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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ



คํานํา 
 

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี  เปนคณะท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีเปนผูสามารถหาองคความรูใหมและวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน โดยบูรณาการภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือใหมีบัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถ
ทางเทคโนโลยีการเกษตรนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและทองถ่ิน ตลอดจนใหความสําคัญกับการดูแล
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  เพ่ือเปนการสรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหกับสังคมและประเทศชาติ  
ซ่ึงการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของคณะจะสําเร็จตามวัตถุประสงคและกรอบนโยบายการบริหารงานท่ีดีได  ตอง
มีการวางแผนดานบุคลากรและนโยบายบริหารจัดการท่ีดี 
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานใหมีความ
พรอมในการปฏิบัติราชการ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีเปนไปตามวัตถุประสงคของคณะ  และเปนไปตามนโยบายดาน
บุคลากรและกลยุทธหลักของมหาวิทยาลัยดานบุคลากร  ซ่ึงคณะไดจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
วางแผนความตองการดานบุคลากรของคณะอีก  5 ป  ขางหนาประจําปงบประมาณ 2560 – 2564  ท่ีมีความ
เชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ของ
มหาวิทยาลัยดานพัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคกรสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  
    

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มีนาคม 2560 
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สารบัญ 
 

  หนา 
บทท่ี  1 บทนํา  

 ความเปนมา 1 
 หลักการและเหตุผล 2 
 วัตถุประสงค 3 
 เปาหมาย 3 
 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
3 
4 

บทท่ี  2 นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 5 
 การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ 20 
 สถานการและแนวโนมภายใน 33 
 แผนงานและโครงการสําคัญ 42 
 นโยบายดานบุคลากร 46 

บทท่ี  3 การวิเคราะหอัตรากําลัง  
 สถานการณบุคลากรในปจจุบัน 47 
 - จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 48 
 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 48 
 - จํานวนบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ 2555 - 2559 49 
 แผนผลิตบัณฑิต ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559) 50 
 การวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการ 

- สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีพึงมีสายวิชาการ ปงบประมาณ 2560 -2564      
- กรอบอัตรากําลังและแผนความตองการอัตรากําลัง สายวิชาการ ประจําป 

   งบประมาณ 2561 – 2564  เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 
- รายละเอียดรายวิชาท่ีเปดรับสมัครทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก  

   ปการศึกษา 2560 - 2564 

51 
51 
 

51 
 

52 
 

 การวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน 53 
 - กรอบอัตรากําลังและแผนความตองการบุคลากรสายสนับสนุน ประจําป 

        งบประมาณ 2560 – 2564 เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
54 
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สารบัญ (2) 

 
  หนา 

บทท่ี  3 การวิเคราะหอัตรากําลัง (ตอ)  
 - ภาระงานและบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ 2560 - 2564 55 
 - กรอบอัตรากําลังและแผนความตองการบุคบากรสายสนับสนุน ประจําป 

        งบประมาณ 2560 – 2564   
55 

บทท่ี  4 มาตรการในการนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา 
บุคลากร  

 

 มาตรการนําไปสูการปฏิบัติดานกําลังคน 
- การสรรหาบุคลากร       

57 
57 

 - การพัฒนาบุคลากร 57 
    -    การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   -    สวัสดิการ คาตอบแทน และประโยชนเก้ือกูล 
   -    งบประมาณดานบุคลากร 

59 
59 
60 

 การติดตามประเมินผล 60 
ภาคผนวก  

ก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   
เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปภัมถ 
จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2549 

ผ-1 

ข คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ผ-2 
ค แฟมสะสมงาน (Port Folio) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผ-3 
ง แฟมสะสมงาน (Port Folio) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผ-4 
จ คําสั่งมอบหมายงานบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ-5 
ฉ แบบสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ผ-6 
ช แบบสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ผ-7 
ซ แบบติดตามผลการเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานปงบประมาณ 2560 ผ-8 
ฌ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2554 

ผ-9 
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สารบัญ (3) 
 

  หนา 
ภาคผนวก (ตอ)  

ญ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

ผ-10 

ฎ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ. 2554 

ผ-11 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.  ประวัติความเปนมา 
ประวัติและภารกิจคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดพัฒนามา
จากภาควิชาเกษตรศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตร วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ตั้งแตปพุทธศักราช 2528 
 ป 2538  ไดมีพระราชกฤษฎีกาไดจัดต้ังคณะเกษตรและอุตสาหกรรม  ในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ  โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขา  เกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตอมา  ไดผลิตบัณฑิตเพ่ิมข้ึนอีก 2  
สาขาวิชา คือ  สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ป 2542 ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จนถึงปจจุบัน 
 ในปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีภารกิจท้ัง 4  ประการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ 
“อุดมศึกษาและเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” ทางคณะไดเปดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ป (วท.บ.) 
จํานวน  3  หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเกษตรศาสตร แขนงวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช  และแขนงวิชาสัตวศาสตร  และหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 
ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  คณะมีการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอโดยเขา
รวมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามท่ีตางๆ  มีโครงการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการเกษตรท้ังของ
คณาจารยและนักศึกษาในดานการเกษตรการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  งานอบรมดานการ
พัฒนาบุคลิกภาพแกนักศึกษา  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับศูนยศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย งาน
บริการทางวิชาการแกชุมชน มีหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของทองถ่ิน รวมท้ังโครงการตามแนว
พระราชดําริ และไดรับเชิญไปเปนวิทยากรในหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี้คณะยังไดจัดทํา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑขอกําหนดของ สกอ. เพ่ือให การจัดการศึกษามีคุณภาพ
ตามเกณฑ 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ   วัตถุประสงคและนโยบาย 

ปรัชญา 
 สรางสรรคคนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  สงเสริมภูมิปญญาไทย ใสใจภูมิปญญาสากล 

 
วิสัยทัศน (Vision)  

เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  โดยการบูรณาการภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล 

พันธกิจ พันธกิจ ((MMiissssiioonn))    

1. การผลิตบัณฑิตโดยมุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต   ใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน 

2. การวิจัยมุงเนนการหาองคความรูใหมและการวจิัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  โดยการบูรณาการภูมิปญญา
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ไทยและภูมิปญญาสากล 
3. การบริการวิชาการโดยมุงเนนการใหความรูทางดานเทคโนโลยีการเกษตรแกชุมชนและสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  
เปาประเปาประสงคสงค  ((GGooaallss)) 
 

1. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีความรูและคุณธรรม   
2. ผลการศึกษาและการวิจัยท่ีเปนองคความรูใหม สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
3. ทองถ่ินสามารถนําองคความรูทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
4. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 

  
นโยบายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาดังนี้ 
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางดานเทคโนโลยีการเกษตรใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ 

ตามปรัชญาของคณะและเปนท่ีพึงประสงคของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเพ่ือพัฒนาและ 

การวิจัยประยุกตทางดานวิทยาศาสตร 
4. พัฒนาการบริการวิชาการแกชุมชนในทองถ่ิน 
5. สงเสริมและสนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. สงเสริมประชาธิปไตยและ การประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนักศึกษา 

 
2.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องมาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนคณะหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใน
พระบรมราชูปถัมภ  ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องผานมาตลอดระยะเวลา  75 ป    ทําใหมีความเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว  ท้ังทางดานกายภาพ  และดานวิชาการ  ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐาน  และสอดคลองกับความตองการใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  สรางสรรค
ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา  
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคมปรับปรุงถายทอด  และ
พัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะ
ทําใหไดบัณฑิตท่ีพึงประสงคดังกลาว  ก็คือ  บุคลากรท้ังผูบริหารอาจารยและเจาหนาท่ี  จะตองมีท้ังปริมาณท่ี
เพียงพอ  และคุณภาพท่ีเหมาะสมตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเทาทันตอการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการแขนง
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ตาง ๆ  สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการ   การประยุกตใชเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
จึงไดจัดทําแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทําเปนแผนระยะ 5 ป  เพ่ือ
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
  
3. วัตถุประสงค 
    เพ่ื อจัด ทําแผน/โครงการการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของคณ ะเทคโนโลยีการเกษตร     
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   ในปงบประมาณ 2560 - 2564 
 
4. เปาหมาย 
 บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ดังนี้ 

-  มีคุณภาพ 
-  มีความรักองคการ 
-  มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด 
-  มีความพึงพอใจในการทํางาน 
-  มีความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานท่ีปฏิบัติ 

5.  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 1.  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 2.  ศึกษา วิเคราะหสภาพปจจุบัน ความตองการ ปญหา แนวโนมในอนาคตเก่ียวกับภารกิจหลักและ
ทรัพยากรบุคคลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 3.  นําขอมูลท่ีไดจากขอ 2 มาสังเคราะห จัดทํา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  2560 
- 2564  เสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 4.  นําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 – 2564  ตอคณะกรรมการบริหาร
คณะหรือผูมีอํานาจ 
6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีไดผานความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหาร
คณะ หรือผูมีอํานาจ 
 2.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีกรอบการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564 ท่ีใชเปน
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ   
      
  
 
 

 
 
 
 

