ่วมอย่ำงเป ็นรูปธรรม เพ่ือจะเป็นกลไกส�ำคัญ
ในกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ ในกำรน�ำไปสู่กระบวนกำรยุติธรรม ตลอดจนมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกฎหมำยทุกระดับ
ให้ไม่ขัดกัน มีประสิทธิภำพในกำรน�ำกฎหมำยไปใช้บังคับ (2) กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม มีแนวทำงในกำรพัฒนำ
ที่เน้นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ
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กฎหมำยเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยเป็นเครื่องมือจัดระบบควำมสัมพันธ์และจัดระเบียบ
ในสังคม กฎหมำยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ มีกำรปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำในทุกมิต ิ
ของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง จะท�ำให้ทุกภำคส่วนได้รับกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
ประเทศที่เท่ำเทียมและเป็นธรรมเพิ่มมำกขึ้น โดยกำรมีกฎหมำยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ และกำร 
มีกฎหมำยที่ไม่ขัดแย้งและไม่ซ�้ำซ้อนกัน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำด้วยสัดส่วนของกฎหมำยท่ีได้รับกำรทบทวนแก้ไขปรับปรุงและ/หรือ
ยกเลิกให้มีเนื้อหำที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ เทียบเคียงจำกกำรประเมินตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ซึ่งประกำศรำชกจิจำนเุบกษำแล้ว เมือ่วนัที่ 
31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บัญญัติขึ้นตำมนัยมำตรำ 77 และมำตรำ 258 ค. ด้ำนกฎหมำย (1) และ (3) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2560 พบว่ำในปี 2562 มีแนวโน้มท่ีจะบรรลุตำมเป้ำหมำยได้เร็วกว่ำท่ีก�ำหนด โดยประเมิน
จำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562  
ที่มีบทบัญญัติให้หน่วยงำนรัฐที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบังคับใช้กฎหมำยต้องประเมินควำมจ�ำเป็น ควำมล้ำสมัย  
หรือควำมสอดคล้องกับสภำพสังคมและบริบทกำรพัฒนำของกฎหมำยในส่วนท่ีรับผิดชอบในกำรบังคับ โดยจะต้อง 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิต หรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดควำม 
ไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐท่ีผ่ำนมำมีควำมสอดคล้องกับท้ัง 2 ปัจจัยส�ำคัญ 
สู่ควำมส�ำเร็จหลัก โดยมีโครงกำรท่ีแล้วเสร็จ ได้แก่ กำรจัดท�ำหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำร
ตรำพระรำชบญัญตั ิ(Checklist) ก่อนทีจ่ะเสนอคณะรฐัมนตรพีิจำรณำ ตำมที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำร
จดัท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. 2562 สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้ (1) ให้หน่วยงำนของรัฐ
แสดงเหตุผลควำมจ�ำเป็นในกำรตรำกฎหมำยและต้องวิเครำะห์โดยมีข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนประกอบชัดเจน 
ว่ำไม่เป็นกำรสร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควำมจ�ำเป็น คุ้มค่ำกับภำระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชำชน ควำมซ�้ำซ้อนกับ
กฎหมำยอื่น ผลกระทบต่องบประมำณ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่ส�ำคัญ เป็นต้น (2) หน่วยงำน
ของรัฐต้องตรวจสอบและพิจำรณำจัดท�ำร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้อง และไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญฯ ยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำย
ท่ีหมดควำมจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพ

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

เป้าหมาย
220101

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย
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เพือ่ไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชน (3) กำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมำยให้ด�ำเนนิกำรประเมนิผลทีเ่กดิจำกกำรบงัคบัใช้
กฎหมำยและกฎท่ีออกตำมกฎหมำยนั้นในครำวเดียวกัน โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่หมดควำมจ�ำเป็น 
ล้ำสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพเพื่อไม่ให้เป็น
ภำระแก่ประชำชน สอดคล้องกับหลักสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ลดควำมซ�้ำซ้อนและขัดแย้งกันของ
กฎหมำย ลดควำมเหลื่อมล�้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
(4) ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องค�ำนึงถึงควำมได้สัดส่วนระหว่ำงประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
กฎหมำยเทียบกับภำระของประชำชนและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบังคับกำรตำมกฎหมำย และ (5) ให้มีกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำยทุกห้ำปีนับแต่วันที่กฎหมำยนั้นมีผลใช้บังคับ หรือเมื่อได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ 
จำกองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือจำกประชำชน และหน่วยงำนของรัฐผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นว่ำข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร  โดยกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่
วนัทีต้่องท�ำกำรประเมนิผลสมัฤทธิ ์กำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมำยท่ีมผีลใช้บังคบัอยูก่่อนวนัที ่27 พฤศจกิำยน 2562
ให้กระท�ำครัง้แรกไม่ช้ำกว่ำห้ำปีนบัแต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 ส่งผลบังคับให้หน่วยงำนรำชกำรที่จะเสนอกฎหมำยต้องระบุ 
(1) วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจ (2) ผู้ท�ำภำรกิจ และ (3) ควำมจ�ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย และโครงกำร
ทบทวนกำรอนุญำตของทำงรำชกำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน เพื่อรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย THAILAND 4.0 ของรัฐบำล โดยกำรพิจำรณำปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำย หรือกฎ
ข้อบังคับที่หมดควำมจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ หรอืเป็นอปุสรรคต่อกำรด�ำรงชพี หรือกำรประกอบอำชีพ 
เพื่อไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชน ตลอดจนพิจำรณำปรับปรุงกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ โครงกำรร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. .... และกำรจัดท�ำร่ำงอนบุญัญตัหิรอืแนวทำงเพือ่รองรบัร่ำงพระรำชบัญญัติ
นอกจำกนี้ ยังมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกฎหมำย กฎและระเบียบให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้อง 
กับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อำทิ โครงกำรกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย โครงกำรพัฒนำกฎหมำย 
เป็นต้น

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้มีกำรทบทวนกฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติ และกฎหมำยล�ำดบัรองทีม่ี
อยู่เป็นจ�ำนวนมำก ดังน้ัน กำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไปจึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรบังคับใช้
พระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวให้กับหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบังคับใช้กฎหมำย ก่อนที่จะเริ่ม
กระบวนกำรกำรทบทวนและพัฒนำกฎหมำยในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรก�ำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวเร่งสร้ำง
ควำมตระหนักรู้ให้กับหน่วยงำนของรัฐในกำรด�ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในพระรำชบัญญัตินี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำยอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและทันต่อ
สภำวกำรณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับบริบทในกำรพัฒนำประเทศ 
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กฎหมำยเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยเป็นเครื่องมือจัดระบบควำมสัมพันธ์และจัดระเบียบ
ใช้ในสังคม และเมื่อกฎหมำยได้รับกำรประกำศใช้ก็จะมีผลผูกพันกับทุกภำคส่วนในสังคม กำรปฏิบัติตำมและ 
กำรบังคับกฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม มีควำมคุ ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ จะท�ำให้ทุกภำคส่วนได้รับ
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกและประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศที่เท่ำเทียมและเป็นธรรมเพิ่มมำกขึ้น โดยกำรประยุกต์
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง 
ด้ำนกฎหมำย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง 

ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจำรณำด้วยสัดส่วนน�ำเทคโนโลยีและระบบฐำนข้อมูลกลำงของประเทศมำใช ้
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อจ�ำนวนกฎหมำย เทียบเคียงจำกมิติด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory Enforcemen) 
ของดัชนีนิติธรรม (The Rule of Law Index) จัดท�ำโดย World Justic Project (WJP) ท่ีสะท้อนควำมน่ำเช่ือถือ 
ว่ำกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมเป็นธรรมและสำมำรถน�ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในปี 2562 ประเทศไทย 
มคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั 0.48 คะแนน น้อยกว่ำคะแนนเฉล่ียโลกที ่0.54 คะแนน และอยูล่�ำดับที ่80 จำกทัง้หมด 126 ประเทศ
ทั่วโลก และล�ำดับท่ี 4 ของอำเซียน โดยมีค่ำคะแนนปรับลดลงเล็กน้อยจำกปี 2560-2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 
0.50 และอยู่ล�ำดับที่ 59 จำกทั้งหมด 113 ประเทศทั่วโลก 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย
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การด�าเนินการท่ีผ ่านมา ได ้มีกำรด�ำเนินโครงกำร 
เพ่ือพัฒนำระบบกลำงและข้อมูลด้ำนกฎหมำยของ
ประเทศให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก อำทิ 
กำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำประมวลกฎหมำย 
แบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงได ้โดยสะดวก  
พ.ศ. .... และกำรพัฒนำระบบกลำงด้ำนกฎหมำย รวมทั้ง
ได้มีกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 โดยในมำตรำ 11 ซึ่งก�ำหนดให้
มีกำรพฒันำระบบกลำงเพือ่เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบักำรจดัท�ำ 
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสมัฤทธ์ิ รวมทัง้กำรเข้ำถงึ 
บทบัญญัติของกฎหมำยของประชำชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
หรือประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและแสดง 
ควำมคดิเหน็ได้อย่ำงสะดวก และมำตรำ 24 ได้ก�ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐจัดท�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ดุลพินิจ
ของเจ้ำหน้ำที่ของรั ฐ ในกำรบั งคับใช ้กฎหมำยให ้มี
ควำมโปร ่ ง ใส ตรวจสอบได้ และเผยแพร่ให้ประชำชน
ทรำบเป็นกำรทั่วไปซึ่งเป็นกำรด�ำเนินงำนท่ีสอดคล้อง 
กับปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จในกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมำใช ้ ในกระบวนกำรบังคับใช ้กฎหมำย 
และกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำย โดยใน
ระยะต่อไปควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์และสำมำรถตอบสนองตัวชี้ วัดได ้อย ่ำง 
มีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับ
ปัจจัยส�ำคัญสู ่ควำมส�ำเร็จหลักของกำรพัฒนำระบบ 
ฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกฎหมำย

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ด้วยขณะนี้ 
อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมำย พ.ศ. 2562 ซึง่ได้มกีำรประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ
เมือ่วนัที ่31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ประกอบกบักำรพัฒนำ
ระบบฐำนข ้อมูลกลำงด ้ ำนกฎหมำยซึ่ งมีก� ำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จในเดือนธันวำคมปี 2563 ท�ำให้
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ยังขำดกำรบูรณำกำรของฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องและกำรน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม ตลอดจนกำรสร้ำงกำรตระหนกัรู้ให้กบัหน่วยงำน
เพื่อด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว นอกจำกนี้
ยั งขำดกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำพัฒนำ
กระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำย ในด้ำนกำรพัฒนำระบบ
ฐำนกลำงของข ้อมูล และกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยของเจ้ำหน้ำภำครัฐ
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรติดตำม 
ผลกำรด�ำเนินกำรในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง 
ด้ำนกฎหมำย และกำรเชือ่มโยงฐำนข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมทั้ง
พิจำรณำปรับลดระยะเวลำและขั้นตอนของกระบวนกำร
ต่ำง ๆ โดยก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดท่ีชัดเจนของหน่วยงำน 
และเร ่งจัดท�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรใช ้ดุลพินิจของ
เ จ ้ ำ ห น ้ ำ ท่ี ข อ ง รั ฐ ใ น ก ำ ร บั ง คั บ ใ ช ้ ก ฎ ห ม ำ ย 
ให้มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้  ตลอดจนกำร
พัฒนำนวั ตก ร รมและน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรบงัคบัใช้กฎหมำยให้เหมำะสม
เพือ่ให้ครอบคลมุกำรกระท�ำผดิในทุกรูปแบบรวมถึงแก้ไข
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้กระบวนกำรบังคับใช้
กฎหมำยมีควำมทันสมัยสอดคล้องกับสภำวกำรณ์โลก
เปลี่ยนแปลงไป
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กฎหมำยเมื่อได้รับกำรประกำศใช้จะมีผลผูกพันกับทุกภำคส่วนและประชำชนทุกคนในสังคม กำรมีส่วนร่วม 
ของประชำชนในกำรพัฒนำกฎหมำยตลอดกระบวนกำรจะเป็นกลไกส�ำคัญที่จะท�ำให้ทุกภำคส่วนได้รับกำร
อ�ำนวยควำมสะดวกและประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศที่เท่ำเทียมและเป็นธรรมเพิ่มมำกขึ้น โดยกำรมีหลักเกณฑ ์
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ และกลไก/ช่องทำงกำรมีส่วนร่วมที่หลำกหลำย จะเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อยำ่งเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำด้วยจ�ำนวน/ระดับของมำตรกำร/กลไกที่ประชำชนมีส่วนร่วม 
ในกำรทบทวนควำมจ�ำเป็น เหมำะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย เทียบเคียงจำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเม่ือวันที่ 
31 พฤษภำคม 2562 พบว่ำมีแนวโน้มท่ีจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยได้ร้อยละ 100 ซึ่งเร็วกว่ำที่ก�ำหนด 
ในปี 2570 เน่ืองจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวก�ำหนดให้ประชำชนเป็นผู้ติดตำมกำรด�ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมำยได้ เริ่มตั้งแต่ในข้ันตอนกำรประกำศรำยชื่อหน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  
กำรรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์จนถึงกำรแจ้งผลกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมำย 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (สคก.) ยกร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่  
31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้ (1) ก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ หน่วยงำนของรัฐพึงจัดให้มี 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นแก่ประชำชน และน�ำผลนั้นมำประกอบกำรพิจำรณำ 
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกข้ันตอน (2) มีกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำยทุกห้ำปีนับแต่วันที่กฎหมำยนั้น 
มผีลใช้บงัคับ หรอืเมือ่ได้รบัหนงัสอืร้องเรยีนหรือข้อเสนอแนะจำกองค์กรท่ีเกีย่วข้อง หรือจำกประชำชน และหน่วยงำนของรฐั 
ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นว่ำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร โดยกำรประเมินผล 
สัมฤทธิ์ต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ต้องท�ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ต้องด�ำเนินกำรโดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และพิจำรณำให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้และ
ให้หน่วยงำนของรฐัแจ้งผลกำรประเมนิผลสมัฤทธิไ์ว้ในระบบกลำง (3) ส�ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั (องค์กำรมหำชน) 
(สพร.) ร่วมกบัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ (สคก.) รับผิดชอบในกำรจัดให้มกีำรบ�ำรุงรักษำและพัฒนำระบบกลำง 
หมำยควำมว่ำ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชื่อมโยงที่จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดท�ำร่ำง
กฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งกำรเข้ำถึงบทบัญญัติของกฎหมำยของประชำชนตำมที่ร้องขอเพ่ือใช้เป็น
ช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจำกองค์กรที่เก่ียวข้องหรือประชำชนว่ำสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยใด โดยอย่ำงน้อยต้องด�ำเนินกำรให้ผู้เกี่ยวข้องหรือประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและ
แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงสะดวก แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ�ำเป็น นอกจำกนี ้
ให้หน่วยงำนของรัฐท่ีรับผิดชอบกำรบังคับใช้กฎหมำยจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ไว ้ในระบบกลำง  
1) ตัวบทกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 2) ค�ำแปลของกฎหมำยเป็นภำษำ
ทีใ่ช้ในกำรท�ำงำนของอำเซยีน 3) ค�ำอธบิำยโดยสรปุสำระส�ำคญัของกฎหมำยในลักษณะท่ีประชำชนจะสำมำรถเข้ำใจได้ 
และ 4) ควำมมุง่หมำย วตัถปุระสงค์ และขอบเขตกำรมผีลบงัคบัใช้ของกฎหมำย ทัง้นี ้กฎหมำยใดไม่มหีน่วยงำนของรฐั 
ที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เป็นหน้ำท่ีของ สคก. ท่ีจะเป็นผู้จัดท�ำ (ในกรณีที่พระรำชบัญญัตินี้ก�ำหนดให้กำรด�ำเนินกำร 
ในเรื่องใดต้องกระท�ำผ่ำนระบบกลำง ถ้ำกำรจัดท�ำระบบกลำงยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่ำกำรด�ำเนินกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐเป็นกำรด�ำเนินกำรผ่ำนระบบกลำงตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว) พร้อมท้ัง 
ได้ด�ำเนินกำรออกกฎหมำยล�ำดับรองตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยกฎกระทรวง 3 ฉบับ และประกำศ 11 ฉบับ และได้ด�ำเนินกำรออกแบบระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศและเครอืข่ำยเช่ือมโยงในลกัษณะของระบบกลำงเสรจ็เรยีบร้อยและส่งให้ สพร. ด�ำเนนิกำรต่อไปแล้ว 
โดยมกี�ำหนดแล้วเสรจ็ในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2563 ซึง่สอดคล้องกบัปัจจยัส�ำคัญสูค่วำมส�ำเรจ็หลกัเกณฑ์กำรมส่ีวนร่วม 
ของประชำชนที่ชัดเจนและที่มีประสิทธิภำพ
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและ 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ส่งผลให้หน่วยงำนของรัฐที่รักษำกำรตำมกฎหมำยมีภำระหน้ำที ่
ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรตระหนักรู้และมีส่วนร่วมของประชำชนทั้งในกระบวนกำรตรำกฎหมำย บังคับใช้
กฎหมำย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยเพิ่มขึ้น ประกอบกับพระรำชบัญญัติฯ ไม่มีบทก�ำหนดโทษในกำร 
ไม่ด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำยทีช่ดัเจน ดงันัน้ จงึอำจมข้ีอจ�ำกัดในกำรท�ำให้หน่วยงำนของรัฐด�ำเนนิกำรตำมพระรำชบัญญัตฯิ  
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจำกนี้ กำรที่ระบบกลำงมกี�ำหนดแล้วเสร็จในช่วงสิน้ปี 2563 ในขณะทีพ่ระรำชบัญญัตฯิ  
มีผลบังคับใช้แล้วอำจท�ำให้ขำดระบบที่จะท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย
ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรเร่งด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมทุกปัจจัยส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จหลัก 
โดย สคก. และ สพร. ควรเร่งพัฒนำระบบกลำงให้แล้วเสร็จ และสำมำรถด�ำเนนิกำรตำมทีก่�ำหนดในพระรำชบัญญัต ิ
ได้โดยเร็ว รวมท้ังควรเร่งท�ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะหน่วยงำนที่เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย
จ�ำนวนมำกให้เข้ำใจและสำมำรถด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับพิจำรณำก�ำหนด
บทลงโทษในกรณีท่ีหน่วยงำนไม่ปฏิบัติตำมกระบวนกำรมีส่วนร่วมที่กฎหมำยก�ำหนดให้ชัดเจน นอกจำกนั้น 
ควรเร่งสร้ำงกำรตระหนักรู้ให้ประชำชนทุกภำคส่วนเข้ำใจสิทธิตำมพระรำชบัญญัติอย่ำงทั่วถึง

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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โดยกระบวนกำรไกล่เกลี่ยเพื่อใช้ระงับข้อพิพำทหรือยุติควำมขัดแย้งที่ได้มำตรฐำน กระบวนกำรและขั้นตอนกำรเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่เป็นมืออำชีพมุ่งเน้นกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีน�ำมำใช้ในกำรเชื่อมโยงกำรด�ำเนินงำนยุติธรรม จะเป็นปัจจัยส�ำคัญ 
ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

การอ�านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย โดยพิจำรณำจำก
อัตรำส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ�ำนวนขั้นตอนในกำรอ�ำนวยควำม
ยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อควำม
โปร่งใส ควำมสะดวกและรวดเร็ว และประเภทและระดับ
ของมำตรกำรที่ รั ฐก� ำหนดขึ้ น เ พ่ือควำมเสมอภำค 
ในกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงจำกข้อมูล
รำยงำนทีเ่ก่ียวข้องคือ ดชันนีติธิรรม (Rule of Law Index) 
โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่  6 กำรบังคับใช ้กฎหมำย 
(Regulatory Enforcement) ปัจจัยท่ี 7 กระบวนกำร
ยุ ติธรรมทำงแพ่ง (Civil Justice) และป ัจจัยท่ี 8 
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (Criminal Justice)  
ซึง่หำกเปรยีบเทยีบค่ำคะแนนเฉลีย่ของปี 2560 และ 2561
เทยีบกบัค่ำคะแนนของปี 2562 พบว่ำประเทศไทยมค่ีำคะแนนของทัง้ 3 ปัจจยัใกล้เคยีงกบัในช่วงปีทีผ่่ำนมำ  โดยมค่ีำคะแนน 
ของแต่ละปัจจัยเทียบกันระหว่ำงปี 2560-2561 กับ ปี 2562 เท่ำกับ 0.50 กับ 0.48, 0.53 กับ 0.49 และ 0.40  
กบั 0.42 ตำมล�ำดบั และเมือ่เทียบกบัค่ำคะแนนเฉลีย่โลกของทัง้ 3 ปัจจยัทีอ่ยูร่ะดับ 0.54, 0.55 และ 0.48  จะเหน็ได้ว่ำ 
ประเทศไทยมีค่ำคะแนนที่ต�่ำกว่ำในทุกปัจจัย ในขณะท่ีกำรจัดอันดับประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศที่เข้ำร่วมกำร 
วดัดชันจี�ำนวน 113 ประเทศในปี 2560-2561 และ 126 ประเทศในปี 2562 จะเห็นได้ว่ำในปี 2562 ได้รับกำรจัดล�ำดับ
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนในทุกปัจจัย จำก 59 เป็น 80, 59 เป็น 76 และ 72 เป็น 74 ตำมล�ำดับ สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมจ�ำเป็นในกำรเร่งด�ำเนนิกำรทีเ่กีย่วข้องในกำรบงัคบัใช้กฎหมำย รวมถึงกำรพัฒนำกระบวนกำรยติุธรรมท้ังทำงแพ่ง
และทำงอำญำ

การด�าเนินการที่ผ่านมา มีกำรด�ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงและกำรให้บริกำรด้ำนยตุธิรรม รวมถงึกำรสร้ำงเครือขำ่ยกำร
ท�ำงำนในระดับภูมิภำคและชุมชน โดยได้มีกำรจัดต้ังกลไกก�ำกับดูแลใน 18 จังหวัดตำมจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติกำร

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

 กำรบังคับใช้กฎหมำย กระบวนกำรยุติธรรม
ทำงแพ่ง

กระบวนกำรยุติธรรม
ทำงอำญำ
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ของกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นผู้ดูแลในแต่ละพื้นท่ี สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนที่เกี่ยวกับกระบวนกำร
ยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมำกขึ้น รวมถึงกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำนยุติธรรมในด้ำนฐำนข้อมูล
และงำนนิติวิทยำศำสตร์ กำรเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม กำรประชำสัมพันธ์และพัฒนำองค์ควำมรู้ 
โดยมีกำรด�ำเนินส�ำคัญ อำทิ กำรพัฒนำระบบงำนพิสูจน์หลักฐำนและงำนนิติเวช กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำร
สอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งกำรจัดท�ำรำยงำนข้อเสนอเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ก�ำหนดโทษทำงอำญำที่มีโทษจ�ำคุกและปรับ 
และสำมำรถเปรียบเทียบเพ่ือให้คดียุติได้โดยเปล่ียนเป็นโทษปรับทำงปกครอง และกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
ว่ำด้วยโทษปรับทำงปกครอง พ.ศ. .... เพื่อลดจ�ำนวนคดีอำญำในประเทศซึ่งจะส่งผลให้กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ
มีควำมรวดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จหลัก กระบวนกำรและขั้นตอนกำรเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็ว และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่น�ำมำใช้ในกำรเชื่อมโยงกำรด�ำเนินงำนยุติธรรม 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมหลำยหน่วยงำน 
และบำงหน่วยงำนไม่ได้อยู่ในฝ่ำยบริหำรหรือเป็นองค์กรอิสระ รวมท้ังกำรพัฒนำฐำนข้อมูลส่วนใหญ่เป็นกำรพัฒนำ
ภำยในองค์กรซึ่งอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร ขำดกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศและกำรประสำนวัฒนธรรมองค์กรระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกลไกก�ำกับดูแลระดับพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนท่ีเกี่ยวกับ
กระบวนกำรยุติธรรมยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ส่งผลให้ประชำชนในชุมชนหลำยพื้นที่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
และบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำรยตุธิรรมควรเร่งพฒันำฐำนข้อมลูกลำงร่วมกนั
ให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกัน ทั้งข้อมูลฐำนคดี ข้อมูลด้ำนกฎหมำย ข้อมูลสถิติงำนยุติธรรม เพื่อให้เกิดกำร
บูรณำกำรและน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนำกระบวนกำรและช่องทำงในกำรเข้ำถึง
บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ที่มีประสิทธิภำพ มีควำมน่ำเชื่อถือ และก�ำหนดกลไกกำรท�ำงำนให้ชัดเจนและเป็น
มำตรฐำนเดียวกันเพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรมให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมท่ีเท่ำเทียมและท่ัวถึง ควรเน้นกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือในระดับพื้นที่และชุมชนโดยท�ำงำนผ่ำนเครือข่ำยหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรท้องถิ่น เพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมให้กับประชำชน เร่งผลักดันกำรก�ำหนดมำตรกำรพิเศษเพ่ือใช้แทนกำรด�ำเนินคดี
อำญำ น�ำมำตรกำรกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกมำใช้ในกำรพิจำรณำคดี  รวมทั้งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและ
ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม เพื่อให้กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม
มีควำมสะดวกรวดเร็ว มีควำมน่ำเชื่อถือ และสำมำรถตรวจสอบได้



         การวิจยัและ
  พัฒนานวตักรรม

ประเด็น 23แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“ขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
สร้างองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
มุ่งสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน”
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แผนแม่บทฯ ประเดน็ (23) กำรวจิยัและพัฒนำนวตักรรม มวีตัถปุระสงค์เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำง 
พืน้ฐำนทำงเทคโนโลยแีละด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงวทิยำศำสตร์ของประเทศ รวมท้ังเพ่ิมมลูค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวตักรรม
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรมสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรในกำรแก้ปัญหำ
ท้ำทำยเร่งด่วนของประเทศ ยกระดบัภำคกำรผลติและบรกิำร ตลอดจนประสิทธภิำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ รวมทัง้สำมำรถรกัษำ
และฟ้ืนฟทูรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศได้อย่ำงยัง่ยนื โดยม ี2 เป้ำหมำยระดบัประเดน็ ได้แก่ (1) ความสามารถใน
การแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ีและด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของประเทศเพิม่สงูขึน้  
และ (2) มลูค่าการลงทุนวจิยัและพฒันานวตักรรมต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ขึน้ 

(2) มลูค่าการลงทนุวจิยัและพฒันานวตักรรมต่อผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึน้ ก�ำหนดตวัช้ีวดัจำกสดัส่วนมลูค่ำ
กำรลงทนุด้ำนกำรวจิยัและพฒันำของประเทศต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมภำยในประเทศ (GERD/GDP) โดยกระทรวงอุดมศกึษำ 
วทิยำศำสตร์ วิจยั และนวตักรรม (อว.) พบว่ำ ในช่วงกว่ำ 10 ปี 
ทีผ่่ำนมำ (2543 - 2560) ประเทศไทยมกีำรลงทนุด้ำนกำรวิจยั
และพฒันำเพิม่ข้ึนเฉลีย่ร้อยละ 20 ต่อปี จำก 12,406 ล้ำนบำท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.25 ของ GDP ในปี 2543 เพิม่ขึน้เป็น 
123,942 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นร้อยละ 1 ของ GDP ในปี 2560 
นอกจำกนี ้เมือ่พจิำรณำจำกสดัส่วนกำรลงทุน พบว่ำกำรลงทนุ
จำกภำคเอกชนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง จำกน้อยกว่ำ 

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)