บทที่  2 
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นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีการศึกษานโยบายตามกรอบและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  มีนโยบายหลักท่ีจะขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยใหครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดในพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนคนดี  คนเกง  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  
รวมท้ังไดปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมนอกหลักสูตร 
เพ่ือใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ  มีโลกทัศนท่ีกวางไกลพรอมท่ีจะ
ออกไปทํางานได  และพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานระดับนานาชาติ   และตอบสนองความตองการของประเทศ  
โดยสนับสนุนใหมีการเปดหลักสูตรใหมและขยายจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ใหบรรลุเปาหมายจํานวน  
40 % ของนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี  6  ในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดในพ้ืนท่ีใกลเคียง เม่ือถึงป  2560  ในการดําเนินการดังกลาวจึงตองศึกษาราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายรัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว  แผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงศึกษา ในฐานะท่ีเปนสวนราชการในสังกัด  เพ่ือใหการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง  เชื่อมโยงกับความตองการบุคลากรท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศตอไป 
 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 1. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
      การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศไทยเพ่ือแกปญาพ้ืนฐานหลายดานท่ีสั่งสมมานานทามกลาง
สถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากข้ึน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและเปนรูปแบบของวิวัฒนาการท่ีจะกระทบชีวิตความเปนอยูในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอยางมาก ขณะท่ีประเทศมีขอจํากัดตอการพัฒนาท่ีรุนแรงข้ึนและเปนประเด็นทาทายอยางมากท่ี
จะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหเปนปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดานภายใต
สถานการณท่ีขีดความสามารถในการแขงขนของประเทศมีขอจํากัดหลายดานแตการแขงขันในโลกรุนแรงข้ึน
มาก อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ํา กําลังแรงงานมีปญหาท้ังในเรื่ององคความรู ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาด
คุณภาพและมีความเหลื่อมล้ําสูง โครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูงวัย สงผลใหขาดแคลนแรงงานโดยท่ีประชากร
วัยแรงงานลดลงตั้งแตป 2558 และโครงสรางประชากรจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอยหรอเสื่อมโทรมอยางรวดเร็วเปนท้ังตนทุนในเชิงเศรษฐกิจ
และผลกระทบรายแรงตอคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะท่ีการบริหารจัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพ ขาด
ความโปรงใส และมีปญหาคอรัปชั่นเปนวงกวาง ทามกลางปญหาทาทายท่ีหลากหลายดังกลาวซ่ึงเปนอุปสรรค
สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ท่ีเปนท่ีตระหนักรวมกันในทุกภาคสวนวาประเทศจะพัฒนาตอไป
ใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนไดในระยะยาวนั้น ประเทศตองเรงเพ่ิมลงทุนเพ่ือการ
วิจัย และพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคูกับการพัฒนาคนใหเปนคนท่ีสมบูรณ
ในทุกชวงวัย และพัฒนาโลจิสติกสใหเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ใหเปนปจจัยสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีสําคัญขณะเดียวกันการพัฒนาตองมุงเนนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเมืองมากข้ึนเพ่ือ
กระจายโอกาศทางเศรษฐกิจและสังคมใหท่ัวถึงและเปนการสรางฐานเศรษฐกิจและรายไดจากพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
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ใหมมากข้ึน ซ่ึงจะชวยลดความเหลื่อมล้ําภายในสังคมไทยลง และสรางขีดความสามารถในการแขงขันจากการ
พัฒนาเมืองใหนาอยู 
    นอกจากนั้น 5 ป ตอจากนี้ไปนับวาเปนชวงจังหวะเวลาสําคัญท่ีจะตองผลักดันใหความเชื่อมโยงดาน
กฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีวความคืบหนาและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแตละจุดเชื่อมโยงระหวาง
ประเทศ ควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชิงคุณภาพท่ีตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและตอเชื่อม
กับประเทศเพ่ือนบาน และเตรียมความพรอมใหประเทศไทยเปนประตูสูภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาค
เอเชียน ตลอดจนมุงเนนการตอยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสูการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนและการกระจายความเจริญใน
การพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และถึง
เวลาท่ีประเทศตองดําเนินยุทธศาสตรในเชิงรุกในการสรางสังคมผูประกอบการและสงเสริมใหผูประกอบการไทย
ไปลงทุนในตางประเทศอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา  และ
เวียดนาม และในอาเซียน รวมท้ังการสงเสริมการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนการ
พัฒนานอกอาเซียน ความเชื่อมโยงท่ีสมบูรณและการลงทุนของไทยในภูมิภาคจะสงผลใหประเทศสามารถใช
จุดเดนในเรื่องท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตรใหเกิดผลเต็มท่ีท่ีจะพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและการคาท่ีสําคัญ
แหงหนึ่งของภูมิภาค 
   ภายใตเง่ือนขอจํากัดชองปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาประเทศไทยท้ังในทุกดานดังกลาว ในขณะท่ี
แนวโนมท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมอยางรวดเร็ว ประเทศตาง ๆ กําลังเรงพัฒนานวัตกรรมและนํามาใชในการ
เพ่ิมมูลคาผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเปนอาวุธสําคัญในการตอสูในสนามแขงขันของโลกรวมท้ังการใช
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จีงเปนความทายทายอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยท่ีจะตองเรงพัฒนานวัตกรรม
และนํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ดานตอจากนี้ไป โดยตองผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ังการ
สรางโอกาสการพัฒนาและการใชนวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาดานสังคมเพ่ือปรับโครงสรางประเทศไทย
ไปสูไทยแลนด 4.0 ท่ีขับเคลื่อนดวยความรูและนวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวมสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ท้ังนี้ การพัฒนาและแกไขปญหาในประเด็นการ
พัฒนาตาง ๆ  ดังกลาวจะสัมฤทธิ์ผลไดดังนั้นตองปรับการบริหารจัดการใหมีธรรมาภิบาลในทุกระดับตองปรับให
สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ เปนธรรม มีธรรมาภิบาล และดวยสภาพปญหาท่ีเรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซอน
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกประเทศท่ีสงผลตอการพัฒนาประเทศไทยมาข้ึน การพัฒนาเพ่ือเสริมจุด
แข็งและแกปญหาจุดออนดังกลาว ใหปรากฎผลสัมฤทธิ์ไดอยางจริงจังนั้นนับวาเปนการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ
สําหรับประเทศไทย ดังนั้น  ภาคสวน   ตาง ๆ ในสังคมมีความตระหนักรวมกันวาการขับเคลื่อนการพัฒนาให
ลุลวงสัมฤทธิ์ผลไดจริงจังภายใตสภาพแวดลอมท่ีทาทายในทุกดานดังกลาวนั้น ประเทศไทยจําเปนตัองมีการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติใหเปนแผนแมบทท่ีกําหนดเปาหมายอนาคตของประเทศในระยะยาว และวางแนวทางการ
พัฒนาหลัก ๆ ท่ีตองดําเนินการเพ่ือจะนําไปสูเปาหมายอนาคตของประเทศท่ีวางไว โดยท่ีแผนแมบทการพัฒนา
ระยะยาวจะเปนกรอบท่ีชวยกํากับใหการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติตาง ๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนาและ
แผนเฉพาะดานในระดับตาง ๆ มีความเชื่อมโยงเปนลําดับท่ีเหมาะสมและมีความสอดคลองภันภายใต
ยุทธศาสตรชาติ และการกําหนดเปาหมายในระยะยาวท่ีชัดเจนสงผลใหตัองมีความตอเนื่องในการแกปญหา
รากฐานและการพัฒนาพ้ืนฐานใหแข็งแกรง รวมท้ังตองมีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบและ
เชื่อมโยงสอดคลองกันในทุกระดับ 
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    การพัฒนาในชวง 5 ปภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบัยท่ี 12 จึงนับเปน  5  ปแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) สูการปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนแผนแมบทหลักของ
การพัฒนาประเทศไทยใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยไดกําหนดเปาหมายอนาคตประเทศในระยะ 20 ป 
พรอมท้ังประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางหลักท่ีจะขับเคลื่อนไปสูเปาหมายระยะยางของประเทศท่ีไดกําหนดไว 
โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปนเครื่องมือหรือกลไกหรือเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการนํายุทธศาสตรชาติสูการ
ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายในระยะยาวไดในท่ีสุด โดยมีกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขันเคลื่อนสูการปฏิบัติใหเปด
ประสิทธิผลตามเปาหมาย ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดเปาหมายท่ีจะตองบรรลุใน 5 ปแรกอยาง
ชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมท้ังปจจัยสนับสนุนตาง ๆ สําหรับการพัฒนา โดยท่ีการ
กําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุในระยะ  5  ป ไดพิจารณาและวิเคราะหถึงการตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการ
ดําเนินการตอไปอีกใน 3 แผนจบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 15 ในชวงป พ.ศ. 2575 – 2579 ซ่ึงเปนชวงสุดทาย
ของยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเปาหมายอนาคตประเทศไทยในป 2579 ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตร
ชาติ เปาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท้ังในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเปน
รายละเอียดและองคประกอบของหมายของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปในทุกดาน โดยท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับตอ ๆ 
ไปก็จะกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนามารับชวงเม่ือผน  5  ปแรกของชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ผานไป 
  1.1 หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  
        การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป ท่ี
จะสามารถตอยอดในระยะตอไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมี
หลักการสําคัญของแผนฯ ดังนี้ 
        1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 
เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ  และมีระบบภูมิคุมกันและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซ่ึงเปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคนมีความเปน
คนท่ีสมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข
และอยูรวมกันอยางสมานฉันท ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และ
มีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรม เปนการเติบโนท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิธีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 
        2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรบคน
ไทยพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 
       3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยท่ี
วิสัยทัศนดังกลาวตองสนองตอบตอผลประโยชนชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของขาติ การดํารงอยูอยงม่ันคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุ
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สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนะรรมและความอยูดี
มีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  
ความสามารถในการรักาผลประโยชนของชาติภายใตการเลปยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและ
การอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมี
เกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอย
กวา 
       4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบ
เปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เปาหมายประเทศไทยในป 2579 ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากมิติตาง 
ๆ ท้ังประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสําคัญของประเทศ ลักษณะของคน
ไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุมเปาหมายในสังคมไทย โดยกําหดนไวดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย 
คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพรางกายและ
จิตใจท่ีสมบูรณ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปน
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนําดิจิตัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก  เปนฐาน
การผลิตและบริการท่ีสําคัญ เชน การใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดานสุขภาพ และ
การทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ี
เปนอุตสหกรรมแหงอนาคตท่ีใชนวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอดฐานการผลิต
และบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการมีระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ” 
       นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมุงเนนเสริมสรางกลไกการพัฒนาให มี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันมากข้ึนท้ังกลไกท่ีเปนกฎหมายและกฎ ระเบียบตาง ๆ และ
กลไกการทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในทุกระดับ
ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ ลดความซํ้าซอน ท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีให
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองคความรู เทคโนโลย ี
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวน 
  1.2 เง่ือนไขและสภาพแวดลอมของการพัฒนา 
       การพัฒนาประเทศไทยภายใตแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) มาจนถึงปจจุบันท่ีสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
11 สงผลใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม อาทิ เศรษฐกิจมี
ขนาดและฐานการผลิต และบริการท่ีใหญข้ึน รายไดประชาชนสูงข้ึน ปญหาความยากจนลดลง คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีข้ึนจากบริการทางสังคมทุกดานท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงมากข้ึน และโครงสรางพ้ืนฐานมีการพัฒนา
ครอบคลุมอยางมากข้ึน รวมท้ังผลของการดําเนินนโยบายการคาการลงทุนเสรีและการขยายความรวมมือกับ
มิตรประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนซ่ึงมีความเขมขนข้ึนชัดเจนตั้งแตป 2558 
ไดสรางโอกาสดานการคาและการลงทุนของไทยเพ่ิมข้ึน และสงผลใหฐานการผลิตและบริการของประเทศไทยมี
ความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขา เปนตน 
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       ในชวงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษท่ีผานมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6.0 ตอป 
ฐานเศรษฐกิจไดเปลี่ยนจากฐานเกษตรเขมขนมาเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีเขมขนต้ังแตชวงป 2530 เปน
ตนมา และเริ่มเขาสูฐานบริการสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับในชวง 10  กวาปท่ีผานมาดวยฐานเศรษฐกิจท่ีขยาย
ใหญข้ึนและรายไดตอหัวท่ีเพ่ิมข้ึนประเทศไทยไดเปลี่ยนสถานะจากประเทศดวยพัฒนามาเปนประเทศท่ีถูกจัด
อยูในกลุมประเทศท่ีมีรายไดระดับปานกลางตอนมาตั้งแตป 2531 โดยมีรายไดตอวหัวเทากับ 29,307 บาทตอป 
และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป 2553 และลาสุดในป 2557 
รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน  4,121 ดอลลาร สรอ.ตอป ฐานการผลิตและบริการมีความหลากหลายมาก
ข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวน
แบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ เปนตน ใน
ขณะเดียวกันการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีก็สงผลใหประเทศไทยมีความเปนสากลมากข้ึน ท้ังในเรื่อง
มาตรฐานสินคาและบริการ กฎระเบียบตาง ๆ โดยท่ีความรวมมือระหวางประเทศกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิ
ภาคี และพหุภาคีซ่ึงเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
ก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตาง ๆ ไปสู
ระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน ท้ังนี้มูลคาการคาและการลงทุนระหวางประเทศไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดย
ในป 2558  มูลคาการคาระหวางประเทศท้ังในรูปของสินคาและบริการรวมกันสูงถึง 17.2 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 126.9 ของขนาดของเศรษฐกิจไทยซ่ึงวัดโดยมูลคาการผลิตรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Products : GDP) สําหรับสังคมไทยและคนไทยก็มีความสากลมากข้ึน ประชาชนไทยมีทักษะภาษาตางประเทศ
และองคความรูในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบและสถานการณการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมากข้ึน รวมท้ังมีการ
ผสมผสานวัฒนธรรมท่ีหลากหลายมาใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคามากข้ึน 
       ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนและสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน 38.0 ลานคนจากประชากรวัย
แรงงาน 38.5 ลานคน อัตราการวงงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ 0.9 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับท้ังจํานวน
ประชากรใตเสนความยากจนและสัดสวนของประชากรท่ียากจนตอจํานวนประชากรท้ังหมด โดยท่ีสัดสวนคนจน
จะลดลงจากรอยละ 20.0 ในป 2550  เปนรอยละ 10.5 ในป 2557 ขณะท่ีจํานวนประชากรใตเสนความยากจน
ลดลงจากจํานวน 12.7 ลานคนในป 2550 เปน 7.1 ลานคนในป 2557 คุณภาพชีวิตคนไทยโดยเฉลี่ยดีข้ึนในทุก
ระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา การเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพท่ีดีข้ึนตามลําดับ 
เชน ในป 2558 ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมกวารอยละ 99.9 ขณะท่ีกลุมผูดอยโอกาสมี
หลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน อายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึนตอเนื่องโดยอายุคาดเฉลี่ยเม่ือ
แรกเกิดเพศชาย 71.6 ป และเพศหญิง 78.4 ป จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยชองประชากรไทยในวัย 15-49 ป
เพ่ิมข้ึนเปน 10.1 ป  
        