ร้อยละ 50 ในช่วงก่อนปี 2554 เป็นร้อยละ 80 ในปี 2560 ท้ังนี ้เมือ่เทียบเคยีงกบัเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ท่ีก�ำหนดว่ำ
ประเทศไทยจะต้องมมีลูค่ำกำรลงทุนด้ำนกำรวจิยัและพฒันำทีร้่อยละ 1.5 ของ GDP ภำยในปี 2565 นัน้ เมือ่พจิำรณำจำก 
แนวโน้มในปัจจบัุนแล้ว คำดว่ำจะสำมำรถบรรลตุำมเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้ได้

230002

กำรประเมนิผลลพัธก์ำรด�ำเนินกำรทีส่่งผลตอ่กำรบรรลเุป้ำหมำย

(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ก�ำหนดตัวชี้วัดจำกกำรจัดอันดับ 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยสถำบันกำรจดักำรนำนำชำติ  
มเีป้ำหมำยในกำรบรรลทุีอ่นัดบั 1 ใน 30 ภำยในปี 2565  
โดยจำกข้อมลูกำรจดัอนัดบัดงักล่ำวประจ�ำปี 2562 พบว่ำ  
อนัดบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศไทย 
ปรบัตวัดขีึน้อย่ำงต่อเนือ่ง จำกอนัดบัที ่42 ในปี 2561 ขึน้มำอยูท่ี่
อนัดับ 38 ในปี 2562 ซึง่เป็นอนัดบัท่ีดีทีส่ดุในรอบ 10 ปี  
ในส่วนของอันดับโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย พบว่ำมกีำรปรบัลดลงสองอันดบั จำกอันดบัที ่

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)

36 ในปี 2561 ลดลงมำท่ีอนัดบั 38 ในปี 2562 อย่ำงไรกต็ำม แม้อนัดับจะมกีำรปรบัลดลง แต่ตัวเลขจำกข้อมลูดบิ 
ของแต่ละปัจจยัย่อยนัน้ มกีำรปรบัตวัดขีึน้เกอืบทุกตัวชีว้ดั ซ่ึงแสดงแนวโน้มท่ีดีข้ึนของกำรพัฒนำวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
และนวตักรรมของประเทศไทย

230001
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อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำสถำนกำรณ์ในภำพรวมของกำรวจิยัและ
พฒันำจะอยูใ่นระดบัทีด่ข้ึีนอย่ำงต่อเน่ือง แต่ยงัมคีวำมท้ำทำยที่
ส�ำคัญในกำรขบัเคลือ่นเพือ่บรรลเุป้ำหมำย ได้แก่ (1) กำรก�ำหนด
ทิศทำงกำรวิจยัและพฒันำนวัตกรรมทีมุ่ง่เป้ำแก้ปัญหำในประเดน็
ท่ีท้ำทำยและเร่งด่วนของประเทศ รวมทัง้สอดรบักบัอตุสำหกรรม
เป้ำหมำยใหม่ของประเทศ (New S-curve) (2) กำรยกระดับ 
ขดีควำมสำมำรถของเทคโนโลยโีดยเฉพำะในเทคโนโลยฐีำน 
ทัง้ 4 ด้ำน ได้แก่ เทคโนโลยชีวีภำพ เทคโนโลยวีสัด ุนำโนเทคโนโลยี  

และเทคโนโลยดิีจทิลั ทัดเทยีมกบัประเทศทีก้่ำวหน้ำในเอเชยี  
(3) กำรสร้ำงระบบนเิวศนวตักรรม (Innovation Ecosystem)  
เพือ่รองรบักำรวจัิยและพฒันำ อำท ิกำรพฒันำมำตรกำรจูงใจ 
ผูป้ระกอบกำร กำรสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครฐัและเอกชน 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เพียงพอและได้มำตรฐำน  
และยกระดับไปสู่โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีและ
วทิยำศำสตร์ขัน้สงู และ (4) กำรก�ำหนดมำตรกำรจงูใจให้ผูพ้ฒันำ
นวตักรรมด�ำเนนิกำรจดสิทธบิตัรในนวตักรรมทีพั่ฒนำขึน้  
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230301230101

230401 230501 230502

230201230102

แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้  
(1) ด้ำนเศรษฐกิจ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และก่อให้
เกิดกำรขยำยตัวในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย ตลอดจนกำรเพิ่มจ�ำนวนวิสำหกิจที่มีนวัตกรรม 
ในกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเป้ำหมำย (2) ด้ำนสังคม มีแนวทำงกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำส�ำคัญทำงสังคมของประเทศ ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมสำมำรถของประชำชน  
ลดควำมเหลื่อมล�้ำในมิติต่ำง ๆ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐ (3) ด้ำนสิ่งแวดล้อม มีแนวทำง 
กำรพัฒนำที่มุ ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
เพื่อเป็นองค์ควำมรู้ในกำรต่อยอดกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ อำทิ เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ กำรจัดกำรมลพิษ และพลังงำน
หมุนเวียน (4) ด้ำนองค์ควำมรู้พื้นฐำน มีแนวทำงกำรพัฒนำท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนใหม่เพื่อต่อยอด 
ไปสู่งำนวิจัยประยุกต์ รวมทั้งงำนวิจัยขั้นแนวหน้ำที่สร้ำงองค์ควำมรู้ที่เป็นเลิศ และ (5) ด้ำนปัจจัยสนับสนุนในกำรวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรม มีแนวทำงกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เช่น บุคลำกรด้ำนกำรวิจัย ห้องปฏิบัติกำร ศูนย์บ่มเพำะ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
เพ่ือสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของประเทศแก่ทุกภำคส่วนให้มีกระบวนกำรวิจัย วิเครำะห์ วัดผล  
ที่เป็นระบบและได้มำตรฐำนสำกล ตลอดจนส่งเสริมให้ภำคเอกชนเป็นภำคส่วนหลักในกำรลงทุนกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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230101 ภาคอตุสาหกรรมการผลติและบรกิารสรา้ง
มลูคา่เพ่ิมสงูขึน้จากการวจิยัและนวตักรรม 
สง่ผลใหเ้กดิการขยายตวัเพ่ิมขึน้จากปจัจุบนั

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวจิยัและพัฒนานวตักรรมดา้นเศรษฐกจิ 

มุ ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อ 
สร ้ำงมูลค ่ำเพิ่มและก ่อให ้ เกิดกำรขยำยตัวใน 
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย  
ซึ่งอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ แบ่งเป็น  
2 กลุ่ม รวม 10 ประเภท ได้แก่ (1) อุตสำหกรรม 
ท่ีมีศักยภำพ ประกอบด้วย ยำนยนต์สมัยใหม่ 
อเิล็กทรอนกิส์ ท่องเทีย่วกลุ่มรำยได้ดีและเชิงสุขภำพ 
กำรเกษตรและเทคโนโลยชีวีภำพ กำรแปรรูปอำหำร 
(2) อุตสำหกรรมอนำคต ประกอบด้วย หุ่นยนต์ 
เพื่ออุตสำหกรรม กำรแพทย์ครบวงจร กำรบิน 
และโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ  

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย กำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่สงูขึน้ 
ของภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร จำกกำรวิจัย 
และนวตักรรม สำมำรถเทียบเคยีงได้จำกข้อมลูผลกำรส�ำรวจ
กำรลงทนุด้ำนกำรวจิยัและพัฒนำของภำคเอกชน รอบปีส�ำรวจ 
2561 โดยส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) พบว่ำกำรลงทุนวิจัย 
และพฒันำของภำคเอกชนมจี�ำนวนรวมประมำณ 124,000 
ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนวิจัยในอุตสำหกรรม 
เป้ำหมำยที่มีศักยภำพเดิม ได้แก่ ยำนยนต์ ร้อยละ 15  
อำหำร ร้อยละ 13 และปิโตรเลยีม ร้อยละ 10 ท้ังนี ้ยงัไม่ปรำกฏ
สัดส่วนอย่ำงมีนัยส�ำคัญของกำรลงทุนวิจัยและนวัตกรรม 
ในอตุสำหกรรมเป้ำหมำยในอนำคตอืน่ ๆ อำท ิกำรแพทย์ 
ครบวงจร กำรบนิและโลจสิตกิส์ และดจิทิลั ข้อมลูดงักล่ำว
สะท้อนให้เหน็ว่ำประเทศไทยยงัต้องขยำยสดัส่วนกำรลงทนุวิจยั
และพฒันำนวตักรรมในอตุสำหกรรมเป้ำหมำยอืน่ ๆ ทีส่อดรบั
กบัอตุสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศเพิม่เตมิ

และดิจิทัล โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยที่สอดรับกับ
อตุสำหกรรมและบรกิำรเป้ำหมำย และกำรควบคุมต้นทนุและลดควำมเสีย่งในกำรลงทนุท�ำวจิยัและนวตักรรม

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ)
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23การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230101

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
และกระทรวงพำณิชย์ (พณ.) ได้ด�ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรม 
กำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย โดยมีโครงกำรและมำตรกำรที่ส�ำคัญ เช่น  โครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำประเทศ โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมตลำดรองรับผลงำน
วิจัยและนวัตกรรมของภำคเอกชน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมอนำคต 
เป็นอุตสำหกรรมใหม่ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินกำร จึงจ�ำเป็นต้องศึกษำวิจัยให้รอบด้ำน และควรได้รับ 
กำรสนับสนุนกำรควบคุมต้นทุนและลดควำมเส่ียงในกำรด�ำเนินกำรศึกษำ เพ่ือให้ภำคเอกชนเกิดกำรพัฒนำ 
และสะสมองค์ควำมรูข้องประเทศในกำรต่อยอดอุตสำหกรรมทีม่ศีกัยภำพของไทย ทัง้นี ้จำกโครงกำรส�ำรวจควำมต้องกำร
บุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมรำยอุตสำหกรรม ในปี 2562 โดย สอวช. พบว่ำอุตสำหกรรมอนำคตทั้ง 5 ประเภท  
ต้องกำรบุคลำกรมำกกว่ำ 110,000 คน จึงมีควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญ ในกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรวิจัยท่ีตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของภำคอตุสำหกรรมกำรผลติและบรกิำรแห่งอนำคตดังกล่ำว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมด้ำนเศรษฐกิจ อำทิ กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงแรงงำน (รง.) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ดศ.) กระทรวงคมนำคม (คค.) กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.)  
กระทรวงอุตสำหกรรม (อก.) และกระทรวงพลังงำน (พน.) ควรร่วมกับผู้ประกอบกำรเอกชนไทยในกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของประเทศ ด�ำเนินโครงกำรส�ำคญั เช่น โครงกำรวจิยัแบบมุง่เป้ำ ระหว่ำงสถำบนักำรศกึษำกบัผูป้ระกอบกำร
เอกชนในกลุม่อุตสำหกรรมเป้ำหมำย โครงกำรสนบัสนนุกำรวจิยัเพือ่พฒันำธรุกจิในห่วงโซ่อปุทำนรองรบักำรเปลีย่นผ่ำน 
สู ่อุตสำหกรรมอนำคต และโครงกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรวิจัยเพื่อรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
ของประเทศ เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนเป้ำหมำยภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงข้ึน
จำกกำรวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)
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23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230102 วิสาหกจิในกลุม่เปา้หมายดา้นเศรษฐกจิ 
ทีมี่นวัตกรรมเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

มุ ่งเน้นกำรเพิ่มจ�ำนวนวิสำหกิจท่ีมีนวัตกรรมในกลุ ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเป้ำหมำย ซึ่งวิสำหกิจที่มีนวัตกรรม 
หมำยควำมรวมถึงวิสำหกิจที่มีกำรสร้ำงใหม่หรือปรับปรุงอย่ำงชัดเจนของผลิตภัณฑ์ (สินค้ำหรือบริกำร) วิธีทำง 
กำรตลำด กระบวนกำรด�ำเนนิธรุกจิ และโครงสร้ำงองค์กร โดยกำรพฒันำควำมสำมำรถทำงนวตักรรมของผูป้ระกอบกำร 
และกำรส่งเสริมสินค้ำและบริกำรจำกกำรวิสำหกิจท่ีใช้นวัตกรรม จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
วิสำหกิจในกลุ ่มเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม 
สำมำรถเทียบเคียงจำกข้อมูลผลกำรส�ำรวจกำรลงทุน 
ด้ำนกำรวจัิยและพัฒนำของภำคเอกชน รอบปีส�ำรวจ 2561 
โดยส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยั
และนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) ซ่ึงได้ส�ำรวจบริษัทใน
ประเทศไทยที่มีกำรใช้นวัตกรรมในกำรด�ำเนินงำน พบว่ำ
สดัส่วนบรษิทัทีใ่ช้นวตักรรมปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่ำงก้ำวกระโดด
จำกในปี 2557 ทีร้่อยละ 50 เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 78 ในปี 2559 
และลดลงเลก็น้อยในปี 2560 อยูท่ีร้่อยละ 76 ของจ�ำนวนรวม
บริษทัในรอบกำรส�ำรวจ ทัง้นี ้ ในปี 2560 บริษทัไทยได้ท�ำ
นวัตกรรมในระดับที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นกว่ำที่ผ่ำนมำ 
ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนกำร 
แสดงให้เหน็ถงึแนวโน้มกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของผูป้ระกอบกำร
ในกำรใช้นวัตกรรมพัฒนำและต่อยอดกำรด�ำเนินธุรกิจ 
นอกจำกนี้ จำกรำยงำนผลกำรส�ำรวจกำรวิจัยและพัฒนำ
และกจิกรรมนวตักรรมในภำคอตุสำหกรรมของประเทศไทย 
ประจ�ำปี 2561 โดย สอวช. พบว่ำผูป้ระกอบกำรทีใ่ช้นวตักรรม 
รวม 53,365 กิจกำร สำมำรถสร้ำงสินค้ำใหม่เข้ำสู่ตลำด 
จ�ำนวน 428,340 รำยกำร บรกิำรใหม่ จ�ำนวน 74,503 รำยกำร 
และกระบวนกำรด�ำเนนิธรุกจิใหม่ จ�ำนวน 44,745 รำยกำร

 

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)
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23การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230102

การด�าเนนิการทีผ่่านมา หน่วยงำนภำครฐัที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุดมศึกษำ 
วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวัตกรรม (อว.) และ
กระทรวงพำณชิย์ (พณ.) ได้ด�ำเนนิงำนเพือ่
ส่งเสริมให้เกิดกำรขยำยตัวของบริษัทหรือ
วสิำหกิจทีใ่ช้นวตักรรม อำท ิโครงกำรศกึษำ
ข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด (Demand 
Dr iven) และพัฒนำต ้นแบบกำรค ้ำ
อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำรสมัยใหม่ 
โครงกำรวจิยัมุง่เป้ำตอบสนองควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำประเทศ โครงกำรวิจัยและ
นวตักรรมเพือ่สร้ำงควำมมัง่คัง่ทำงเศรษฐกิจ 
กำรส่งเสริมตลำดรองรับผลงำนวิจัยและ 

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จ�ำนวนวสิำหกจิในกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกจิท่ีมนีวตักรรมในภำพรวม
นัน้ แม้ว่ำจะมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ในระดบัทีด่ ีแต่ยงัมคีวำมท้ำทำยในกำรยกระดับไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดียิง่ข้ึน อำทิ กำรพฒันำ
ทกัษะควำมเป็นนวตักรของผูป้ระกอบกำร กำรสร้ำงตลำดรองรบัสนิค้ำและบริกำรทีใ่ช้นวตักรรม และกำรส�ำรวจข้อมูล
วสิำหกจิทีม่กีำรใช้นวัตกรรมในกลุม่กจิกรรมเศรษฐกจิเป้ำหมำย เพือ่ผลกัดนัผูป้ระกอบกำรธรุกจิในกลุม่กิจกรรมเศรษฐกิจ
เป้ำหมำยให้ปรบัตวัใช้นวตักรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ ท้ังในด้ำนกำรผลิต กำรตลำด กระบวนกำร และกำรปรับโครงสร้ำง
องค์กรมำกยิง่ขึน้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อว. ควรส�ำรวจข้อมูลบริษัทหรือวิสำหกิจที่มีกำรใช้นวัตกรรมในกลุ่มกิจกรรม
เศรษฐกิจเป้ำหมำยของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยท่ีชัดเจน ด�ำเนินกำรยกระดับ 
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมในกลุ่มวิสำหกิจเดิมและวิสำหกิจใหม่ในกิจกรรมเป้ำหมำย รวมทั้งสร้ำงสภำพแวดล้อม 
ที่สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบกำรนวัตกรรม อำทิ กำรประกำศเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม 
ในพื้นที่ที่มีศักยภำพ โดยเฉพำะในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้ผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนภำครัฐควรสร้ำงตลำดนวัตกรรมรองรับ เพื่อสนับสนุนกำรใช้สินค้ำและบริกำรจำกบริษัทหรือวิสำหกิจไทย 
ทีมี่กำรใช้นวตักรรม เพือ่ขยำยตลำดและส่งเสรมิให้เกิดกำรเพิม่ขึน้ของวสิำหกิจทีม่กีำรใช้นวตักรรม โดยเฉพำะวสิำหกิจ 
ในกลุม่เป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกจิต่อไป

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)

นวัตกรรมของภำคเอกชน และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพำะในกลุ่ม
อตุสำหกรรมเป้ำหมำย เช่น โครงกำรวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันำกลุม่อตุสำหกรรมอวกำศและกำรบนิ โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มบ่มเพำะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อกำรต่อยอดสู่ภำคอุตสำหกรรม  และโครงกำรต่อยอด 
องค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยต่ีำงประเทศ เพือ่พัฒนำอตุสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ เป็นต้น
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23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230201 คณุภาพชีวิต ศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
และความเสมอภาคทางสงัคมไดร้บัการ 
ยกระดบัเพ่ิมขึน้ จากผลการวจิยัและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสงัคม

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 

มุ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำส�ำคัญทำงสังคมของประเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตและควำมสำมำรถของประชำชน ลดควำมเหลื่อมล�้ำในมิติต่ำง ๆ  และเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของ
ภำครัฐ โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสะท้อน
ปัญหำทำงสังคม และกำรถ่ำยทอดผลกำรวิจัยสู่นโยบำยสำธำรณะหรือโครงกำรที่เป็นรูปธรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปัจจุบันนวัตกรรมด้ำนสังคมได้รับควำมสนใจจำกภำครัฐและภำคเอกชนมำกขึ้น  
โดยมกีำรผสำนกำรด�ำเนนิกำรด้ำนธรุกจิกบัควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำสงัคมเข้ำด้วยกนั เพือ่ยกระดับคณุภำพชวีติ 
ของประชำชนทกุกลุม่ ซึง่กำรยกระดบัเพิม่ขึน้ของคณุภำพชวีติ ศกัยภำพทรพัยำกรมนษุย์ และควำมเสมอภำคทำงสงัคม 
จำกผลกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรม สำมำรถสะท้อนสถำนกำรณ์ได้จำกรำยงำนประจ�ำปีของส�ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำติ 
(สนช.) ที่พบว่ำมีผู้ยื่นขอและได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมำกขึ้น จำกในปี 2560 ที่มีจ�ำนวน  
6 โครงกำร วงเงนิสนบัสนนุ 7.574  ล้ำนบำท และก่อให้เกดิมลูค่ำกำรลงทนุ 22.800 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้เป็นจ�ำนวน 39 โครงกำร  
วงเงินสนบัสนนุ 73.571 ล้ำนบำท และก่อให้เกดิมูลค่ำกำรลงทุน 514.875 ล้ำนบำท ในปี 2561 ท้ังนี ้มจี�ำนวนโครงกำร
นวตักรรมเพือ่สงัคมมำกท่ีสดุในด้ำนเกษตรกรรมยัง่ยนื ด้ำนกำรท่องเทีย่วและวฒันธรรม และด้ำนควำมเป็นเมอืง ตำมล�ำดบั

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ)
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230201

การด�าเนนิการทีผ่่านมา หน่วยงำนภำครฐัทีเ่กีย่วข้อง อำท ิกระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจัิยและนวตักรรม 
(อว.) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงำน (รง.) กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส�ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ (สศช.) และสถำบนักำรศกึษำ 
ได้มีกำรด�ำเนินนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในกำรแก้ปัญหำในประเด็นส�ำคัญทำงสังคมของ
ประเทศ ผ่ำนกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรพฒันำนวตักรรมเพือ่บรูณำกำรกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้และแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนในระดบันโยบำย โดยกำรพฒันำเครือ่งมอืวเิครำะห์ข้อมลูเชงิสถติิเพือ่ประกอบกำรตดัสนิใจแก้ปัญหำ
ในเชิงนโยบำย โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้รูปแบบ 
กำรท่องเทีย่วเชงิสขุภำพและเชงินเิวศตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียงบนฐำนบนฐำนดจิทิลัชุมชน กำรพฒันำพฒันำแบตเตอรี่
เพื่อใช้ในกำรผลิตเครื่องกรองน�้ำโดยอำศัยพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ส�ำหรับชุมชน เป็นต้น รวมทั้งโครงกำรถ่ำยทอด 
องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรวจิยัและนวตักรรมเพือ่กำรพัฒนำชมุชน พฒันำศกัยภำพกำรประกอบอำชพีของผู้สงูอำยุ เกษตรกร
ผูป้ลกูข้ำว ตำมแนวทำงเกษตร 4.0

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีวิสำหกิจเพื่อสังคมและผู้สนใจท�ำงำนเพื่อสังคม
เป็นจ�ำนวนมำก ทั้งนี้ มีควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ กำรวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหำทำงสังคม อำทิ กำรมุ่งเป้ำปัญหำ
และควำมต้องกำรในระดับปัจเจกบุคคล และกำรสร้ำงควำมเสมอภำคในสังคม นอกจำกนี้ กำรน�ำผลงำนวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรมด้ำนสังคมไปก�ำหนดเป็นนโยบำย มำตรกำร หรือโครงกำรที่ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
และลดควำมเหลื่อมล�้ำในมิติต่ำง ๆ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐควรร่วมกับสถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ หรือวิสำหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อน�ำผลกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสังคม โดยเฉพำะกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำในระดับพื้นที่และระดับ
ปัจเจกบุคคล เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์เพื่อน�ำไปสู่กำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะที่เป็นรูปธรรมและน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ
จรงิ หรอืมำตรกำรและโครงกำรท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรในระดับพืน้ท่ีและประชำชน นอกจำกนี ้หน่วยงำนภำครฐั
และภำคเอกชนควรร่วมกันด�ำเนินโครงกำร อำทิ กำรต่อยอดกำรวิจัยด้ำนสังคมเพ่ือสำมำรถสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
หรือมูลค่ำเชิงพำณิชย์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรยกระดับคุณภำพชีวิต ลดควำมเหล่ือมล�้ำและสร้ำงควำมเสมอภำค
ทำงสังคมจำกกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม



434

23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230301 การประยกุตใ์ช้ความรูเ้ทคโนโลย ี
และนวัตกรรมในการเพ่ิมมลูคา่ 
ของเศรษฐกจิสเีขยีวอยา่งย่ังยนืเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การวจิยัและพัฒนานวตักรรมดา้นสิง่แวดล้อม

มุ่งเน้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นองค์ควำมรู้
ในกำรต่อยอดกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ อำทิ เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ กำรจัดกำรมลพิษ และพลังงำนหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือจัดกำร 
กับปัญหำท้ำทำยเร่งด่วนส�ำคัญของประเทศในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรส่งเสริมให้เกิด 
ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจสีเขียวในภำคธุรกิจอุตสำหกรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มข้ึนของสัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และส่ิงบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร  ์
ด้ำนเศรษฐกิจชีวภำพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ทั้งหมด และกำรจัดท�ำข้อมูลฐำนให้สมบูรณ์
ภำยในปี 2565 นั้น เมื่อเทียบเคียงจำกข้อมูลดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2562  
โดยกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พบว่ำ จ�ำนวนสิทธิบัตรด้ำนท่ีเกี่ยวข้อง  
คือ Biotechnology ในช่วงปี 5 ปีล่ำสุด (2557-2561) มีจ�ำนวนเพียง 1-2 สิทธิบัตรต่อปีเท่ำนั้น ทั้งนี้ หำกเทียบเคียง
จำกกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม จำกข้อมูลสถิติกำรพัฒนำนวัตกรรม ในสำขำเศรษฐกิจชีวภำพ  
และสำขำเศรษฐกิจกำรผลิตและกำรหมุนเวียน โดยส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.) ในปี 2562 พบว่ำ  
มีผู ้ขอรับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมในด้ำนดังกล่ำว จ�ำนวน 127 โครงกำร หรือประมำณร้อยละ 53  
ของโครงกำรทั้งหมด โดยเป็นโครงกำรที่มุ่งส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่ำอย่ำงยั่งยืน

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ)
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230301

การด�าเนนิการทีผ่่านมา หน่วยงำนภำครัฐทีเ่กีย่วข้อง อำทิ กระทรวงอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจัิยและนวตักรรม (อว.)  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสถำบนักำรศกึษำ ได้ให้ควำมส�ำคญักับกำรสร้ำงนวตักรรมควบคูก่บักำรพฒันำ 
ตำมเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื หรอื Sustainable Development Goals (SDGs) อำท ิกำรจดักำรประกวดนวตักรรม 
สเีขยีวเพือ่สร้ำงควำมตระหนกัรูใ้ห้แก่ประชำชนทุกช่วงวยั กำรส่งเสรมิงำนวจิยัและพฒันำนวตักรรมด้ำนสิง่แวดล้อมในภำครฐั 
และสถำบนักำรศกึษำ โครงกำรวจิยัเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลิตพชืเศรษฐกิจและพชืท้องถิน่ 
โครงกำรบรหิำรจัดกำรขยะมลูฝอยในชมุชน โครงกำรพัฒนำออกแบบโครงสร้ำงดินท่ีมปีระสิทธภิำพในกำรป้องกนัน�ำ้ทะเล 
รกุล�ำ้บรเิวณพืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเล และกำรด�ำเนนิงำนตำมกรอบนโยบำยกำรพัฒนำวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ของประเทศไทย เพือ่เศรษฐกิจชวีภำพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว (Bio - Circular - Green economy : BCG)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำประเทศไทยจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ด้ำนสิง่แวดล้อมมำกข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง แต่พบว่ำมสีถติิกำรจดสทิธบิตัร รวมทัง้กำรขึน้บญัชนีวตักรรมไทยในด้ำนทีเ่กีย่วข้องกบั 
สิง่แวดล้อมในจ�ำนวนท่ีน้อยมำก แสดงให้เห็นถงึควำมท้ำทำยของไทยจำกกำรมจี�ำนวนข้อมลูสทิธบิตัรในด้ำนทีเ่กีย่วข้อง 
อย่ำงจ�ำกดั ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อกำรประยกุต์ใช้ในกำรเพิม่มลูค่ำของเศรษฐกจิสเีขยีวอย่ำงยัง่ยนืต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย อว. ควรด�ำเนนิกำรรวบรวมข้อมลูเทคโนโลยแีละนวัตกรรมด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นฐำนองค์ควำมรู้ในกำรต่อยอดกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ อำทิ เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ  
กำรจัดกำรมลพษิ และพลงังำนหมนุเวยีน และก�ำหนดมำตรกำรจงูใจให้ผูพ้ฒันำนวตักรรมด�ำเนนิกำรจดสทิธบิตัร รวมทัง้  
ส่งเสรมิหรอืร่วมลงทนุระหว่ำงผูป้ระกอบกำรกับเจ้ำของสทิธบิตัร ในกำรประยกุต์ใช้งำนวจิยัและนวตักรรมให้เกิดมูลค่ำ
ทำงกำรตลำดและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม อำท ิกำรวจิยัสมนุไพรพืน้ถิน่เพือ่ต่อยอดผลติภณัฑ์เพ่ือสขุภำพและควำมงำม 
กำรน�ำวสัดเุหลอืใช้จำกกำรผลติมำสร้ำงมลูค่ำ เพ่ือน�ำองค์ควำมรู้ไปต่อยอดสู่กำรประยกุต์ใช้ควำมรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ในกำรเพิม่มลูค่ำของเศรษฐกจิสเีขยีวอย่ำงยัง่ยนืต่อไป 
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230401 ประเทศไทยมีขดีความสามารถ 
ของเทคโนโลยฐีานท้ัง 4 ดา้น  
ทัดเทียมประเทศทีก่า้วหนา้ในเอเชยี