  1.3 จุดเนนและประเด็นการพัฒนาสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
       ภายใตเง่ือนไขและสภาพแวดลอมของการพัฒนาดังกลาวในชวง 5 ปตอจากนี้ไป ประเทศ
ไทยมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนขนาดใหญ โดยจะตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนเพ่ือแกปญหารากฐานสําคัญท่ี
เปนจุดออนและขอจํากัดของประเทศท่ีสั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันก็ดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือท่ีจะใช
ประโยชนจากจุดแข็งและจุดเดนของประเทศใหเกิดผลตกการพัฒนาประเทศอยางเต็มท่ี  จําเปนตองวางระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการสรางระบบภูมิคุมกันท่ีเหมาะสม รวมท้ังวางรากบานท่ีแข็งแกรงสําหรับการ
พัฒนาในระยะยาว ท้ังนี้จุดเนนและประเด็นหลักท่ีเปนหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  12 นั้นใหความสําคัญกับ
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ประเด็นท่ีมีลักษณบูรณาการสําคัญท่ีตองนํามาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหการเปลี่ยนแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางจริงจัง มีดังนี้ 
       1.3.1 การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชเปนปจจับขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกดาน โดยท่ีในชวงตอจากนี้ไปจะมุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและ
การพัมนานวัตกรรมเพ่ือนํามาทําสิ่งใหมใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจท้ังในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังวิถีชีวิตของผูคนใน
สังคม ท้ังท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนและการพัฒนาตอยอด นวัตกรรมจะชวยประสิทธิภาพ
และสงเสริมขีดความสามารถของมนุษยซ่ึงจะสงผลใหผลิตภาพการผลิตสูงข้ึน ชวยขยายฐานรายไดจาก
ผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ และชวยลดตนทุน ท้ังนี้ทามกลางการแขงขันในตลาดโลกท่ีสูงข้ึนและการแขงขัน
จากประเทศท่ีมีคาแรงต่ํากวา แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงเนนการสรางนวัตกรรม ไมวาจะเปนนวัตกรรมท่ี
เปนผลิตภัณฑหรือดานกระบวนการผลิต เพ่ือใชประโยชนในการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและบริการโดยท่ีให
ความสําคัญท้ังกับผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีแบบซับซอนและการใชนวัตกรรมสําหรับการพัฒนาสินคาและบริการ
ทุกชนิด และมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในวงกวาง โดยท่ีบางสวนจะเปนการเพ่ิมมูลคาผลผลิตจากา
กรปรับเปลี่ยนตําแหนงในสายการผลิตไปทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีใหมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน อาทิ ในข้ันตอนของการพัฒนา
หรืออกแบบสินคา การวิจัยและพัฒนา และการสรางนวัตกรรมใหม ๆ รวมไปถึงการกาวไปขางหนาเพ่ือทํา
กิจกรรมประเภทการพัฒนาการตลาด  โลจิสติกส และการสรางตราสินคา ซ่ึงลวนแลวแตเปนกิจกรรมท่ีให
มูลคาเพ่ิมสูงกวาในข้ันตอนการผลิต และการประกอบสินคาซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีใหมูลคาเพ่ิมท่ีต่ําท่ีสุด 
       ท้ังนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช คือ การ
กําหนดวาระการวิจัยแหงชาติ (National Research Agenda) และการใชกลยุทธดานานวัตกรรมท่ีบูรณาการ 
โดยสงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ
นักวิชาการ รวมท้ังชุมชนในการสรางสภาพแวดลอมและองคประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมใหเขมแข็ง และตองบูรณาการวิจัยและพัฒนาเขาดวยกันกับการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและ
การพัฒนานวัตกรรม โดยตองกําหนดวาระการวิจัยของประเทศท่ีสอดคลองกับสาขาเปาหมายหรือประเด็นการ
พัฒนาทางสังคมซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดและสังคม และภาคเอกชนจะตองเปนผูมีสวนรวมท่ีเขมแข็งในทุก
ข้ันตอนต้ังแตกระบวนการวิจัย การพัฒนา การนําผลการวิจัยและการพัฒนาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย และ
การพัฒนานวัตกรรม โดยการสนับสนุนดานเงินทุนเพ่ือการวิจัย องคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และ
แนวคิด และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงการใชนวัตกรรมในการตอบโจทยการพัฒนาท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การสนับสนุนชุมชนในการใชความคิดสรางสรรคใหม ๆ และการสรางสังคมคุณภาพ 
       1.3.2 การเตรียมความพรอมของประเทศในดานาการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 5 ปนี้ตองมุงเนนในเรื่องสําคัญ  ดังนี้ 
      1) การพัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดด อาทิ พัฒนาบุคลากรวิจัยและหองปฏิบัติการวิจัยในแขนงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพในการสรางนวัตกรรมของประเทศในอนาคต เชน สาขา
วิทยาการการรับรู ชีววิทยาเชิงสังเคราะห เซลลตนกําเนิด และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม  เปนตน 
      2) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรท่ีมีความสําคัญเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับสาขาการผลิตและบริการเดิมและตอยอดไปสูความเปน
อัจฉริยะโดยใช เทคโนโลยี ข้ันสู งและการผสมผสานเทคโนโลยี  อาทิ  กลุ มอาหาร เกษตร และเทค 
โนโลยีชีวภาพ กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต 
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และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับ
อุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว และกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และ
บริการท่ีมีมูลคาสูง เปนตน 
      3 ) ก า ร พั ฒ น าผู ป ร ะก อ บ ก าร ให เป น ผู ป ร ะก อ บ ก ารท า ง เท ค โน โล ยี 
(Technopreneur) รวมท้ังเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตท่ีเปนกลุมใหญของประเทศ ไดแก เกษตรกรรายยอย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กับสถาบันวิจัย เพ่ือใหสามารถเจาถึงและนําผลการวิจัย
พรอมใชมาตอยอดใชประโยชนในเชิงพาณิชย โดยดําเนินการควบคูไปกับการสงเสริมสังคมผูประกอบการท่ีผลิต
ไดขายเปน 
      4) การสนับสนุนสถาบันวิจัยท้ังภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนานวัตกรรมทางสังคม
ใหเปนกลไกในการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและผูดอยโอกาส อาทิ เทคโนโลยี
เพ่ือผูสูงอายุ อุปกรณชวยผูพิการ 
      5) การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบท้ังกลไกการใหทุนวิจัย
การสรางเครือขายวิจัย กระบวนการวิจัย การนํางานวิจัยไปใชประโยชน รวมท้ังการประเมินผลโครงการวิจัย 
โดยมุงเนนการประสานพลังงานและศักยภาพของนักวิจัยในสาขาตาง ๆ  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ภาคเอกชนในการยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีไดอยางแทจริงและมีประสิทธิภาพ 
       1.3.3 การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชาชนในทุกชวง
วัย โดยมุงเนนการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทุนมนุษยท่ีมีศักยภาพสูง ภายใตเง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ไดกา การเปลี่ยนแปลงไปสูโครงสรางประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตอเนื่องมาตั้งแตป 2558 และเกิดการขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพ
แรงงานต่ํา คุณภาพคนยังมีปญหาในทุกชวงวัยและสงผลกระทบติ่เนื่องถึงกันตลอดชวงชีวิต ตั้งแตพัฒนาการไม
สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา แรงงานมีปญหาท้ังในเรื่องความรู ทักษะ 
และทัศนคติท่ีไมตรงกับตลาดงาน และผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพโดยท่ีจํานวนไมนอยตองพ่ึงพิงผูอ่ืนในการดําเนิน
ชีวิต เปนตน ดังนั้น จุดเนนการพัฒนาคนท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีดังนี้ 
      1) การพัฒนากลุมเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ
การเรียนรรู ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 
      2) การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม คนไทยในทุก
ชวงวัยเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม 
      3) การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของคน มุงเนนการพัฒนาทักษะท่ี
เหมาะสมในแตละชวงวัยเพ่ือวางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคลองกับความ
ตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรณท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความ
เหมาะสม  เชน เด็กวัยเรียนและวัยรุนพัฒนาทักษะการวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค รวมท้ัง
การใหความสําคัญกับการพัฒนาใหมีความพรอมในการตอยอดพัฒนาทักษะในทุกดาน มีทักษะการทํางานและ
การใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดแรงงาน วัยแรงงานเนนการสรางความรูและทักษะในการประกอบอาชีพท่ี
สอดคลองกับตลาดงานท้ังทักษะข้ันพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการแนผูประกอบการรายใหม ทักษะ
การประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเนนพัฒนาทักษะท่ีเอ้ือตอการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ 
      4) การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกลุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอยางสําคัญ 
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      5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับและยกระดับการ
เรียนรู โดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขันพ้ืนฐานท้ังการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ  รวมท้ังการยกระดับคุณการศึกษาสูความเปนเลิศใน
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาใหเอ้ือตอการเตรียมคนท่ีมี
ทักษะใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
ตลอดชีววิตท้ังสือการเรียนรู และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
      6) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดี เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและ
การลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูในการดูแล
สุขภาพการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับแตละชวงวัย การใชมาตรการทาง
กฎหมายและภาษรีในการควบคุมและสงเสริมอาหารและผลิตภัณฑท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ การสรางกลไกในการ
จัดทํานโยบายสาธารณะทีตองคํานึงถึงผลกระททบตอสุขภาพท่ีจะนําไปสูการสรางแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมี
สุขภาพดี 
       1.3.4 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา ในชวง 5 ปตอจากนี้ไปยังตอง
ดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ัง
การปดชองวางการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ตอเนื่องจากท่ีไดผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  แ ล ะ
มุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสรางรายไดสูงข้ึน ประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
     1) การสรางโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําท่ีสุดโดย
จัดบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูท่ีดอยโอกาสและผูท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล 
การจัดสรรท่ีดินทํากินอยางมีเง่ือนไขเพ่ือปองกันการเปลี่ยนมือผูไดรับการจัดสรรท่ีดินใหแกกลุมคนจนในภาค
เกษตรท่ีไรท่ีดินทํากิน การพัฒนาทักษะของกลุมเปาหมายใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายได การพัฒนา
ระบบการประกันภัยพืชผล การจัดตั้งธนาคารท่ีดิน และการพัฒนาองคกรการเงินฐานราก เปนตน 
     2) การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่อง
การสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือท่ีเชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 
รายไดต่ําสุด ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดยอม
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองคกรการเงินฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพ่ือสรางอาชีพ
และการสนับสนุนการเขาถึง ปจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพ้ืนท่ีและบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 
     3) การกระจายการจัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและท่ัวถึง ท้ังในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ ท้ังในดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางข้ันพ้ืนฐาน และการจัดสวัสดิการ รวมท้ังการ
จัดสรรทรัพยากรใหมีการกระจายตัวอยางเปนธรรม สรางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมท้ังการปรับกฎหมาย 
กฎระเบียบ ใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม 
     4) การสรางชุมชนเขมแข็งใหเปนพลังรวมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและ
พรอมรับประโยชนจากการพัฒนาโดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน
ศูนยฝกอาชีพชุมชนเพ่ือยกระดับทักษะของคนในชุมชน สงเสริมใหชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และ
ผลักดันกลไกกระจายท่ีดินทํากินและการบริหารจัดการท่ีดินของชุมชน เพ่ือแกไขปญหาการไมมีท่ีดินทํากินและท่ี
อยูอาศัย รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
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       1.3.5 การปรับโครงสรางการผลิต  โดยการพัฒนาและสรางความเขมแข็งให กับ
ปจจัยพ้ืนฐานและทุนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเดิม และสราง
ฐานการผลิตและรายไดใหมใหกับระบบเศรษฐกิจ และยกระดับหวงโซงมูลคาดวยการใชเทคโนโลยีวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือสรางนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับความตองการของตลาด รวมท้ัง
ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ สรางสังคมผูประกอบการท่ีมีทักษะในการทําธุรกิจทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี พัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีศักยภาพ และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในอนาคต 
       1.3.6 การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนท่ี รวมท้ังสนับสนุนการสรางองคความรูทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีสวนรวม ท่ีเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) ในการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหสินคาเกษตร มีความปลอดภัย ไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมของประเทศ 
เนนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืนและการขยายโอกาสในการเขาถึงพ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกร สงเสริมการ
รวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และ
บริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด ลดการทํางานต่ําระดับ และสามารถใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ี
เหมาะสม รวมท้ังใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง       1.3.7 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ
การบริการเดิมและการตอยอดไปสูฐานการผลิตและบริการโดยใชเทคโนโลยีท่ี เขมแข็งและนวัตกรรม 
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต ท้ังในดานการเตรียมคน และโครงสรางพ้ืนฐาน สรางระบบ
กลไกและเครือขายท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร 
       1.3.8 การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสหกิจตั้งใหม (Start up) และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการ 
       1.3.9 สรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ
ใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เนนการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และศักยภาพของ
พ้ืนท่ี รวมท้ังการสรางมูลคาเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรท้ังการผลิตและธุรกิจท่ี
เก่ียวของ 
       1.3.10 สรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจใหกวางข้ึน และตอยอดหวงโซการผลิตใหเขมแข็งข้ืน โดยการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต และนํา
ผลการวิจัยและการพัฒนาท่ีเก่ียวของมาใชประโยชน ในการสรางผลิตภัณฑเชิงพาณิชยท่ีหลายหลาย และ
สอดคลองกับความตงอการของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิ
สติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, JDS และ 
BIMSTEC และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส โดยพัฒนาความเชื่อมโยง
ตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนใหมีความตอเนื่องและเปนโครงขายท่ีสมบูรณ       
       1.3.11 การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอม
เพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิต
และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึน ตองเรงเตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาซ
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เรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมท้ังบริการจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
       1.3.12 การฟนฟูพ้ืนฐานดานความม่ันคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ  โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความคิดเห็นตางทางความคิดและ
อุดมการณ บนพ้ืนฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการเตรียมการ
รับมือกับอาชญากรรมขามชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ป ขางหนา 
       1.3.13 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสราง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในระบบการบริหารจัดการภาครัฐตองใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมภิ
บาลในภาครัฐอยางเปนรูปธรรม ท้ังในดานระบบการบริหารงานและบุคลากร ในสวนการบริหารจัดการภาครัฐ 
ใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชนมีสวนรวมมีการกระจาย
อํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 
       1.3.14 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพ่ือขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อยางเปนระบบโดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง 
ๆ  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการกํากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรบานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินการ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการข้ันพ้ืนฐาน และการคุมครองผูบริโภคการพัฒนา
อุตสาหกรรมตอเนื่องเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการในสาขาโลจิ
สติกส และหนวยงานท่ีมีศักยภาพไปทําธุรกิจในตางประเทศ 
       1.3.15 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ โดยเรงดําเนินการในประเด็นทาทาย 
ไดแก การสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมท่ีสราง
รายไดสําหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัมนาและฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออกใหรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุล และการบรหารจัดการ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขันไดอยางยั่งยืน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
       1.3.16 การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนาอยาง
เต็มท่ีโดยในระยะเวลา 5 ป ตอจากนี้ไปจะมุงเนนการผลักดันใหความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบัน
มีความคืบหนาและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแตละจุดพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระหวางประเทศ รวมท้ังการผลักดัน
การลดการใชมาตรการท่ีไมใชมาตรการทางภาษีในการกีดกันการคาการลงทุนระหวางกัน ควบคูไปกับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเชิงกายภาพท่ีตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและตอเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบาน และ
การเตรียมความพรอมใหประเทศไทยเปนประตูไปสูภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจน
มุงเนนการตอยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสูการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตาง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงจันและการกระจายความเจริญในการพัฒนา
ชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยตองดําเนินยุทธศาสตรในเชิงรุกในการสงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศท้ังใน
สวนท่ีจะทําใหเกิดการเชื่อมตอหวงโซมูลคาในอาเซียนท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและเพ่ือขยาย
โอกาสดานการคาและการลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศ CLMV และอาเซียนรวมท้ังการสงเสริมการ
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ใชประโยชนจากรอบความรวมมือของอาเซียนกับกลุมประเทศนอกกลุมอาเซียน รวมท้ังเพ่ิมบทบาทของไทยใน
เวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยในกรอบความรวมมือตาง ๆ รวมท้ังการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
       1.3.17 การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ( Outward investment) โดยพัฒนา
ผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยิ่มใหสามารถพัฒนาธุรกิจรวมกับประเทศเพ่ือนบาน 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาธุรกิจภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ และสนับสนุนแหลงเงินทุนและแหลงขอมูลเชิงลึก
เก่ียวกับฐานการผลิตในตางประเทศ 
       1.3.18 การปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและใหสามารถแขงขัน
กันได ซ่ึงภาครัฐตองเรงปรับปรุงกฎระเบียบในการกํากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการ
แขงขันและการใหบริการตอผูบริโภคและภาคธุรกิจและธุรกิจเอกชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม รวมท้ัง
การกํากับดูแลท่ีสามารถปองกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนยายของเงินทุน
ท่ีจะมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีปริมาณธุรกรรมท่ีมากข้ึน ในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนการนําเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใชอยางเข็มขนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการเขาถึง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือการระดม
ทุนมาใชสนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ รวมท้ังตองขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน เพ่ือใหภาคธุรกิจ
และประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการทางดานการเงินไดอยางท่ัวถึงในตนทุนท่ีเหมาะสม 
       1.3.19 การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ ประกอบดวย การขยายฐานภาษี การปรับ
ระบบการจัดทําคําของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทํางบประมาณบูรณาการท้ังเชิงประเด็นพัฒนา
และเชิงพ้ืนท่ี การติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ และกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม และลดความซํ้าซอนของสิทธิประโยชนดานสวัสดิการสังคม เพ่ือลด
ภาระการพ่ึงพารายไดจากรัฐบาล 
       1.3.20 การสรางความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุมครองทางสังคม ไดแก ระบบการ
ออกเพ่ือการเกษียณอายุ ระบบการประกันสุขภาพ 
   1.4 เปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
       แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 กําหนดเปาหมายในดานตาง ๆ ในชวงเวลา 5 ป โดยคํานึงถึงการ
ดําเนินการตอยอดตอไปแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 14 และ 15 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
20 ป และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทําเปาหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกวาในแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ีผานมาเพ่ือใหกํากับและเชื่อมโยงกับการกําหนดเปาหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการตาง ๆ 
ไดชัดเจนข้ึน โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการตาง ๆ ตองแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงท่ีเปน
ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธหลัก ๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได โดยเฉพาะอยางยิ่งในแตและกลุมบูรณา
การของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของภาครัฐ ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12  ไดตั้งเปาหมายในมิติหลัก ๆ ประกอบดวย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มี
ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวได
อยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง มีความเปนไทย (2) การลดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความ
ยากจน การเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยาง
นอยรอยละ 15 (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน
บริการ และดิจิทัล มีผูรปะกอบการรุนใหม และเปนสังคมผูประกอบการ และมีผูประกอบการขนาดกลางและ