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน

มุ่งเน้นกำรวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่งำนวิจัยประยุกต์ รวมทั้งงำนวิจัยข้ันแนวหน้ำที่สร้ำง 
องค์ควำมรูท้ีเ่ป็นเลศิ เพือ่สนบัสนนุกำรพฒันำนวัตกรรมทำงเศรษฐกิจ นวตักรรมทำงสังคม และนวตักรรมทำงส่ิงแวดล้อม 
ผ่ำนกำรสร้ำงและพฒันำเทคโนโลยฐีำนท้ัง 4 ด้ำน ได้แก่ เทคโนโลยชีวีภำพ เทคโนโลยวีสัดุ นำโนเทคโนโลย ีและเทคโนโลยี
ดจิทิลั โดยมปัีจจยัส�ำคญัทีต้่องด�ำเนนิกำรเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำย ได้แก่ กำรสร้ำงองค์ควำมรูท้ำงเทคโนโลยฐีำนโดยภำครฐั  
และกำรพฒันำต่อยอดองค์ควำมรูผ่้ำนกำรดูดซับเทคโนโลยจีำกต่ำงประเทศ

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย จำกตวัชีว้ดัของแผนแม่บทย่อย ท่ีก�ำหนดว่ำประเทศไทยมขีีดควำมสำมำรถของเทคโนโลยฐีำน
ท้ัง 4 ด้ำน ทัดเทียมประเทศที่ก้ำวหน้ำในเอเชียนั้น ทั้งนี้ เนื่องจำกปัจจุบันยังไม่มีกำรประมวลสถำนะควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงองค์ควำมรูเ้ทคโนโลยฐีำนของประเทศเป็นกำรเฉพำะไว้ อย่ำงไรกต็ำม หำกพจิำรณำจำกดลุกำรช�ำระเงนิทำงเทคโนโลยี 
ซึง่สะท้อนสถำนะของประเทศว่ำเป็นผูร้บัหรอืผูถ่้ำยทอดเทคโนโลย ีตำมรำยงำนดัชนวีทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย 
ปี 2562 โดยกระทรวงอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) แล้วพบว่ำ ประเทศไทยยงัคงมสีถำนะเป็นผู้รับทำง
เทคโนโลยแีละมีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 มรีำยจ่ำยทำงเทคโนโลยสูีงถงึ 440,153 ล้ำนบำท ขณะทีม่รีำยรบั
ทำงเทคโนโลย ี182,603 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนมำกถึง 2 เท่ำ แสดงให้เหน็ว่ำประเทศไทยต้องพึง่พำองค์ควำมรูจ้ำก 
ต่ำงประเทศเป็นหลกั และอำจสะท้อนกำรขำดกำรพฒันำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยขีองตนเอง และมโีอกำสไม่บรรลเุป้ำหมำย 
ในกำรมขีดีควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยฐีำนท่ีทัดเทียมประเทศทีก้่ำวหน้ำในเอเชยีได้

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)
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230401

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ อว. กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) และกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีกำรด�ำเนินกำรส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยข้ันพ้ืนฐำน (Basic research)  
ที่จะสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ น�ำไปสู่กำรต่อยอดให้เกิดงำนวิจัยเชิงประยุกต์ในระดับที่สูงขึ้น ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ 
อำทิ โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ เช่น กำรพัฒนำโฟมยำงย่อยสลำยได้ 
ทำงชีวภำพ กำรพัฒนำต้นแบบระบบกำรลดควำมร้อนรอบอำคำรในเขตชุมชนเมือง เป็นต้น โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีฐำนที่ส�ำคัญ โดยมุ่งผลงำนทำงวิชำกำรทำงพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวัสดุ และนำโนเทคโนโลยี เพ่ือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ โครงกำรวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้
นวัตกรรมด้ำนพืชและสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลงำนวิจัย โครงกำรพัฒนำโจทย์วิจัยเชิงบูรณำกำร และโครงกำรวิจัยและ
พัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนใหม่ต่อยอดไปสู่งำนวิจัย

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ควำมท้ำทำย
ของประเทศไทยในกำรก้ำวขึ้นเป็นประเทศที่มีขีดควำม
สำมำรถของเทคโนโลยฐีำนในเอเชยี คือ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ทำงเทคโนโลยีฐำนภำยในประเทศ และกำรดดูซับองค์ควำมรู้
จำกประเทศทีข่ำยเทคโนโลยใีห้กบัไทย โดยต้องเร่งพฒันำ
บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อหนุน 
ต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีพื้นฐำน เพื่อให้มีควำมรู้เท่ำทัน 
กับประเทศอื่น ๆ ก่อนพัฒนำและต่อยอดกับบริบท 
ของประเทศไทยในสำขำต่ำง ๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนและ
สถำบันกำรศึกษำภำครัฐควรเป็นหลักของผู ้พัฒนำ 
องค์ควำมรู้เทคโนโลยีฐำนของประเทศ โดยด�ำเนินกำร  
อำทิ กำรก�ำหนดสถำบนักำรศกึษำหรือหน่วยงำนวจัิยให้เป็น
หน่วยวิจัยหลักเฉพำะทำงในกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้
เทคโนโลยฐีำน กำรพัฒนำก�ำลงัคนด้ำนกำรวจิยัเฉพำะทำง
ด้ำนเทคโนโลยีฐำน กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและ 
กฎระเบยีบทีส่นบัสนนุกำรวจัิย นอกจำกนี ้ควรส่งเสรมิให้
ภำคเอกชนให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูดซับเทคโนโลยี 
องค์ควำมรูจ้ำกประเทศ เพือ่ลดกำรพึง่พำเทคโนโลยใีนระยะ
ยำว และสนับสนุนให้ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถ 
ของเทคโนโลยีโดยเฉพำะในเทคโนโลยีฐำนทั้ง 4 ด้ำน 
ทดัเทยีมกบัประเทศทีก้่ำวหน้ำในเอเชยีต่อไป
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230501 จ�านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีจ่�าเปน็ตอ่การ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม

มุง่เป้ำพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำด้ำนวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เช่น บุคลำกรด้ำนกำรวิจัย ห้องปฏิบัติกำร  
ศนูย์บ่มเพำะ และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง เป็นต้น เพือ่สนบัสนนุ 
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของประเทศแก่ทุกภำคส่วนให้มี
กระบวนกำรวจิยั วเิครำะห์ วดัผล ทีเ่ป็นระบบและได้มำตรฐำนสำกล 
โดยกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงเทคโนโลยแีละวทิยำศำสตร์ข้ันสงู 
และกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม  
จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได ้
อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย กำรเพิม่ขึน้ของจ�ำนวนโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ�ำเป็นต่อกำร 
พัฒนำประเทศ สำมำรถเทียบเคียงจำกข้อมูลดัชนีวิทยำศำสตร์  
วจัิย และนวัตกรรม โดยกระทรวงอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจัิยและ
นวัตกรรม (อว.) โดยพบว่ำประเทศไทยมีจ�ำนวนห้องปฏิบัติกำร 
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำก 8,580 แห่ง ในปี 2558 เป็น 8,798 แห่ง  
ในปี 2562 หรอืเพิม่ขึน้ประมำณ ร้อยละ 2.5 โดยอยูใ่นหน่วยงำนภำค
เอกชนเป็นหลัก จ�ำนวนรวม 3,124 แห่ง (ร้อยละ 35) นอกจำกนี้  
มกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่งของบุคลำกรด้ำนกำรวจิยัและพฒันำท่ีท�ำงำน
วจัิยเตม็เวลำ (Full-Time equivalence: FTE) จำก 1.38 คน ต่อประชำกร 
1,000 คน ในปี 2560 เป็น 1.70 คนต่อประชำกร 1,000 คน ในปี 2561  

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง อำทิ อว. กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) และสถำบันกำรศึกษำ  
ได้ด�ำเนินนโยบำยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ�ำเป็น 
ต่อกำรพฒันำประเทศเพิม่ขึน้ อำท ิโครงกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนแสงซินโครตรอนขัน้สูง โครงกำรพัฒนำนำฬิกำ
อะตอมเชงิแสง โครงกำรพัฒนำเคร่ืองเร่งอนภุำคเชงิเส้นส�ำหรบักำรเกษตรและอตุสำหกรรม โครงกำรศกึษำและพฒันำวธิกีำร
สอบเทยีบและนวตักรรมกำรวัดด้ำนแสงและอณุหภมู ิ เพ่ือสนบัสนนุคลสัเตอร์เกษตรและอำหำรแปรรปู โครงกำรจดัตัง้ 
ห้องปฏิบตักิำรวเิครำะห์และทดสอบผลติภณัฑ์ โครงกำรระบบดำวเทยีมส�ำรวจเพ่ือกำรพัฒนำ (THEOS-2) โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน บคุลำกร และระบบวจิยัและพฒันำนวตักรรมของประเทศ โครงกำรสร้ำงเครอืข่ำยและควำมร่วมมือ 
กำรวิจัยด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรเทศ โครงกำรพัฒนำก�ำลังคนและสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์นวัตกรรม 
เพือ่เป็นกำรสร้ำงระบบนเิวศท่ีเอือ้ต่อกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรม โดยเฉพำะในสำขำทีส่อดรบักบัควำมต้องกำรของประเทศ

โดยบคุลำกรดงักล่ำวอยูใ่นภำคเอกชน ร้อยละ 63 สถำบันกำรศกึษำ ร้อยละ 23 และหน่วยงำนภำครฐั ร้อยละ 12 ตำมล�ำดบั

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ)

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ)
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230501
ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่ำจ�ำนวน 
ห้องปฏิบัติกำรจะมีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่จำกข้อมูล
ของส�ำนกับรหิำรและรบัรองห้องปฏิบตักิำร ของ อว. พบว่ำมี
กำรรบัรองตำมระบบคณุภำพสำกล เพียง 4,381 ห้องปฏบิติั
กำร (หนึ่งแห่งสำมำรถได้รับกำรรับรองมำกกว่ำหนึ่งระบบ
คณุภำพ) ดงันัน้ ควำมท้ำทำยส�ำคญั คอื กำรเร่งพฒันำระดับ
มำตรฐำนของห้องปฏบิติักำร เพ่ือยกระดับคณุภำพ มำตรฐำน 
และเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นของผู ้ใช้งำนห้องปฏิบัติกำร  
ผู ้ประกอบกำร นักลงทุน รวมไปถึงผู ้บริโภคหรือผู ้ใช ้
ผลติภัณฑ์ทีผ่่ำนกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อว. ควรร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ โรงพยำบำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
เร่งส่งเสรมิให้ห้องปฏบัิตกิำร ศนูย์บ่มเพำะต่ำง ๆ ทัง้ในหน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชนตรวจสอบมำตรฐำนและพัฒนำคุณภำพ
กระบวนกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรม เพือ่ให้ได้รบักำรรบัรองตำมระบบคณุภำพสำกลต่ำง ๆ ตลอดจนพฒันำและยกระดบั
โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์ขัน้สงูและเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ เพือ่ยกระดบัมำตรฐำนกำรวจัิย
และพฒันำ รวมท้ัง อว. ควรพฒันำและประชำสมัพนัธ์กำรใช้ระบบฐำนข้อมลูโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ทีท่กุภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงและสบืค้นข้อมูลได้ เพือ่ให้สำมำรถน�ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดังกล่ำวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
และสร้ำงควำมเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคหรอืผู้ใช้บรกิำรสนิค้ำทีผ่่ำนกำรวจิยัต่ำง ๆ ต่อไป

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ)
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230502 สดัสว่นการลงทนุวจิยัและพัฒนา 
ของภาคเอกชนตอ่ภาครฐัเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม

มุ่งเป้ำให้ภำคเอกชนเป็นภำคส่วนหลักในกำรลงทุนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรก�ำหนดมำตรกำรจูงใจ
ในกำรลงทุนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของภำคเอกชน และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำยที่เพียงพอ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มข้ึนของสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐ  
สำมำรถเทียบเคียงจำกรำยงำนของกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยพบว่ำประเทศไทย
มีสัดส่วนดังกล่ำวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 70:30 ในปี 2558 เป็น 73:27 ในปี 2559 และ 80:20 ในปี 2560 ตำมล�ำดับ 
จึงได้บรรลุเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้แล้ว ในกำรนี้ ภำคเอกชนและภำครัฐควรรักษำระดับกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำไว้และมุ่งเป้ำกำรวิจัยและพัฒนำที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศในระยะยำว ส�ำหรับสถำนกำรณ์
มำตรกำรจูงใจจำกภำครัฐ จำกผลกำรส�ำรวจปี 2561 โดย อว. พบว่ำภำคเอกชนส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 54  
ไม่ทรำบมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนของภำครัฐ และประมำณร้อยละ 29 ทรำบมำตรกำรแต่ไม่เข้ำร่วมใช้ประโยชน์  
ผลส�ำรวจดังกล่ำวสะท้อนควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำมำตรกำรและกระบวนกำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
ที่ตอบสนองเป้ำหมำยและควำมต้องกำรร่วมกันระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชน

การด�า เนินการ ท่ีผ ่ านมา  หน ่วยงำนภำครัฐ 
ที่เก่ียวข้อง อำทิ อว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) กระทรวงพำณิชย์ (พณ.) ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) และสถำบันกำร
ศึกษำ ได ้ด�ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนเป ้ำหมำย  
เช่น กำรให้สิทธิประโยชน์กำรลงทุน มำตรกำร 
ลดหย่อนภำษี 200% กำรให้สินเชื่อดอกเบ้ียต�่ำ 
หรอืเงนิให้เปล่ำเพือ่กำรพฒันำเทคโนโลย ีกำรท�ำบัญชี
สิง่ประดษิฐ์ไทย กำรพฒันำระบบข้อมลูสำรสนเทศกลำง
ข ้ อ มู ลก ำ ร วิ จั ย และนวั ต ก ร รมและต ่ อ ยอด 
กำรใช้ประโยชน์ กำรพัฒนำก�ำลังคนและสถำบัน 
ควำมรู ้ และกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพนักวิจัย 
ด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร เป็นต้น