 23 

ขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคดนโลยีดิจิทัลในการสรงสรรคคุณคาสินคาและบริการ รวมท้ับง
มีระบบการผลิตใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงภายในป 2579 (4) ทุนทาง
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงอาหาร 
พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลด
การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวาวรอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอย
กรณีปกติ มีปริมาณ หรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษา
คุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยูในเกณณมาตรฐาน (5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 
สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทาง
อุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาญากรรมลดลง ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศ เปนตน และ (6) มีระบบบริการจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนได
ดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระข้ึน 
  เปาหมายท้ัง 6 กลุมหลักภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และเปหมายในระยะยาว
ภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีตองบรรลุภายในระยะเวลา 20 ป คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคง
ยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตัวเองตลอดชีวิต มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ มี
ความเจริญทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 
และพลเมืองโลก  ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจต้ังอยูบนฐานของการใช
นวัตกรรมนําดิจิทัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคมประกอบการ มีฐานการผลิต
และบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ  
เชน การใหลริการคุณภาพท้ังดานกาเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดานสุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัว
โลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ี
ใชนวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักภาพในปจจุบัน
และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม ๆ เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ี
มีควาเปนอัจฉริยะไดในระยะยาว” 
 
  1.5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาสําคัญ 
       สําหรับยุทธศาสตรและแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 ถูกกําหนด
จากยุทธศาสตรท้ัง 6 ดานภายใตยุทธศาสตรชาติ  20 ป และกําหนดเปนแนวทางในรายละเอียดท่ีแสดงใหเห็น
ถึงความสอดคลองและการตอบสนองเปาหมายท่ีตองบรรลใุนระยะ 5 ป  ท่ีจะเปนการวางพ้ืนฐานท่ีสามารถสาน
ตอการพัฒนาในประเด็นสําคัญของประเทศในระยะตอไปท่ีสนันสนุนเปาหมายการพัฒนาใหเกิดความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง และยั่งยืน โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทาง ท้ังนี้ภายใตยุทธศาสตรท้ัง 10 ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดท่ีตอบสนองตอจุดเนนประเด็นหลักของการ
พัฒนาในระยะ 5 ป และมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป โดยจะตองตอยอดใหเกิดความ
ตอเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานและการแกปญหาสําคัญท่ีเปนรากเหลาของปญหาตาง ๆ 
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และประเด็นปฏิรูปประเทศไทยใหลุลวง รวมท้ังประเด็นรวมท่ีมีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนา
ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป 
       ยุทธศาสตรท่ีกําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีจํานวน 10  ยุทธศาสตรซ่ึงมีรายละเอียด
มากกวาในยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท้ังนี้สวนหนึ่งเปนเพราะภายใตสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
นั้นเปนการยากในการท่ีจะกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีชัดเจนในแผนพัฒนา
ระยะยาว เชน ยุทธศาสตรชาติได ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจําเปนตองมีการกําหนดและปรับปรุงให
สอดคลองกับเง่ือนไขและปจจัยแวดลอมในชวงเวลานั้น ๆ จึงสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวย
เหตุดังกลาวยุทธศาสตรชาติจึงเปนการกําหนดกรอบท่ีเปนประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุมมิติ
ตาง ๆ ซ่ึงสะทอนท้ังในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการการพัฒนากลุมเปาหมาย และการพัฒนาในเรื่อง
กลไกและกฎระเบียบ รวมท้ังการพัฒนาทุนมนุษย ภายใตการกําหนดและยึดหลักการสําคัญของการพัฒนา 
ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงประกอบดวยยุทธศาสตรชาติท้ัง 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
(1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม (3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน และ (6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ ปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการพัฒนา
พ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนใหการดําเนินยุทธศาสตรท้ัง 6 ดานใหสัมฤทธผล ประกอบดวย (7) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส (8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
         แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นับวาเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญอีกกาวหนึ่งสําหรับการเชื่อมตอกับ
การแปลงแผนสูการปฏิบัติ นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาทในรายละเอียดท่ีจะ
เชื่อมตอถึงการปฏิบัติโดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการกลุมสําคัญ ๆ ท่ีตองดําเนินการในระดับแผนงานและ
โครงการสําคัญ (Flagship Program) ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติโดยใชกลไกแผนเฉพาะดาน ยุทธศาสตรกระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตาง ๆ ในการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร
นั้น ๆ ใหบรรลุ โดยจะตองมีการจัดสรรงยประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเชิงพ้ืนท่ีและมีการ
กําหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลท่ีเปนระบบท่ีสามารถสะทอนถึงผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาไดอยางแทจริง ซ่ึงในชวง 5 ป ตอจากนี้ระบบงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน 
กฎระเบียบ เรื่องวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเพ่ือการรองรับความทาทายในการพัฒนา ใน
ขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซ่ึงเปนรายละเอียดภายใตยุทธศาสตรท้ัง 10 ยุทธศาสตรนั้นไดกําหนดให
ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและแนวทางการพัฒนาเฉพาะดานซ่ึงหนวยงานรับผิดชอบไดกําหนดไวแลว
ภายใตแผนเฉพาะดานหรือกําลังดําเนินการ ท้ังนี้มีจุดประสงคเพ่ือการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพ่ือ
สนับสนุนใหเกิดการดําเนินการอยางตอเนื่องและเกิดการตอยอดใหสามารถดําเนินการไดสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ก็ไดกําหนดประเด็นและแนวทางท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศท่ีสภา
ปฏิรูปแหงชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอ โดยมุงเนนในเรื่องท่ีมีความชัดเจนและตองเรงดําเนินการให
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แลวเสร็จในชวง 5 ปตอจากนี้ไป ซ่ึงนับวาเปนท้ังชวงเวลาสําคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพ่ือการ
พัฒนาในระยะยาวใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
 
2.  การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ 
      สถานการณและแนวโนมภายนอก 
      2.1 สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจโลก และผลกระทบตอประเทศไทย 
  เศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ป ขางหนา ยังมีแนวโนมขยายตัวชาและมีความเสี่ยงจากความผันผวนใน
ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑสูง ซ่ึงสงผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ ไดแก  
ความไมแนนอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ อาทิ 
สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญ่ีปุน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการเงิน และการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้ 
การเปดเสรีทางการคากอใหเกิดการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน รวมท้ังภาคการบริการและการทองเท่ียว ทําใหประเทศ
ไทยตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถแขงขันได อยางไรก็ตาม การเปดเสรีทางการคาดังกลาวจะเปนโอกาสของ
ประเทศไทยในการใชประโยชนจากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคใหสนับสนุนการพัฒนาหวงโซมูลคา
รวมกันท้ังนี้  ปจจัยภายนอกท่ีคาดวาจะสงผลตอเศรษฐกิจไทยอยางมีนัยสําคัญ ไดแก 
    2.1.1 ตลาดเกิดใหมมีบทบาทสูงข้ึน  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนเศรษฐกิจเปนแหลง
วัตถุดิบ แรงงาน และตลาดทีมีกําลังซ้ือ ท้ังบราซิล  รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริการใต  ท้ังนี้ ภูมิภาคเอเชียจะเปน
ศูนยกลางพลังอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก มีการไหลเขาของกองทุนในภาคการผลิตสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ยานยนตและชิ้นสวนและเปนหวงโซการผลิตท่ีสําคัญของโลก หรือเปน “โรงงานผลติแหงเอเชีย” 
เพ่ือสงออกสูตลาดโลก และดึงดูดใหเประเทศมหาอํานาจเขามารวมกลุมและขยายบทบาททางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคมากข้ึนผานการผลักดันใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ รูปแบบใหมท่ัวโลกเพ่ือสรางอํานาจตอรอง 
อาทิ Tran – Pacific Partnership (TPP) และ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)  
ทําใหรูปแบบการคาในระยะตอไปมีความเปนเสรีและแขงขันกันอยางเขมขน นอกจากนี้   การเพ่ิมข้ึนของชนชั้น
กลางจะกอใหเกิดกําลังซ้ือของโลกเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนโอกาสท่ีเปดกวางข้ึนสําหรับการคาการลงทุนการบริการ และ
การเคลื่อนยายทุนและแรงงาน อยางไรก็ตาม การเปดเสรียังกอใหเกิดมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีเพ่ิม
มากข้ึน อาทิ การออกกฎระเบียบ มาตรฐานสินคาและบริการมาตรการดานสิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน ซ่ึง
ทําใหประเทสไทยตองพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ปรับปรุงกฎระเบียบภายในใหสอดรับกับขอตกลงระหวางประเทศรวมท้ังสรางสภาพแวดลอมใหเกิดการแขงขันท่ี
เปนธรรม 
  2.1.2 ตลาดการเงินโลกไรพรมแดน  ซ่ึงเปนผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมี
ความกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหมีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม ๆ เชน Application ทางการเงิน 
Crowd  Funding และ Financial Platform เปนตน  ประกอบกับการเปดเสรีภาคการเงินในอาเซียน ทําให
เกิดการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน ซ่ึงเปนแรงผลักดันใหภาคการเงินของไทยตองเรงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเงินใหทันตอการเปลี่ยนแลปงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังตองเตรียมความพรอในดานตาง ๆ  เพ่ือรงรับตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เชน การปรับปรุงกฎระเบียบในการกํากับดูแลภาคการเงิน การสรางความเชื่อม่ันใหแก
ผูใชบริการในเรื่องความปลอดภัยของขอมูลสวนตัวผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการปองกันความเสี่ยงจาก
ความเชื่อมโยงทางการเงิน การเคลื่อนยายเงินทุน และปริมาณธุรกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน 
  2.1.3 การเปดเสรีมากข้ึนของอาเซียนภายหลังป 2558 ท้ังในภาคสินคาและบริการโดยเฉพาะภาค
การเงิน ซ่ึงเปนโอกาสท่ีสําคัญหลายประการ อาทิ การเคลื่อนยายปจจัยการผลิต ทุน แรงงาน อยางเสรีการลด
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ขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศซ่ึงทําใหภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองใหมีความเขมแข็ง
มากข้ึน รวมท้ังการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการคา การลงทุน การเงิน การบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน
ขณะท่ีการแขงขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงข้ึน ท้ังในเรื่องมาตรฐานสินคาและบริการสินคาเกษตร
ไทยจะแขงขันยากข้ึนจากการเริ่มลดภาษีสินคาของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม การ
เคลื่อนยายเสรีแรงงานทักษะท่ีเปนท้ังโอกาสและอุปสรรคและการท่ีหลายประเทศมีเปาหมายการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการในอนาคตท่ีคลายคลึงกันไมวาจะเปน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ทําให
การพัฒนาของแตประเทศตองคํานึงถึงความไดเปรียบเฉพาะตัวในการวางตําแหนงทางยุทธศาสตรการคาสินคา
และบริการของตนเอง ซ่ึงไทยตองผลักดันการลงทุนของไทยไปประเทศอาเซียนมากข้ึน 
  2.1.4 รูปแบบการคามีแนวโนมเปล่ียนแปลงไปสูการคาเสรีเฉพาะกลุมมากข้ึน และมีการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายข้ึน  เพ่ือการขยายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ซ่ึงจะเปนท้ังโอกาสท่ีเปด
กวางข้ึนสําหรับการคาและการลงทุน แตในขณะเดียวกันการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนท้ังในรูปของกลุมประเทศและ
สําหรับแตละประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง  ๕  ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นั้น เศรษฐกิจ การคาและ
การลงทุนของโลกยังมีแนวโนมขยายตัวไดต่ํา  ประเทศไทยจึงตองกําหนดยุทธศาสตรการแขงขันและความ
รวมมือระหวางประเทศท่ีชัดเจนในเรื่องฐานตลาดการคาการลงทุนในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดับโลก  และ
ในเรื่องสาขาการผลิตการบริการท่ีประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน ท้ังนี้จะตองใชประโยชนจาก  (1) 
ภูมิศาสตรท่ีตั้งของประเทศและการดําเนินนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศมายาวนาน  และจากการ
ดําเนินนโยบายสงเสริมใหเปนประเทศไทยเปนฐานท่ีตั้งบริษัทแมและศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาค (2) การ
ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสขนาดใหญตามท่ีกําหนดในแผนการลงทุน และ (3) ความเปนเลิศ
ในหลายอุตสาหกรรมและบริการ อาทิ ยานยนต  อิเล็กทรอนิกส อาหาร  และบริการทองเท่ียว อยางไรก็ด ี
ทามกลางการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนโดยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมนั้น มีแนวโนมวา
ประเทศตาง ๆ จะนํามาตรการท่ีไมใชภาษีมาใชเปนเครื่องมือในการกีดกันการคาโดยทางออมมากข้ึน อาทิ 
มาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 
      2.2 การวิจัยและการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเปนกุญแจสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอม และเปล่ียนวิถึการดํารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย 
   ในชวงท่ีผานมาการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
เปนตน ทําใหรูปแบบการผลิต การดําเนินธุรกิจ และการใชชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากอยางรวดเร็ว 
มนุษยสามารถสื่อสารท้ังภาพและเสียงไดอยางไรพรมแดน การทําธุรกิจและธุรกรรมบนโครงขายดิจิทัลเพ่ิมมาก
ข้ึน  ประเทศท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด เชน 
ประเทศเกาหลีลงทุนดานวิจัยและพัฒนา ผลักดันผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใหเติบโตอยางกาวกระโดดจาก 
67,000 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2523 เปน 561,000 ลานเหรียญ ในป 2543 หรือขยายตัวประมาณ 8.3 เทา
ภายใน 20 ป และกรณีประเทศจีนทําให GDP เพ่ิมข้ึน 1.2 ลานเหรียญสหรัฐ  ในป 2543 เปน 6.6 ลานเหรียญ
สหรัฐ  ในป 2553  และใชเวลาอีกเพียง 4 ป ในการขยายตัวเปน 10.4 ลานเหรียญสหรัฐ  ในป 2557 
   ในอนาคตองค็ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสั่งสมมาอยางตอเนื่อง ประกอบกับ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานแขนงใหม เชน วิทยาการรับรู (cognitive Science) ซ่ึงเปนการทํางาน
ระหวางสมองและจิตใจ ความสัมพันธระหวางความคิด อารมณ  และการกระทํา เปนตน มีความสําคัญตอการ
สรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมท่ีจะสงผลใหเกิดการผลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการดํารงชีวิต
ของมนุษยแบบกาวกระโดด (Disruptive Technology)   โดยมีแนวโนมวาเทคโนโลยีพ้ืนบานใน  4  ดาน ไดแก 