ที่มำ: อว.(ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
      วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำสัดส่วนกำรลงทุนของภำคเอกชนจะเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  
แต่ยังคงมีควำมท้ำทำยเพื่อบรรลุเป้ำหมำย อำทิ กำรพัฒนำมำตรกำรจูงใจที่ตอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำในอนำคต 
ของประเทศและสำมำรถดึงดูดให้เอกชนเข้ำร่วมใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ระยะเวลำและกระบวนกำร 
ขอรับกำรส่งเสริม กำรผลิตบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ รวมทั้งกำรลงทุนกำรวิจัย
และพัฒนำขั้นพื้นฐำนเพื่อเพิ่มองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน  
ตลอดจนกำรด�ำเนินงำนอื่น ๆ ของภำครัฐในระยะยำว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐควรร่วมกับภำคเอกชนในกำรก�ำหนดมำตรกำรจูงใจ  
และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยที่ตอบควำมต้องกำรของประเทศ โดยควรมีกำรด�ำเนินงำน เช่น กำรจับคู่สถำบัน
กำรศึกษำกับผู้ประกอบกำรเอกชนเพื่อกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำ กำรก�ำหนดมำตรกำรจูงใจที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงผลิตภัณฑ ์
ออกสู่ตลำด กำรลดระยะเวลำและข้ันตอนในกำรขอรับกำรส่งเสริม กำรมุ่งเป้ำเรื่องที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ของประเทศในระยะยำว และส่งเสริมกำรวิจัยขั้นพื้นฐำนเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ รวมไปถึงกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำส�ำหรับ
กำรต่อยอดเชิงพำณิชย์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรักษำเป้ำหมำยสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐ 
ในระยะยำวต่อไป
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กำรบรรลุวิสัยทัศน์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 ที่ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ท่ีพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” จะส่งผลให้เกิดกำรขับเคลื่อนประเทศไทย 
ให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศบนหลักของกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน มีกำรกระจำยควำมเจริญ 
สู่ทุกภูมิภำค ประชำกรมีรำยได้เพิ่มข้ึนอย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมทั้งได้รับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตในทุกช่วงวัย
และทุกมิติให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล อยู่อำศัยในประเทศที่มีควำมปลอดภัย ปรำศจำกภัยคุกคำมต่ำง ๆ ในทุกระดับ 
ตำมเป้ำหมำย “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม  
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” ซึ่งกำรท่ีประเทศไทยจะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ได้นั้น ยุทธศำสตร์ชำติจะต้องมีกำรถ่ำยระดับสู่แผนระดับต่ำง ๆ และน�ำไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนปฏิบัติรำชกำรและ
โครงกำรที่มุ่งเป้ำหมำยร่วมกันของทุกหน่วยงำน รวมถึงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในสังคม   

อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงทีผ่่ำนมำ กำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ชำตผ่ิำนโครงกำร/กำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ ยงัพบปัญหำ อปุสรรค 
และประเดน็ท้ำทำยหลำยประกำรทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึข้อจ�ำกดัของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการถ่าย
ระดับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไปยังเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผลให้มีควำมเสี่ยง 
ในกำรบรรลผุลสมัฤทธิแ์ละผลลพัธ์เป้ำหมำยกำรพฒันำของยทุธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทฯ ตำมทีก่�ำหนด โดยหน่วยงำน
ได้รำยงำนปัญหำหรอือุปสรรคต่ำง ๆ ผ่ำนทำงระบบตดิตำมและประเมนิผลแห่งชำต ิ(eMENSCR) สรปุเป็นประเดน็ท้ำทำย
ทีส่�ำคญัในระดับกำรขบัเคลือ่นโครงกำร/กำรด�ำเนินงำน ดงันี้

ด้านความชัดเจนของการก�าหนดการมีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตาม 
เป้าหมายแผนแม่บทฯ ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรประเมินผลของโครงกำรในกำรสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และต่อกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในมิติต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำย อำทิ กำรจัดสรรบุคลำกรและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสม

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเป็น 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลักและหน่วยงำนรับผิดชอบร่วม 
และระหว่ำงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ อำจยังมีข้อจ�ำกัด  
ท�ำให้กำรตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรด�ำเนนิโครงกำร
เพื่อน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกันยังมีควำมท้ำทำย 
และส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นและกำรยอมรับของภำคีพัฒนำ
ในกำรด�ำเนินงำน โดยเฉพำะภำคประชำชนในพื้นที่ 
ด�ำเนนิกำร 
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ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมำยและกฎระเบียบภำยในประเทศ และกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
ทีอ่ำจยงัไม่สอดคล้องหรอืมคีวำมยดืหยุน่พร้อมรองรบักำรเปลีย่นแปลงต่ำง ๆ ตำมบรบิทกำรพฒันำทีเ่ปลีย่นไปได้อยำ่ง 
มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร เป็นอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำน ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำกว่ำแผนกำรด�ำเนินงำนที่ก�ำหนดไว้  
โดยเฉพำะระเบียบหรือแนวทำงในกำรจัดท�ำงบประมำณเพื่อด�ำเนินโครงกำร หรือกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่อำจ 
ไม่สอดคล้องกับขอบเขตภำรกิจของหน่วยงำนบำงหน่วยงำนส่งผลให้กำรด�ำเนินโครงกำรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อประชำชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เนื่องจำกกำรยึดระเบียบกำรปฏิบัติที่อำจล้ำสมัย ไม่มีกำรปรับเปล่ียน 
ตำมสถำนกำรณ์หรือบริบทจนก่อเป็นอุปสรรคในกำรด�ำเนินโครงกำร

ด้านความพร้อมของข้อมูลหรือข้อจ�ากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็น ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง 
กำรมแีหล่งข้อมลูหลำยแหล่งท�ำให้เกดิควำมคลำดเคล่ือนของข้อมลู ส่งผลให้กระบวนกำรตัดสินใจต่ำง ๆ เพ่ือขบัเคลือ่น 
กำรด�ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ยังมีข้อจ�ำกัด ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรอำจยังไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประชำกรในพื้นที่ได้อย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ ยังมีข้อจ�ำกัดในกำรเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน ส่งผลให้ 
กำรด�ำเนินกำรบ่อยครั้งมีควำมซ�้ำซ้อนกันระหว่ำงหน่วยงำนในพืน้ที ่ทัง้ในเชงิกลุม่เป้ำหมำยและกำรด�ำเนนิงำน หรือไม่
ครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำย ส่งผลต่อประสทิธิภำพกำรใช้งบประมำณภำครฐั
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ในขณะเดียวกัน เม่ือพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำนจำก 
กำรประเมินเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ 
ทัง้ 23 ประเดน็พบประเดน็ท้ำทำยส�ำคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ
กำรบรรลผุลสมัฤทธิต์ำมเป้ำหมำยของกำรด�ำเนนิกำรตำม 
ยทุธศำสตร์ชำต ิสรปุได้ดงัน้ี

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย มีประเด็น
ท้ำทำยส�ำคัญทีส่่งผลกระทบต่อกำรบรรลเุป้ำหมำย ได้แก่  
(1) ควำมแตกแยกทำงควำมคิดและกำรเพิ่มขึ้นของ 
ควำมรนุแรงในสงัคมและในทำงกำรเมอืงท้ังระดบัประเทศ
และระดบัท้องถิน่ (2) กำรถูกเลอืกปฏิบัตแิละกำรคุ้มครอง
สิท ธิของประชำชนท่ีไม ่ ท่ัวถึงหรือไม ่ เท ่ำเทียมกัน  
(3) ควำมแตกต่ำงในกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรทำงสังคมและ
ทรพัยำกรทำงเศรษฐกิจของประชำชน (4) ควำมตระหนกัรู้
และควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพของตัวเอง และ  
(5) กำรเพิม่ขึน้ของภัยคกุคำมด้ำนควำมมัน่คงท่ีส�ำคญั อำทิ 
ยำเสพติดและกำรค้ำมนุษย์ มีส่วนส่งผลกระทบต่อ 
ควำมอยู่ดีและควำมเป็นสุขของประชำชนในภำพรวม  
รวมท้ังกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรเป็นสังคมที่สงบสุขของ
ประเทศ

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการกระจายรายได้ มีประเด็นท้ำทำยส�ำคัญที่ส่งผล 
กระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ (1) กำรลดลงของ
ประสทิธภิำพและผลติภำพในภำคกำรผลติ ตลำดแรงงำน 
และกำรบรหิำรจดักำร (2) กำรขำดนวตักรรมและกำรวจัิย
พฒันำทีมุ่่งเน้นเป้ำหมำยของประเทศ (3) กำรแข่งขนัและ
กำรกดีกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (4) โรคอบุตัใิหม่และ
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (5) กำรกระจุกตัวของควำมเจริญ 
ในบำงพ้ืนท่ีของประเทศ (6) ภำระหนี้สินส่วนบุคคลและ
ควำมรู ้ทำงด้ำนกำรวำงแผนกำรเงินของประชำชน  
เป็นประเด็นท้ำทำยที่ส ่งผลกระทบต่อกำรยกระดับ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำเศรษฐกิจ 
ในภำพรวม รวมทัง้ส่งเสรมิกำรกระจำยรำยได้ให้ทัว่ถงึและ
เป็นธรรมของประเทศ

ปัจจยัอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได้ 
กำรเกดิสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ได้อย่ำงไม่คำดคิด 
เช่น ภัยพิบัติและควำมผันผวนของภูมิอำกำศ สภำวะ
กำรผันผวนของเศรษฐกิจโลก กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ระหว ่ ำ งประ เทศ กำร เกิ ดขึ้ นของ โรคอุบั ติ ใหม ่  
ซ่ึงส่งผลกระทบให ้ต ้องมีกำรชะลอกำรด�ำเนินงำน  
หรือท�ำให ้แผนกำรด�ำเนินงำนมีอุปสรรคก่อให ้เกิด 
ควำมล่ำช้ำ ซ่ึงรวมถึงความต่อเนื่องของการด�าเนิน
โครงการ/การด�าเนินงาน โดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลง
โครงสร ้ ำงกำรบริหำรหรือผู ้ รับ ผิดชอบโครงกำร  
ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำน
โดยตรง
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ มีประเด็น
ท้ำทำยส�ำคัญทีส่่งผลกระทบต่อกำรบรรลเุป้ำหมำย ได้แก่ 
(1) ควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวในกำรเลี้ยงดูบุตร
และปลกูฝังค่ำนยิมคณุธรรมและจรยิธรรมท่ีดี (2) กำรขำด
ทกัษะทีจ่�ำเป็นของโลกศตวรรษที ่21 อำทิ ควำมสำมำรถ 
ในกำรแก้ปัญหำ กำรปรับตัว กำรสื่อสำร ดิจิทัล และ 
กำรท�ำงำนร่วมกบัผูอ้ืน่ (3) ผลติภำพทำงด้ำนแรงงำนทีล่ดลง 
(4) ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองของผู้สูงอำยุ และ  
(5) จ�ำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจำกกำรใช้ถนน มีส่วน 
ส่งผลกระทบต่อกำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย์ในช่วงวยั และ
กลุม่ต่ำง ๆ ของประเทศไทย

ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม มปีระเดน็
ท้ำทำยส�ำคญัทีส่่งผลกระทบต่อกำรบรรลเุป้ำหมำย ได้แก่  
(1) กำรเพ่ิมขึ้นของช่องว่ำงควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงพื้นที่  
(2) ควำมล่ำช้ำในกำรกระจำยอ�ำนำจและควำมรบัผดิชอบ 
สูท้่องถิน่ (3) กำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำระหว่ำง
พืน้ทีต่่ำง ๆ ในประเทศ (4) ควำมเข้ำใจถงึสทิธแิละสำมำรถ
ในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของประชำชนได้อย่ำง 
เท่ำเทยีมและเป็นธรรม และ (5) กำรบรูณำกำรข้อมูลระบุ 
ตวับคุคลทีย่งัไม่มหีลกัประกนัทำงสงัคมได้อย่ำงเป็นรปูธรรม 
เป็นประเด็นท้ำทำยทีส่่งผลกระทบต่อกำรสร้ำงควำมเท่ำเทยีม 
และควำมเสมอภำคของสงัคม

ความหลากหลายทางชวีภาพ คณุภาพส่ิงแวดล้อม และความย่ังยนืของทรพัยากรธรรมชาต ิมปีระเด็นท้ำทำยส�ำคญั 
ทีส่่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ (1) ควำมรุนแรงของภยัพบัิตทิำงธรรมชำต ิ(2) ควำมสำมำรถในกำรรองรบัและ
ปรบัตวัของประชำชนและผูป้ระกอบกำรในภำคกำรผลิต (3) ควำมสำมำรถของภำครัฐในกำรบริหำรสถำนกำรณ์วกิฤตต่ำง ๆ  
(4) กำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม อำทิ น�ำ้เสยี ขยะมลูฝอย และฝุน่ควนัมลพษิ และ (5) ควำมรบัผดิชอบของประชำชนและ 
ผู้ประกอบกำรต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม มีส่วนส�ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยให้อนุรักษ์ไว้และฟื้นฟ ู
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คณุภำพสิง่แวดล้อม และควำมยัง่ยนืของทรพัยำกรธรรมชำติ
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ มีประเด็นท้ำทำยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบ 
ต่อกำรบรรลเุป้ำหมำย ได้แก่ (1) กำรปรับเปลีย่นด�ำเนนิกำรของหน่วยงำนโดยมุง่เป้ำหมำย ผลสมัฤทธิ ์และประโยชน์ของ
ประชำชนเป็นหลกั (2) กำรขจดักำรทจุรติและกำรประพฤตมิชิอบให้หมดสิน้จำกประเทศไทย (3) กำรปรบัปรงุและทบทวน
กฎระเบียบทำงรำชกำรทีล้่ำสมยัและเป็นอปุสรรคในกำรด�ำเนนิชวีติหรอืกำรประกอบธรุกจิ และ (4) ควำมพร้อมในกำรเป็น
ภำครฐัดจิทัิลและกำรเชือ่มโยงข้อมลูระหว่ำงกนั เป็นประเด็นท้ำทำยทีส่่งผลกระทบต่อกำรยกระดับประสิทธภิำพกำรบริหำร
จดักำรของภำครัฐ และกำรให้บรกิำรประชำชนของภำครัฐ