 27 

(1) อินเทอรเน็ตเคลื่อนท่ี (2) โปรแกรมอัจฉริยะท่ีสามารถคิดและทํางานแทนมนุษย (3) อินเทอรเน็ตในทุกสิ่งทุก
อยาง  (Internet of Things) (4) เทคโนโลยีคลาวด (Cloud Technology) (5) เทคโนโลยีข้ัน (6) ยานพาหนะ
ไรคนขับ (Autonomous and Near – Autonomous Vehicles) (7) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม (Next – 
Generation Genomics) (8)  เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage) (9) การพิมพแบบสามมิติ (3D 
Printing) (10) เทคโนโลยีวัสดุข้ันกาวหนา (11) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ํามันและกาซข้ันกาวหนา และ (12) 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
   แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลาวสงผลกระทบตอประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีสําคัญคือ 
             2.2.1 เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม ๆ  ท่ีผสมผสานการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
หลากหลายสาขา เพ่ือตอบสนองความตองการในภาคการผลิต บริการ และพฤติการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป โดยอุตสาหกรรมใหมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน 5 กลุมหลัก  ไดแก กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะหุนยนต และระบบ
เครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง 
ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและบรกิารท่ีมีมูลคาสูง 
รวมท้ังรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจบริการจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและหลากหลาย รูปแบบ
ผลิตภัณฑและบริการมีวัฎจักรชีวิตสั้นลง การแขงขันในตลาดอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมท้ังในกระบวนการ
ผลิต การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ นวัตกรรมดานตลาดและการบริหารจัดการถาภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ปรับตัวไมทัน อาจสูญเสียความสามารถในการแขงขันไดใน
ขณะเดียวกันจะสรางโอกาสใหผูประกอบการในการสรางธุรกิจรูปแบบใหม ๆ ท่ีใชเทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตท่ีทําใหสามารถบริหารจัดการหวงโซการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   2.2.2 มนุษยจะสามารถเขาถึงขอมูลและองคความรูไดอยางไรขีดจํากัด การพัฒนาเทคโนโลยีจะ
สงผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนอินเตอรเน็ตกลายเปนสวนหนึ่งในวิถีของทุกคนเนื่องจากการพัฒนา
อุปกรณสื่อสารประสิทธิภาพสูงท่ีสามารถบรรจุ รับ ประมวลผล และแสดงขอมูลไดอยางมหาศาล โดยคาดวาใน
ป 2025 ประชากรโลกประมาณ 2 – 3 พันลานคน  จะสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตได ทําใหผูบริโภคมีความ
ตองการและพฤติกรรมการบริโภคท่ีตองการความสะดวกสบายและความเปนสวนตัวมากข้ึน เกิดการรวมกลุม
บุคคลท่ีมีความชอบคลายคลึงกันบนโลกออนไลน ซ่ึงจะสงผลใหบุคคลมีความเปนปจเจกนิยมมากข้ึน 
(Individualism) ความตองการรูจักตัวตนท่ีแทจริงของกันและกันจะลดลง 
   2.2.3 การแยงชิงแรงงานท่ีมีทักษะดานเทคโนดลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทางหรือมีทักษะ
หลายดาน (Multi – Skills) ในตลาดแรงงานสูงข้ึน เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ
ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศตาง ๆ โดยแรงงานทักษะต่ําจะไมเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
เพราะจะถูกแทนท่ีดวยการใชระบบอัติโนมัติและหุนยนต  แรงงานจึงตองมีการปรับตัวพัฒนาศักยภาพของตนให
มีทักษะการใชเทคโนโลยีระดับสูงมาข้ึน ประกอบกับกําลังแรงงานของกลุมประเทศท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุลดลง 
จะนําไปสูการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติมากข้ึน ประเทศตาง ๆ  จึงพยายามใชประโยชนจากการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจในการอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายแรงงานท่ีมีทักษะสูงเขามาทํางานในประเทศมากข้ึน 
   2.2.4 เกิดความเหล่ือมลํ้าในมิติตาง ๆ  เชน ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยีอันเนื่องมาจาก
ความแตกตางดานรายได ดานความรู ดานทักษะ หรือดานการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีความ
เหลื่อมล้ําของแรงงานท่ีมีทักษะเทคโนโลยีข้ันสูงและแรงงานท่ีไมมีทักษะ ความเหลื่อมล้ําของผูประกอบการ
ขนาดใหญและขนาดเล็กท่ีมีความสามารถในการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีแตกตางกัน เปนตน 
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   ประเทศไทยจําเปนตองเรงสรางสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงใน 5 กลุม ไดแก  กลุมอาหารเกษตร 
และเทคโนโบยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ 
หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและ
บังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว  กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม  
และบริการท่ีมีมูลคาสูง โดยกลุมเทคโนโลยีท่ีไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง ไดแก การเกษตร การแพทย และ
สิ่งแวดลอม อุตสาสหกรรมสรางสรรคและวัฒนธรรม จะตองพัฒนาตอยอดให เกิดมูลคาเพ่ิมและเปน
ฐานเศรษฐกิจใหมในระยะตอไป  สําหรับกลุมเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ท่ีประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการพัฒนาอาจ
ใชรูปแบบการใหพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse Engineering) เพ่ือใหสามารถเรงพัฒนา
เทคโนโลยีใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และในขณะเดียวกันจะตองลงทุนวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน
ท่ีเปนฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต รวมท้ังตองเตรียมพัฒนาคนท้ังในระยะสั้นและในระยะยาว โดยใน
ระยะสั้นตองดึงดูดนักวิจัยจากตางประเทศ และในระยะยาวพัฒนาคนท้ังในระยะยาวพัฒนาคนและบุคลากรวิจัย
โดยเฉพาะวิทยาศาสตรพ้ืนฐานในลักษณะสหสาขา เพ่ือสงสมองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 
 
     2.3 สถานการณและแนวโนมสังคมโลก 
          2.3.1 การเขาสูสังคมสูงวัยของโลกสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและรูปแบบการดําเนินชีวิต ในป 2558 
ประชากรโลกมีจํานวน 7,349 ลานคน  และจะเพ่ิมเปน 7,758 ลานคนในป 2563  ประมาณครึ่งหนึ่งจะ
อาศัยอยุในทวีปเอเชีย นอกจากนี้  องคการสหประชาชาติยังไดประเมินสถานการณวา ในชวงป 2544 – 2643 
(ค.ศ. 2001 – 2100)  จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุจาการเพ่ิมข้ึนของประชากรผูสูงอายุ โดยสัดสวนผูสูงอายุ
เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 12.3 ในป 2558  เปนรอยละ 13.8 ในป 2563 ขณะท่ีวัยแรงงาน (อายุ 25 – 59 ป) จะ
เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 45.4 เปนรอยละ 45.7 ในชวงเวลาเดียวกัน แตหลังจากป 2563 วัยแรงงานจะลดลง
อยางตอเนื่อง สวนวัยเด็จ (อายุ 0 – 24 ป)  ลดลงจากรอยละ 42.3 เปนรอยละ 40.8 ในชวงเวลาดังกลาว โดย
ประเทศพัฒนาแลวจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณแลว และสวนใหญมีระยะเวลาในการเตรียมตัวสําหรับการ
เปนสังคมสูงวัยคอนขางนานเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศฝรั่งเศสใชระยะเวลา 115 ป 
สวีเดน 85 ป สหรัฐอเมริกา 69 ป เปนตน  ขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนา สวนใหญใชระยะเวลาท่ีสั้นกวามาก เชน 
จาไมกา 25 ป ศรีลังกา 23 ป เปนตัน เชนเดียวกับประเทศไทยมีระยะเวลาการเขาสูการเปนสังคมศูงวัยอยาง
สมบูรณคอนขางเร็วประมาณ 16 ป กอนท่ีจะเปนประเทศพัฒนาแลวสงผลตอการออม การลงทุน และการครัง
ของประเทศ ขณะเดียวกัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและกระจายตัวของประชากรโลกท่ีพบวามากกวารอยละ 
50 จะอาศัยอยูในเขตเมือง ซ่ึงมีสัดสวนการบริโภคมากวารอยละ 80 ของประชากรท้ังหมด และกลุมผูสูงอายุใน
ประเทศท่ีพัมนาแลวเปนกลุมสําคัญท่ีทําใหมีการบริโภคสินคาและบริการเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญเปนการบริโภค
สินคา และบริการดานสุขภาพ ดังนั้น จึงเปนโอกาสสําหรับประเทศไทยในการพัฒนาสินคาและนวัตกรรมใหม ๆ 
รวมท้ังการบริการทางการแพทยและการดูแลผูสูงอายุเพ่ือรองรับความตองการของผูสูงอายุในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว เชน ธุรกิจ Nursing home ธุรกิจดานโรงแรมและการทองเท่ียวสําหรับผูสูงอายุ เปนตน และยัง
กอใหเกิดความตองการแรงงานในสาขาอาชีพท่ีเนนในกลุมผูสูงอายุมากข้ึนตามมา เชน ผูดูแลผูสูงอายุ (Care 
Giver) เปนตน อยางไรก็ตาม การเปนสังคมสูงวัยของโลกยังอาจเปนภัยคุกคามสําคัญสําหรับประเทศไทยดวย
เชนกัน เนื่องจากการการลดลงของวัยแรงงาน จึงอาจกอใหเกิดการแยงชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนท่ีมี
ศักยภาพสูง ซ่ึงเปนกําลังแรงงานสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
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           2.3.2 การเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่นสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค พลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยท่ีไดรับอิทธิพลจาก
ประแสวัฒนธรรมโลกมีสาเหตุจากโลกาภิวัตน เกิดการผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรม สงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธระหวางบุคคคล การเรียนรูและการบริโภคในรูปแบบตาง 
ๆ อาทิ การใชสื่อออนไลนในการจับจายใชสอยและการทําธุรกรรมตาง ๆ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการมี
ปฏิสัมพันธระหวางกันผานเครือขายสังคมออนไลนดยไมจําเปนตองรูจักตัวตนซ่ึงกันและกัน การบริโภคสื่อหลาย
ชองทางในชวงเวลาเดียวกัน สงผลใหคนไทยเขาถึงขอมูลไดอยางไรขีดจํากัด  เกิดการสรางวัฒนธรรมรวมสมัย  
และมีโอกาสสําหรับการสรางสรรคสินคา และบริการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศ  ขณะเดียวกัน อาจ
กอใหเกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงาม จนทําใหคนไทย
ละเลยอัตลักษณ มีพฤติกรรมท่ีเนนบริโภคนิยมและคานิยมท่ีฟุงเฟอ  ใชชีวิตแบบเรงรีบ ไมเคารพในสิทธิคนอ่ืน 
ขาดความเอ้ือเฟอเก้ือกูล ซ่ึงนําไปสูการสูญเสียคุณคาทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคใน
สังคมไทย 
 