นอกจำกน้ี กำรที่ประเทศไทยจะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ประเทศไทยจ�าเป็น 
ต้องศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริบทโลกที่คาดว่าอาจส่งผลต่อบริบท 
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ร่วมด้วย เพื่อน�ำไปสู ่กำรเตรียมกำรรองรับที่เหมำะสมได้อย่ำงมีศักยภำพ  
ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนประเทศไปสู ่ วิสัยทัศน์และเป ้ำหมำยของยุทธศำสตร ์ชำติในระยะต่อไปเป ็นไปได ้ 
อย่ำงมีควำมต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อบริบทกำรพัฒนำ
ประเทศที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรไทยก�ำลังจะเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย 
ที่สมบูรณ์ คำดว่ำจะท�ำให้ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ตำมสัดส่วนผู้สูงอำยุ 
ที่มีโอกำสเจ็บป่วยเพิ่มมำกข้ึน รวมท้ังควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้สูงอำยุของวัยแรงงำนจะลดลงจำกอัตรำส่วนพึ่งพิง
ของผู้สูงอำยุต่อวัยแรงงำนท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ภำครัฐจ�ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังของประเทศ 
ที่ต้องมีประสิทธิภำพมำกข้ึน นอกจำกนี้ สังคมสูงวัยที่มีก�ำลังแรงงำนลดลงยังอำจส่งผลให้ประเทศไทยต้องพึ่งพำ
แรงงำนข้ำมชำติจำกประเทศที่ยังไม่เข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัยมำกขึ้น จนน�ำไปสู่กำรเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศและรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม อย่ำงไรก็ตำม สภำวกำรณ์ดังกล่ำวอำจส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรสินค้ำ
และบริกำรใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ ซ่ึงอำจต่อยอดไปสู่ธุรกิจ/อุตสำหกรรมใหม่เพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวของตลำดกลุ่มดังกล่ำว อำทิ ธุรกิจบริกำรสุขภำพ บริกำรทำงกำรแพทย์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ รวมถึง 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ขณะเดียวกัน อำจมีควำมเป็นไปได้ที่ประเทศที่เข้ำสู่สังคมสูงวัยแล้วและก�ำลัง
จะเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัยจะปรับเปลี่ยนมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อรับมือกับผลกระทบ ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดกำรลดลง
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ของแรงงำนและนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในประเทศน้อยกว่ำที่ประมำณกำรไว้ได้ด้วยเช่นกัน นอกจำกนี้ ประชำกรรุ่นใหม่ 
จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยประชำกรกลุ่มดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงจำกคนรุ่นก่อนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ  
ทั้งในด้ำนบุคลิก ลักษณะ ทัศนคติ และควำมคำดหวัง อำทิ กำรให้ควำมส�ำคัญกับควำมสมดุลระหว่ำงกำรท�ำงำนกับ
ชีวิตส่วนตัว อิสระและควำมยืดหยุ ่นในกำรท�ำงำน รวมถึงมีควำมเป็นผู ้ประกอบกำรสูง จึงอำจน�ำไปสู ่รูปแบบ 
กำรท�ำงำน กำรใช้ชีวิต และสภำพสังคมรูปแบบใหม่ ๆ ในอนำคต

แนวโน ้มด ้านสุขภาพ  แนวโน ้มกำรเปล่ียนแปลงระดับโลกท่ีเกี่ ยวข ้องกับสุขภำพกำย ประกอบด ้วย  
3 ด้ำนหลัก ได้แก่ 1) กำรเกิดโรค ทั้งโรคจำกวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ไม่ติดต่อ อำทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบำหวำน 
มะเร็ง ตับแข็ง และปอดอักเสบเรื้อรัง อำจก่อให้เกิดควำมท้ำทำยต่อควำมสำมำรถทำงกำรเงินของผู ้ป่วยและ 
ฐำนะกำรเงินกำรคลังของประเทศในกำรดูแลกลุ ่มประชำกรดังกล่ำวได ้ รวมทั้งโรคระบำดจำกโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ ท่ีคำดว ่ำจะยังคงมีแนวโน้มของควำมถี่และควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้นที่อำจส่งผลกระทบ 
ทำงเศรษฐกิจของประเทศได้อย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ จำกทั้งกำรที่ภำคกำรท่องเที่ยวเป็นแหล่งรำยได้หลักของประเทศ 
และจำกกำรที่ ภ ำคกำรผลิ ตของประ เทศ เป ็นส ่ วนหนึ่ ง ของห ่ ว ง โซ ่ มู ลค ่ ำของสินค ้ ำหลำยประ เภท  
2) ควำมต้องกำรบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรดูแลสุขภำพ ภำวะสังคมสูงวัยของทั้งประเทศไทยและต่ำงประเทศ
ส่งผลให้ควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรส�ำหรับผู้สูงอำยุและกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสุขภำพของประชำกร
ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จะน�ำไปสู ่โอกำสทำงธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำย 
ทั้งจำกในและนอกประเทศ อำทิ กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม และกำรเดินทำง 
เพ่ือรับบริกำรทำงกำรแพทย์ในต่ำงประเทศ และ 3) แนวโน้มในด้ำนเทคโนโลยีกำรรักษำพยำบำล ทั้งควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรวิจัยในด้ำนพนัธกุรรมศำสตร์ ทีท่�ำให้เกดิกำรรกัษำพยำบำลทีจ่�ำเพำะเจำะจงและพฒันำสู่บรกิำรขัน้สงูทีส่ำมำรถ
สร้ำงรำยได้และกำรพัฒนำเทคโนโลยีบริกำรทำงกำรแพทย์ เช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรวินิจฉัยและรักษำ 
ระยะไกล และกำรใช้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ร ่วมกับปัญญำประดิษฐ์ เป็นต้น ส่งผลให้ประเทศไทยสำมำรถ 
ใช้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงสำธำรณสุขและกำรควบคุมโรคระบำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ



ส่วนที่ 3  
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

ส่วนที่ 3  
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

448

ความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล  คำดว ่ำจะ 
ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิต
และกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในอนำคต โดยคำดว่ำหำก 
มี กำรน� ำมำประยุ กต ์ ใ ช ้ ท่ี เหมำะสมจะช ่ วย เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในภำคกำรผลิตและกำรบริกำร พัฒนำ
คุณภำพชีวิต และน�ำไปสู่รูปแบบงำนใหม่ โดยคำดว่ำ
ประเทศไทยจะมีกำรน�ำเทคโนโลยี 5G มำประยุกต์ใช้
เต็มรูปแบบ น�ำไปสู่กำรมีเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและ
เศรษฐกิจแบบแบ่งป ันเพิ่มข้ึนรวมถึงกำรใช ้ป ัญญำ
ประดิษฐ ์และระบบหุ ่นยนต ์อัตโนมั ติมำใช ้ ในงำน 
ท่ีมีรูปแบบไม่ซับซ้อนแทนท่ีแรงงำนคน โดยจะเร่ิมจำก
กลุ่มอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งล้วนเป็นอุตสำหกรรมหลักของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรผลิตท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดในระดับสูง อย่ำงไรก็ตำม ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ดิจิทัลอำจส่งผลกระทบในด้ำนอื่น ๆ อำทิ กำรโยกย้ำยหรือเลิกจ้ำงแรงงำนท่ีมีทักษะอยู่ในระดับต�่ำ ควำมไม่เท่ำเทียม 
ในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมยำกจนและควำมเหล่ือมล�้ำ โดยเฉพำะ 
ในประชำกรเปรำะบำงต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ หำกไม ่มีกำรเตรียมควำมพร ้อมรับมืออย ่ำงเหมำะสม 
 
ความผันผวนและแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ภำคกำรเกษตรคำดว ่ำจะเป ็นภำคกำรผลิตที่ ได ้ รับ 
ผลกระทบจำกควำมผันผวนและแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศท่ีรุนแรงที่สุด ส่งผลกระทบต่อรำยได้และ 
ควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรำยได้น้อย นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
ยังอำจท�ำให้กำรแพร่ระบำดของโรคมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทั้งที่เป็นโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ ซึ่งกำรแพร่ระบำด
ข อ ง โ ร ค มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ สั ง ค ม ท้ั ง ใ น มิ ติ ข อ ง สุ ข ภ ำ พ แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  น อ ก จ ำ ก นี้  ร ะ ดั บ น�้ ำ ท ะ เ ล 
ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น จ ำกอุณห ภูมิ ท่ี เ พิ่ ม สู ง ข้ึ น จะก ่ อ ให ้ เ กิ ด ก ำ ร สูญ เสี ยทรั พย ำกรชำยฝ ั ่ ง อั น เ นื่ อ ง ม ำจ ำก 
กำรกัดเซำะที่รุนแรง อีกท้ังพื้นท่ีรำบท่ีอยู่ใกล้ชำยฝั่งทะเลจะถูกน�้ำทะเลท่วม ส่งผลต่อควำมเป็นอยู่และควำมมั่นคง
ของถ่ินฐำนของประชำชน



ส่วนที่ 3  
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

449

พลังงานทางเลือกและยานยนต์สมัยใหม่ จำกกระแส
กำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
ประกอบกับข ้อตกลงระหว ่ ำงประเทศในกำรลด 
กำรปล ่อยก ๊ำซเรือนกระจก ส ่งผลให ้ทุกภำคส ่วน 
ของประเทศได ้มีกำรด�ำเนินกำรอนุรักษ ์และฟื ้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล ้อมเพิ่ มมำกขึ้น  
โดยได้มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อลด 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ  
โดยเฉพำะในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำและภำคกำรคมนำคม
ขนส่ง ซึ่งเป็นภำคส่วนท่ีมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
สูงสุด ซึ่งได้มีกำรใช้พลังงำนทำงเลือกในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
อำทิ แสงอำทิตย์ น�้ำ ลม และควำมร้อนใต้พิภพและ 
กำรคิดค้นยำนยนต์สมัยใหม่ท่ีช่วยลดกำรใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล โดยใช้เชื้อเพลิงสะอำดทดแทน อำทิ พลังงำน
ไฟฟ้ำและเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งกำรพัฒนำนวัตกรรม
พลังงำนทำงเลือกอย ่ำงต ่อเนื่องส ่งผลให ้พลังงำน 
ทำงเลือกมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน จึงจะเป็น
ป ัจจัยสนับสนุนในกำรด�ำ เนินกำรปรับโครงสร ้ำง 
กำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ โดยกำรลดสัดส่วนกำรใช้
พลังงำนจำกเชื้อเพลิงฟอสซิลลง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
ในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมพันธสัญญำ
ระหว่ำงประเทศ ประกอบกับแนวโน้มควำมต้องกำร 
ใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำที่เพิ่มมำกขึ้นทั่วโลก ประเทศไทย
จึงมีโอกำสในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม ่
เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ค ว ำ ม ต ้ อ ง ก ำ ร ข อ ง ต ล ำ ด โ ล ก 
ที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยใช ้จุดแข็งในกำรเป็นฐำน 
กำรผลิตยำนยนต์ท่ีส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก
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ความเป็นเมือง กำรยกระดับกำรพัฒนำเมืองเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ทันสมัยในกำรบริหำรจัดกำรเมืองให้ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นจะเป็นแนวโน้มกำรพัฒนำเมือง 
ที่ค�ำนึงถึงควำมยั่งยืนของกำรใช ้ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมของหลำยประเทศทั่วโลก โดยมีควำมสะดวก 
ในกำรคมนำคมขนส่งและกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและโอกำสทำงเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้กำรเคลื่อนย้ำยของ
ประชำกรเข้ำสู ่เขตเมืองมีควำมรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน และท�ำให้ภำครัฐจ�ำเป็นต้องลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
สำธำรณูปโภคขนำดใหญ่ เช่น ระบบขนส่งมวลชน สนำมบิน รถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง หรือท่ำเรือขนส่งสินค้ำ รวมถึง
ระบบกำรศึกษำ และระบบประกันสุขภำพ เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของเมืองเติบโตเพิ่มมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ควำมเป็นเมืองอำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพของทรัพยำกรและ 
ของสิ่งแวดล้อมได้หำกไม่มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดปัญหำ
ต่ำง ๆ อำทิ มลพิษ ขยะ และน�้ำเสีย ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำกรที่อำศัยในพื้นที่ได้