 
2.4 สถานการณและแนวโนมส่ิงแวดลอมโลก 
           วาระการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก  ค.ศ. 2030 ไดกําหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรง
และพันธกรณีท่ีเก่ียวของ ทําใหไทยตองพรอมรับภาระในการลดกาซเรือนกระจกมากข้ึน  ภายใตกระแสการ
แขงขันการคาท่ีเขมแข็ง 
           2.4.1 วาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 เปนทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดย
มีเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประกอบดวย  17 เปาหมาย และ 
169 เปาประสงค  จะมีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะการสราง
หลักประกันในการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน  ยกระดับคุณภาพน้ํา เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําทุก
ภาคสวน การมีรูปแบบการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย การ
อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทรและทะเล การปองกันและฟนฟูระบบนิเวศปไมอยางยั่งยืน และหลุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเมืองอยางยั่งยืนลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลิ้ม 
และการดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ทําให
ประเทศตองมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรักษาฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีการใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด 
ซ่ึงจะเปนโอกาสท่ีประเทศไทยจะพัฒนากลไกดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในประเทศ ใหเกิดการบูรณา
การไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก และพรอมไปกับการพัฒนา
ภายในประเทศอยางยั่งยืน 
            2.4.2 ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมข้ึน 
สงผลใหประเทศตาง ๆ รวมท้ังไทยตองดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกอยางจริงจัง ประเทศไทยได
ประกาศเจตนารมณและกําหนดเปาหมายของประเทศในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหตํ่าหสาระดับการ
ปลอยปกติ รอยละ 7 – 20 ภายในป พ.ศ. 2563  นอกจากนี้ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ท่ีนานา
ประเทศไดรับรองรวมกันเม่ือ 12 ธันวาคม 2558  ซ่ึงมุงควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหต่ํากวา 2 
องศาเซลเซียส  และประเทศไทยไดลงนามรับรองความตกลงดังกลาวเม่ือ 22 เมษายน  2559  สงผลใหประเทศ
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ไทยตองมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางตอเนื่องโดยกําหนดเปาหมายในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 25 ภายในป พ.ศ. 2573  อีกท้ังตองการมีการทบทวนเพ่ือเพ่ิมระดับการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกทุก 5 ป กอใหเกิดนัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศท่ีจะตองเรงดําเนินการเพ่ือลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน ท้ังภาค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ  ตลอดจนภาคครัวเรือน 
เปนแรงกดดันใหประเทศตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพ่ิมการใช
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน 
      นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมในการใชประเด็นการปลอยกาซเรือนกระจกเปนเง่ือนไขสําหรับกําหนด
มาตรฐานสินคาในการคาระหวางประเทศ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอภาคการสงออกของไทย แตก็อาจสรางโอกาส
สําหรับธุรกิจใหมดานสิ่งแวดลอม อาทิ ผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ลดของเสีย เปนตน อยางไรก็ดี แมวากรอบอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดกําหนดใหมี
ความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาดานการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตในทางปฏิบัติยัง
มีขอจํากัดเพราะความขัดแยงกับแนวทางการปกปองสิทธิของทรัพยสินทางปญญาภายใตกรอบการคาโลก 
(World Trade  Organization : WTO) ทําใหประเทศไทยไมสามารถใชประโยชนจากขอกําหนดของอนุสัญญา
ฯ ในสวนี้ได 
           2.4.3 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน สงผล
ตอการผลิตในภาคเกษตร และความม่ันคงดานน้ําและอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกอใหเกิดการ
ขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง สรางความเสียหารตอระบบการเพาะปลูก ทําใหปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรของโลกลดลง อาจกอใหเกิดความม่ันคงดานอาหาร สําหรับประเทศไทยความผันผวนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอเนื่องไปยังการสงออกสินคาเกษตร และอาหาร ซ่ึงเปนแหลงรายได
สําคัญของประเทศ อาจกอให เกิดความไม ม่ันคงดานอาหารท้ังระดับประเทศ และระดับครัวเรือน ใน
ขณะเดียวกัน ภาคเกษตรก็เปนแหลงรายไดหลักของเกษตรกรผูมีรายไดนอย ท่ีตองประสบความสูญเสียจาก
สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน สงผลซํ้าเติมตอปญหาความยากจน 
 
      2.5  สถานการณความม่ันคงโลก 
            2.5.1 ประเทศมหาอํานาจมีแนวโนมของการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทในภูมิภาค   ตาง ๆ 
ของโลก รวมท้ังการใชอํานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตาง ๆ ของ
โลก รวมท้ังการใชอํานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 
เชน (1) ยุทธศาสตรการปกหมุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของสหรัฐอเมริกา เพ่ือใชประโยชนจากทรัพยากรของ
ประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และการใชเสนทางคมนาคมทางทะเลในเอเชียแปซิฟก  ซ่ึงถือเปนจุด
ยุทธศาสตรสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก (2) การรวมกลุมตามขอตกลงหุนสวน
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (Trans – Pacific Partnership : TPP)  ท่ีอาจกระทบตอความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในกรอบประชาคมอาเซียน (3) การขยายอิทธิพลของสาธารณารัฐประชาชนจีนในกลุมประเทศอาเซียน
ท่ีมีการพัฒนาและมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในชวงท่ีผานมาท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การทหาร 
รวมท้ังการฑูต ทําใหจีนมีบทบาทและอิทธิพลตอการกําหนดและดําเนินนโยบายของประเทศตาง ๆ หลาย
ประเทศ รวมถึงประเทศไทยซ่ึงเปนพันธมิตรท้ังกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกาและมี
ผลประโยชนรวมกันในหลาย ๆ ดาน จึงสงผลตอประเทศไทยในการกําหนดทาทีทางการฑูตแบบสมดุลและเปน
กลางทามกลางความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ 
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           2.5.2 การขัดแยงดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐท้ังดานอาณาเขตทางบก การอางสิทธิทับซอนทาง
ทะเล และภูมิรัฐศาสตร เพ่ือผลประโยชนและการแยงชิงทรัพยากร  ซ่ึงทําใหมีแนวโนมการเพ่ิมกําลังอํานาจ
ของกองทัพ  เชน (1) การพัฒนานิวเคลียรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  (2) การประกาศ 
“เขตแสดงตนเพ่ือการปองกันทางอากาศในทะเลจีนตะวันออก” (Air Defense Indentification Zone : ADIZ)  
เหนือทะเลจีนตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีพิพาทระหวางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประเทศญี่ปุนหมูเกาะเซนกากุ (เตียวหยู)  และพ้ืนท่ีสถานีวิจัยของเกาหลีใต  (3) ความขัอแยง
กรณีการอางกรรมสิทธิ์เหนือหมูเกาะสแปรตลียของหลายประเทศเปนปญหาท่ีมีความสําคัญตอประเทศไทย ซ่ึง
หากเกิดการใชกําลังทางทหารเพ่ือแยงชิงกรรมสิทธิ์ในหมูเกาะสแปรตลีย ประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบท้ังใน
ดานภูมิรัฐศาสตร เศรษฐกิจและการเมือง  ซ่ึงอาจสงผลกระทบและนําไปสูความยัดแยง การสรางอํานาจตอรอง
ทางการทหารและความม่ันคง ซ่ึงเปนเง่ือนไขตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 
           2.5.3 อาชญากรรมขามชาติ มีแนวโนมขยายตัวและควบคุมไดยาก มีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
การพัฒนาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการท่ีซับซอนมากข้ึน  ประเทศไทยจึงยังมี
ความเสี่ยงตอการกอการรายของกลุมตางชาติ ซ่ึงมีเปาหมายในการกออาชญากรรมท่ีสงผลตอระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงของประเทศ โดยอาชญากรรมขามชาติท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยอยางมีนัยยะสําคัญ 
ไดแก  (1) การคายาเสพติด ปจจุบันมีการลักลอบนํายาเสพติด สารต้ังตนและเคมีภัณฑเขาประเทศท้ังตามแนว
ชายแดนและทาอากาศยาน ซ่ึงสงผลตอการเกิดวงจรยาเสพติด  ตั้งแตการผลิต จําหนาย และเสพ (2) ปญหา
แรงงานตางดาว  จากการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบานเขามาทํางานในประเทศ
ไทย เกิดปญหาอาชญากรรม สุขอนามัยและสาธารณสุข รวมถึงเปนภาระของรัฐอานสิทธิและสถานะบุคคลตาม
กฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนเกิดความขัดแยงกับชุมชนชาวไทย นอกจากนี้ ยังอาศัยชองวาทาง
กฎหมายในการสรางอิทธิพล หรือแทรกซึมอยูในระบบตลาดสงผลกระทบตอธุรกิจทองถ่ิน (3) การคามนุษย 
เชื่อมโยงกัยการลักลอบเขาเมือง การใชแรงงานเด็กและคาประเวณี  ซ่ึงไทยมีสถานะเปนท้ังประเทศตนทาง 
ปลายทาง และทางผานของขบวนการคามนุษย ทําใหเปนประเด็นถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ โดยในระหวางป 2553 – 2556 ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยูในบัญชี Tier 2 Watch 
List ของรายงานสถานการณการคามนุษยของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา (TIP Report)  และ
ตอมาในป 2557 ถึง 2558  ถูกปรับลดระดับใหอยุในบัญชี Tier 3 ซ่ึงเปนระดับต่ําสุด โดยสหรัฐอเมริกามีขอ
กังวลสําคัญคือ การคามนุษยในภาคประมง การบังคับใชกฎหมาย การมีสวนราวมของเจาหนาท่ีภาครัฐ รวมถึง
การดูแลและคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย (4) การฟอกเงิน เปนปญหาเก่ียวของกับอาชญากรรมอ่ืน ๆ 
เชน การกอการราย การคายาเสพติด การคามนุษย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คอรรัปชั่น ซ่ึงไทยอยูในระหวาง
การแกไขปญหาใหไดตามมาตรฐานสากล 
           2.5.4 การกอการรายกําลังสงผลกระทบตอสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถ่ีมากข้ึน ใน
ระยะหลายปท่ีผานมา  รวมท้ังมีแนวโนมแผขยายไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ  ท่ัวโลกอยางตอเนื่อง ท้ังจากลัทธิสุดโตง 
(Extremism) ซ่ึงคลั่งไคลความรุนแรงและอุดมการณ และกลุมกอการรายตาง ๆ ท่ีตองการสรางแนวรวมใหเกิด
ความรุนแรง แพรกระจายไปยังรัฐท่ีออนแอในภูมิภาคอ่ืน ๆ  สงผลตอการอพยพของประชาชนเพ่ือหนีภัยสงครม
ไปยังประเทศท่ีปลอดภัย โดยประเทศไทยมีความเสี่ยงตอการถูกใชเปนท่ีพักพิงของกลุมกอการรายขามชาติท่ีเขา
มาในรูปแบบของผูอพยพและนักทองเท่ียว ท่ีอาจใชประเทศไทยเปนฐานในการวางแผนกอการรายในประเทศ
และในภูมิภาค 