แนวโน้มการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ควำมขัดแย้งทั้งในด้ำนกำรค้ำและควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ
ของประเทศขั้วอ�ำนำจต่ำง ๆ คำดว่ำจะมีควำมถ่ีและควำมรุนแรงมำกข้ึน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญของ 
กำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศของประเทศต่ำง ๆ และอำจท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท่ีมีขอบเขตแคบลงในมิติของจ�ำนวนสมำชิกและประเด็น 
ควำมร่วมมือ ทั้งน้ี ประเทศไทยมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลำงของภูมิภำคที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจสูง ประกอบกับ ประเทศ
เพ่ือนบ้ำนมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะมีบทบำทเพิ่มขึ้นในห่วงโซ่คุณค่ำของโลก 
อย่ำงไรก็ตำม กำรรวมตัวของกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียนให้เป็นชุมชนที่มีควำมแข็งแกร่ง สำมำรถสร้ำงโอกำสและ
รับมือต่อควำมท้ำทำยต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มบทบำทหรือสร้ำงอ�ำนำจในกำรเจรจำต่อรองกับประเทศคู่ค้ำรำยใหญ่หรือ
ประเทศมหำอ�ำนำจในเวทีโลกยังมีข้อจ�ำกัด ในขณะเดียวกัน กลไกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและกำรรวมกลุ่ม 
ในระดับภูมิภำคที่ไทยมีส่วนร่วมอยู ่ปัจจุบันยังมีประเด็นท้ำทำยในกำรผลักดันกำรแก้ไขปัญหำข้ำมพรมแดน 
อย่ำงยั่งยืนและมีเอกภำพ เช่น ปัญหำฝุ่นควัน กำรอพยพของชนกลุ่มน้อย ขยะพลำสติกในทะเล ควำมขัดแย้ง 
ในกำรใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทร ทรัพยำกรทำงทะเล และแม่น�้ำ ตลอดจนปัญหำยำเสพติดข้ำมชำติ เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะต่อประเด็นท้ำทำย
จำกกำรประเมินประเด็นท้ำทำยทั้งในระดับโครงกำรและระดับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งสถำนกำรณ์ 
แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงทีค่ำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อบรบิทกำรพฒันำประเทศทีส่�ำคญั ส�ำนกังำนฯ จงึมข้ีอเสนอเพือ่ให้ 
กำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐสำมำรถขับเคล่ือนประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์กำรพัฒนำของ
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานผ่านหลักการความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และการบรูณาการกับกระบวนการ 
งบประมาณอย่างเป็นระบบ ทกุหน่วยงำนของรฐัจะต้องด�ำเนนิกำรจดัท�าโครงการ/การด�าเนินงานส�าคญั (X) ทีจ่ะต้อง 
มีการก�าหนดการมีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ที่ชัดเจน 
และสามารถน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ(Y) ให้สามารถบรรลไุด้ตามทีก่�าหนดไว้
ในแต่ละห้วง 5 ปีการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม น�ำไปสูก่ำรบรรลเุป้ำหมำยของยทุธศำสตร์ชำตต่ิอไป (Z) โดยด�ำเนนิกำร 
วเิครำะหแ์ละพจิำรณำหำโครงกำร/กำรด�ำเนนิงำนส�ำคัญ (X) ร่วมกับคณะกรรมกำรจัดท�ำยทุธศำสตร์ชำต ิส�ำนกังำนฯ 
และหน่วยงำนเจ้ำภำพแผนแม่บทฯ ทัง้ 3 ระดบั ตำมมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่3 ธนัวำคม 2562 โดยแต่ละหน่วยงำนของรัฐ
จะต้องบรรจุโครงกำรส�ำคัญที่ได้มีกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ร่วมกันในแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกระบวนการงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณทีส่อดคล้อง ทนัการณ์ และสะท้อนการมองเป้าหมายร่วมกนั
ของหน่วยงานในการถ่ายระดบัเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาตไิปยงัเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตต่ิอไป 
ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในมำตรำ 16 ของพระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 
และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 ท่ีระบใุห้ส่วนรำชกำรจดัท�ำแผนปฏบิตัริำชกำรของส่วนรำชกำรระยะ 5 ปีทีต้่องสอดคล้องกับ
ยทุธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทฯ แผนกำรปฏริปูประเทศ แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ินโยบำยของคณะรฐัมนตรี
ทีแ่ถลงต่อรัฐสภำ และแผนอืน่ทีเ่กีย่วข้อง และในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจดัท�าแผนปฏบิติัราชการประจ�าปี
เสนอต่อรฐัมนตรเีพือ่ให้ความเหน็ชอบ เพือ่ให้ส�านกังบประมาณด�าเนนิการจดัสรรงบประมาณเพือ่ปฏบัิตงิานให้บรรลุ
ผลส�าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต่อไป โดยในส่วนของกำรด�ำเนินกำรที่เป็นกำรด�ำเนินกำร 
เร่งด่วนของแต่ละปีงบประมำณ ให้พิจำรณำใช้แผนบูรณำกำรในกำรเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนท่ีส�ำคัญ  
และกรณทีีห่น่วยงำนของรฐัมคีวำมจ�ำเป็นต้องจดัท�ำแผนปฏบิตักิำรด้ำน…. เพือ่แปลงยทุธศำสตร์ชำต ิและแผนแม่บทฯ  
ไปสู่กำรปฏิบัติ ให้ยึดหลักกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 ธันวำคม 2562 ท่ีก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำแผนระดับที่ 3  
ในส่วนของแผนปฏิบตักิำรด้ำน.... เท่ำทีจ่�ำเป็นหรือทีม่กีฎหมำยบญัญตัใิห้มกีำรจัดท�ำ  



ส่วนที่ 3  
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

ส่วนที่ 3  
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

452

การใช้ระบบ eMENSCR เป็นระบบติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการ 
ในทุกระดับอย ่างแท ้จริง ทั้งในส ่วนของ 
กำรด� ำ เนิ นกำรตำมแผนปฏิบั ติ ร ำชกำร  
แผนปฏิ บัติกำรด ้ำน…. . (ถ ้ ำ มี )  แผนแม่บท 
ภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ และแผนระดับที ่2 อืน่ ๆ 
เพ่ือน�ำไปสู่กำรประมวลผลว่ำกำรด�ำเนนิกำรต่ำง ๆ 
ดังกล่ำวสำมำรถน�ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติได้ตำมหลักกำร
ควำมสัมพันธ์เชงิเหตุและผล (XYZ) ได้อย่ำงเป็น 
รปูธรรมหรอืไม่ ทัง้นี ้นอกจำกระบบ eMENSCR  
จะสำมำรถเป ็น เครื่ อ งมือ ในกำรติดตำม  
ตรวจสอบ และประเมินผลของแผนได้อย่ำง 
เป็นระบบ ยังจะสามารถเป็นเคร่ืองมือของ

หน่วยงานของรฐัประกอบการพจิารณาความก้าวหน้าการด�าเนินงานในระดับโครงการได้อกีด้วย เนือ่งจำกทกุหน่วยงำน 
ของรัฐต้องรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนทุก ๆ ไตรมำสตำมที่ก�ำหนดในระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม  
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะท�ำให ้
หน่วยงานของรฐัสามารถตดิตามและประเมนิผลโครงการ/การด�าเนนิงาน และปรบัแผนการด�าเนินงานได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการเร่งพัฒนาความเช่ือมโยงข้อมูลสถิติต่าง ๆ เข้าระบบ  
eMENSCR ให้เป ็นระบบข้อมูลสถิติกลางของประเทศ ส�ำหรับกำรบ่งชี้สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงถกูต้องและสอดคล้องกบับรบิทกำรพฒันำท่ีเป็นปัจจุบนั โดยควรต้องเป็นข้อมลูทีม่ำจำกหน่วยงำนทีม่คีวำมน่ำเชือ่ถอื  
มกีำรจัดเก็บอย่ำงสม�ำ่เสมอ และตำมหลกักำรและวธิกีำรเกบ็ข้อมลูสำกล เพือ่ให้หน่วยงำนทัง้ในและต่ำงประเทศสำมำรถ
น�ำข้อมลูไปใช้ประเมนิสถำนกำรณ์กำรพฒันำได้อย่ำงถกูต้องต่อไป 

การเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้บรรล ุ
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม จ�ำเป็นต้องให้ทุกภำคีพัฒนำ 
เห็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำร่วมกัน กำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำจะเป็นกำรท�ำให ้
เกดิกำรตระหนักรูถ้งึประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจำกกำรมยีทุธศำสตร์ชำติ และพร้อมทีจ่ะเข้ำมำเป็นส่วนร่วมในกำรด�ำเนนิกำร 
ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ให้กำรพฒันำสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ร่วมกนั

การขบัเคลือ่นตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาต ิสูก่ารบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs) กำรทีป่ระเทศไทยมยีทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปีเป็นครัง้แรก ซึง่เป็นเป้ำหมำยกำรพฒันำประเทศอย่ำงยัง่ยืน
ตำมหลกัธรรมำภิบำล เพือ่ใช้เป็นกรอบในกำรจดัท�ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบรูณำกำรกนั เกดิเป็นพลังผลักดันร่วมกนั 
ไปสูเ่ป้ำหมำยดงักล่ำว ขณะเดยีวกนัประเทศไทยจ�ำเป็นต้องด�ำเนนิกำรตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ทีเ่สนอโดยสหประชำชำต ิซึง่ถอืเป็นพนัธสญัญำในกำรก�ำหนดทศิทำงกำรพัฒนำทีย่ัง่ยืน
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ของโลกด้วยเช่นกนั ดงันัน้ กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรฐัจงึควรสอดคล้องและครอบคลมุไปถงึกำรขบัเคล่ือน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนในทุกมิติ ในขณะเดียวกันกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ซ่ึงเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ทีย่ัง่ยนืทัง้ 17 เป้ำหมำยหลกั 169 เป้ำประสงค์มคีวำมสมัพนัธ์สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำตทิัง้ 6 ด้ำน และแผนแม่บทฯ  
ทั้ง 23 ประเด็น โดยมีควำมสอดคล้องโดยตรงจ�ำนวน 21 ประเด็น 

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

หมายเหตุ : การพิจารณาความสอดคล้องของยุทธศาสตรช์าติ กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) พิจารณาจากความสัมพนัธข์องเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าตกิับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ซ่ึงเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติทีเ่กี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ นั้นดว้ย
แล้ว โดยที่การด าเนินการเพือ่ตอบโจทย์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ จะสัมพนัธ์กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
ด้วยในเวลาเดียวกนั

หมำยเหตุ:  กำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ชำติกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) พิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ของเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติกับเป้ำหมำย 

 กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ได้เช่ือมโยงกับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ นั้นด้วยแล้ว โดยที่กำรด�ำเนินกำรเพื่อตอบโจทย์

 เป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ จะสัมพันธ์กับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วยในเวลำเดียวกัน
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  (SDGs)ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนแม่บทฯ กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

                    แผนแม่บทฯ

1.   ความมั่นคง

2.   การต่างประเทศ

3.   การเกษตร

4.   อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

5.   การท่องเที่ยว

6.   พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

7.   โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

8.   ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

      และขนาดย่อมยุคใหม่

9.   เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

12. การพัฒนาการเรียนรู้

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

14. ศักยภาพการกีฬา

15. พลังทางสังคม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน

19. การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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โดยกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนส�ำหรับประเทศไทยจะเป็นกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน กับยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 เพื่อบูรณำกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
กับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศมีควำมสัมพันธ์กับเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนอย่ำงบูรณำกำรและเป็นระบบ สำมำรถแปลงไปสู่กำรปฏิบัติที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย  
ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และทฤษฎีวงจรนโยบำยสำธำรณะ ซ่ึงเป็นแก่นสำรของกระบวนกำรจัดท�ำ
ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปีข้ำงหน้ำ โดยจดัท�ำโครงกำร/กำรด�ำเนนิงำนเพือ่บรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื ผ่ำนกำรด�ำเนนิกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำตแิละแผนแม่บทฯ ซึง่จะมกีำรจดัล�ำดับควำมส�ำคัญและควำมเร่งด่วนกำรด�ำเนนิโครงกำร/กำรด�ำเนนิงำน
ตำมสถำนกำรณ์กำรบรรลเุป้ำหมำยของยทุธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ และมกีำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของรัฐเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนผ่ำนระบบ eMENSCR ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ 
ในกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนของรฐัตำมยทุธศำสตร์ชำติ 

หมำยเหตุ: กำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) พิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ในระดับเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ กับเป้ำหมำย
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สรุปประเด็นท้ำทำยและกำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไป
กำรด�ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ช่วงปี 2561 - 2562 ที่ผ ่ำนมำ พบว่ำ ยังมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในปี 2565  
โดยในส่วนของเป้ำหมำยระดับประเด็น มี 33 เป้ำหมำยระดับประเด็น จำกทั้งหมด 37 เป้ำหมำยที่ยังมีสถำนกำรณ ์
กำรบรรลุเป ้ำหมำยต�่ำกว ่ำท่ีก�ำหนด โดยเป็นเป้ำหมำยที่มีสีแสดงสถำนะ สีเหลืองจ�ำนวน 15 เป้ำหมำย  
สีส้มจ�ำนวน 12 เป้ำหมำย และสีแดงจ�ำนวน 6 เป้ำหมำย ในส่วนของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย มี 121 เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย จำกท้ังหมด 140  ที่ยังมีสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยต�่ำกว่ำที่ก�ำหนด โดยเป็นเป้ำหมำยสีเหลือง
จ�ำนวน 49 เป้ำหมำย สีส้มจ�ำนวน 41 เป้ำหมำย และสีแดงจ�ำนวน 31 เป้ำหมำย ซ่ึงต้องมีกำรวิเครำะห์และ
ประมวลหำโครงกำร/กำรด�ำเนินงำนท่ีสำมำรถขับเคลื่อนเป้ำหมำยดังกล่ำวให้บรรลุได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  
ขณะที่เป้ำหมำยท่ีมีสีเขียว ประกอบด้วย เป้ำหมำยระดับประเด็นจ�ำนวน 4 เป้ำหมำย และเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
จ�ำนวน 19 เป้ำหมำย ซึ่งเป ็นเป้ำหมำยที่สำมำรถบรรลุผลลัพธ ์กำรพัฒนำได้ตำมที่ก�ำหนด ยังคงจ�ำเป ็น 
ต้องมีกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยและป้องกัน 
กำรเปลี่ยนสีสถำนะเป้ำหมำยจำกสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง โดยข้อค้นพบกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค  
และประเด็นท้ำทำยระดับโครงกำรและระดับแผนแม่บทฯ ที่เป็นข้อจ�ำกัดในกำรบรรลุผลลัพธ์กำรพัฒนำตำม 
เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 
ในรำยงำนฉบับนี้ จะสำมำรถเป็นข้อมูลบ่งชี้เบื้องต้นในกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ประเด็นที่จ�ำเป็นต้องเร่งให้ 
ควำมส�ำคัญกำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไป เพื่อน�ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ และกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์กำรด�ำเนินงำนในมิติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงำน 
ไปในทิศทำงเดียวกัน รวมไปถึงกระบวนกำรงบประมำณที่สอดคล้องและทันกำรณ์ โดยมีกำรมองเป้ำหมำย 
“ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
ยั่งยืน” เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร และขับเคลื่อนประเทศไปสู ่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลังได้อย่ำงแท้จริง 
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