 32 

              สถานการณแนวโนมโลกในระยะ  5 ป เชน เศรษฐกิจท่ียังขยายตัวชา นวัตกรรมทางการเงินการคา
การลงทุนท่ีมีความเขมขน การกาวข้ึนเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม โดยเฉพาะในกลุม
ประเทศเอเชีย การพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด  การเปนสังคมสูงวัย มีความเปนพหุวัฒนธรรม และความ
เหลื่อมล้ําในสังคมมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวมากข้ึน เปนตน  ประเทศไทยตองเตรียมความพรอมเพ่ือเผชิญกับ
ประเดนทาทานและใชโอกาสในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงตองวิเคราะหสถานการณและ
แนวโนมภายในประเทศ เพ่ือนําจุดแข็งและจุดออนท่ีมีอยูในปจจุบันจะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
และจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
3. สถานการณและแนวโนมภายใน 
     การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใหความสําคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสราง
ความเทาเทียมกันทางสังคม และอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม ในสวนนี้จะเปนการทบทวนและวิเคราะหสถานการณ
ดานเศรษฐกิจมหภาค และการพัฒนาภาคการผลิต การพัฒนาและใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สังคม สิ่งแวดลอม การเจริญเติบโตของพ้ืนท่ีเมือง และความม่ันคงในชวงท่ีผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1 สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทย 
      3.1.1 ในชวงท่ีผานมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความสําเร็จในระดับท่ีนา
พอใจ ท้ังในดานการสรางอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางการผลิต การสงสมองคความรู
ทางดานเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทําใหเศรษฐกิจไทยมีปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง และความพรอมท่ีจะ
ไดรับการพัฒนาตอยอดเพ่ือขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวในป 2579 ตาเปาหมายท่ีกําหนดไวใน
กรอบยุทธศาสตรชาติ 
  3.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
                การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยูในลําดับตํ่าและการบริหารจัดการ
งานวิจัยขาดการบูรณาการใหมีเอกภาพตั้งแตระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย  และหนวยวิจัยหลักทําใหทิศ
ทางการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ ไมชัดเจน มีความซํ้าซอน และ
ยังมีขอจํากัดในการตอบโจทยการพัฒนาประเทศเปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศลาชา
ไมทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกตลอดจนมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยในระดับต่ํา โดย
ภาคการผลิตท่ีเปนคนกลุมใหญของประเทศ อาทิ เกษตรกรรายยอย  วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีขอจํากัดในการเขาถึงและใชประโยชนผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขาดแคลนนักบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูใชประโยชนงานวิจัยภาคเอกชนไมเขามา
ลงทุนในข้ันการแปลงงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชยซ่ึงมีความเสี่ยงและตองใชเงินลงทุนสูงซ่ึงสะทอนจากดัชนีชี้วัด
ความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
         3.2.1 ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดานนวัตกรรมใหเปนผลผลิตดานนวัตกรรม
ของประเทศ ซ่ึงสะทอนจากดัชนีชี้วัด Global  Innovation Index (GII) ทําโดย Cornell University  รวมกับ 
Institut Europeend’ Administration des Affaires (INSEAD) แ ล ะ  World Intellectual Property  
Organization (WIPO) พบวา ในป 2558 ประเทศไทยมีความสามารถดานนวัตกรรมในภาพรวมอยูท่ีอันดับ 55 
จากท้ังหมด 141 ประเทศ ขณะท่ีสหรัฐอเมริกา สิงคโปร เกาหลี จีน และมาเลเซีย อยูในอันดับท่ี 5, 7, 14, 29 
และ 32  ตามลําดับ  โดยดัชนีดานสถาบัน เปนปจจัยท่ีประเทศไทยมีความออนแอมากท่ีสุด (อันดับท่ี 92)  
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เนื่องมาจากปจจัยสภาพแวดลอมทางดานกฎหมาย  และปจจัยสภาพแวดลอมทางดานการเมืองท่ียังไมเอ้ือตอ
การสรางและพัฒนานวัตกรรมเทาท่ีควร 
         3.2.2 ความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรของประเทศไทยตามกาจัดอันดับของ 
International Institute for Management Development (IMD) พบวา 
           1. ณ  ป 2559 ประเทศไทยมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูใน
อันดับท่ี 47 และโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยูในอันดับท่ี 42 จาก 61 ประเทศ ซ่ึงถือวาอยูในระดับท่ีต่ํา
และเปนจุดออนสําคัญเปนเวลานาน ซ้ึงถาประเทศไทยไมสามารถนํางานวิจัยมาเพ่ือมูลคาใหกับสินคาและบริการ 
อันดับความสามารถการแขงขันของประเทศจะสงผลการพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงได  
       2. คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาตอ GDP  ของประเทศไทยในป 2556 อยูท่ีรอยละ 0.47 และ
ปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในป 2557 เปนรอยละ 0.48 แบะในจํานวนนี้เปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณรอยละ 46 และจากภาคเอกชนรอยละ 54 ซ่ึงดีข้ึนกวาในชวง 15 ป (2543 – 2557) ท่ีผานมาท่ีอยูรอย
ละ 0.27 ตอ GDP อยางไรก็ดี  ประเทศพัฒนาแลว อาทิ เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรีเลีย มีคาใชจาย
ดานการวิจัยและพัฒนาอยูรอยละ 4.15, 3.47, 2.81, และ 2.18 ตอ GDP ในป 2556 ตามลําดับ และสวนใหญ
เปนการลงทุนของภาคเอกชน (มากกวารอยละ 60) 
        3. ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังคงเปน
จุดออน โดยบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา   
        4. ผลการตีพิมพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ซ่ึงถือเปนดัชนีช้ีวัด
ความแข็งแกรงในการทําวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย รวมท้ังยังสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือดานการวิจัย
และพัฒนาระหวางสถาบันตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศยังอยูในระดับไมสูงนัก  
         ดังนั้น ถาประเทศไทยจะดําเนินการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบเดิม จะ
ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศลาชาไมทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีโลก ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยไม
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสูประเทศท่ีมีรายไดสูงไดตามเปาหมายในระยะ 20 ป ขางหนา 
   3.3  สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย 
         3.3.1 โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 โดยป 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยางตอเนื่องสงผลกระทบตอ
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ป 2559 มีประชากรไทยท้ังหมด 65.3 ลานคน โดยมี
สัดสวนวัยเด็กรอยละ 17.82 วัยแรงงานรอยละ 65.67 และวัยสูงอายุรอยละ 16.90 ขณะท่ีอัตราการเจริญพันธุ
รวมของประชากรไทยในป 2560 อยูท่ี 1.59 ซ่ึงต่ํากวาระดับทดแทน โดยคาดวาจะมีแนวโนมลดลงตลอดชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 – 15 (พ.ศ. 2560 – 2579) เหลือเพียง 1.35 ในป 2579 หากไมมีการดําเนินการใด ๆ 
เพ่ือเพ่ิมอัตราการเกิดประชากร จะสงผลใหโครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยสัดสวนผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 17.1 เปน 19.8 ขณะท่ี
สัดสวนวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงจากรอยละ 17.5 และ 65.3 เหลือรอยละ 16.6 และ 64.1 ตามลําดับ
ในชวงเวลาเดียวกัน ท้ังนี้ การลดลงของจํานวนวัยแรงงานตั้งแตป 2557 จะเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยขนาดของกําลังแรงงานท่ีลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.4 
และรอยละ 0.8 ในชวงแผนพฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ตามลํากับ จะสงผลตอศักยภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงประมาณรอยละ 0.15 และรอยละ 0.25 ในชวงเวลาเดียวกัน นอกจานี้ วัย
แรงงานยังเปนกลุมวัยเดียวกันท่ีมีรายไดมากกวาคาใชจาย ดังนั้น การลดลงของจํานวนแรงงาน จึงสงผลตอ
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รายไดของภาครัฐท่ีจะนํามาใชจายในการพัฒนาประเทสและการจัดสวัสดิการตาง ๆ ขณะเดียวกัน กลุมวัย
แรงงานท่ีจะมสัดสวนมากท่ีสุดเฉลี่ยรอยละ 35.5 ของวัยแรงงานท้ังหมดในอีก 5 ป ขางหนาจะเปนกลุม
ประชากรท่ีเกิดในชวงป 2525 – 2548  (กลุมเจนวาย) ซ่ึงจะมีความสําคัญอยางมากท้ังในการทํางานและการ
ผลิตประชากรรุนถัดไป โดยกลุมวัยนี้มีความคิดสรางสรรค สามารถทําหลายสิ่งไดในเวลาเดียวกัน คุนเคยกับ
เทคโนโลยี แตคนกลุมนี้ไมชอบสภาพความเปนอยูและการทํางานท่ีมีกรอบระเบียบมากเกินไป มีการเปลี่ยนงาน
บอย จึงสนใจประกอบอาชีพอิสระ มีการใชจายคอนขางสูง  การออมต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับคนรุนกอนหนา  อีก
ท้ังมีแนวโนมแตงงานชาและชะลอการมีบุตร ดังนั้น ทัศคติและแนวคิดของคนกลุมนี้จึงมีผลตอทิศทางการพัฒนา
และอัตราการเจริญพันธุของประเทศ 
        3.3.2 คุณภาพคนไทยในกลุมวัยยังมีปญหา โดยแตละกลุมวัยยังมีปญหาสําคัญท่ีจะสงผลตอการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต ท้ังเรื่องพัฒนาการและสติปญญาตั้งแตวัยเด็ก 
การขาดทักษะความรูความสามารถท่ีสงผลตอผลิตภาพแรงงานของประเทศ ปญหาดานสุขภาพในวัยผูสูงอายุท่ี
สงผลตอภาระคาใชจายภาครัฐ 
        3.3.3 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ํา คนไทยไดรับโอกาส
ทางการศึกษาสูงข้ึน โดยมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15 – 59 ป เพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่องจาก 8.8 ป ในป 2551 เปน 9.3 ป ในป 2558  แตเม่ือพิจารณาคุแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป 2558  พบวา มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 และผลคะแนนสอบ PISA ท่ีอยูใน
ระดับตํ่ากวาอีกหลายประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน เนื่องจากขอจํากัดท่ีสําคัญของการศึกษาไทยท้ัง
ปญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีเนนการทองจําทําใหขาดความคิดสรางสรรค  ปจจัยสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและครูท่ีมีคุณภาพยังกระจายไมท่ัวถึงโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกล ขณะท่ีในระดับ
อาชีวศึกษายังมีเด็กท่ีสนใจเรียนตอสายอาชีพในสัดสวนท่ีนอย  โดยในปการศึการ 2558 มีสัดสวนนักเรียนสาย
อาชีพตอสายสามัญเทากับ 36 : 64 สวนระดับอุดมศึกษา พบวามีการเปดหลักสูตรโดยไมคํานึงถึงความตัองการ
ของตลาดงาน บัณพิตท่ีจบออกมาบางสาวนยังมีปญหาคุณภาพ  ท้ังนี้ จาการจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันของ IMD ป 2559 ดานคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยอยูในลําดับท่ี 47 จาก 61 ประเทศ  ปจจัยตาง 
ๆ เหลานี้สงผลใหการศึกษาไทยทุกระดับบังมีปญหาเชิงคุณภาพท่ีตองเรงแกไข ขณะเดียวกันคนไทยสวนใหญยัง
ไมใหความสําคัญกับการเรียนรู โดยการใชอินเทอรเน็ตของคนไทยแมวาจะเพ่ิมสูงข้ึนเปน 26 ลานคน แตเปนการ
ใชเพ่ือการอานหาความรูเพียงรอยละ 31.7 สวนอัตราการอานหนังสือ พบวาอยูท่ีรอยละ 81.8  โดยเฉลี่ยเพียง
วันละ 37 นาที นอกจากนี้แหลงเรียนรูสวนใหญยังไมสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนเพียงแตแหลงให
ความรู เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุทยานประวัติศาสตร หองสมุดประชาชนจังหวัด/อําเภอ อุทยาน/ศูนย
วิทยาศาสตร เปนตน อยางไรก็ตาม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการสื่อสารอยางรวดเร็วท่ีจะนําสังคมไทย
ไปสูสังคมดิจิทัลมากข้ึน เปนความทาทายตอการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีตองปรับให
อยูบนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ังเอ้ือตอคนทุกกลุมใหสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูท่ี
หลากหลาย ไมจํากัดเวลา และสถานท่ี 
         3.3.4 คนไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากข้ึนซ่ึงเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต คนไทยมีการ
เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังสําคัญใน 5 โรคเพ่ิมข้ึน ไดแก โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง และมะเร็ง 
         3.3.5 รายจายดานสุขภาพภาครัฐมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะรายจายของระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ  จากบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติของประเทศไทยลาสุ พบวารายจายดานสุขภาพ
ภาครัฐเพ่ิมข้ึนจาก 127,534 ลานบาท  (รอยละ 63 ของรายจายสุขภาพท้ังหมด) ในป 2545  เปน 388,929 
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ลานบาท (รอยละ 76 ของรายจายสุขภาพท้ังหมด) ในป 2555 หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 11.98 ตอป โดย
รายจายสวนใหญมาจากระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ประกอบดวย ระบบสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ขาราชการ ระบบประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 57,820.56 ลานบาทในป 
2545 เปน 201,319.40 ลานบาท  ในป 2555 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 ตอไป โดยมีสัดสวนรายจายตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 1.06 เปนรอยละ 1.77 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงสะทอน
ใหเห็นวารายจายระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐมีอัตราเพ่ิมท่ีเร็วกวาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ จากการคาดการณรายจายของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ พบวาในป 2564 จะเพ่ิมเปน 
2433,664 ลานบาท  หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 8.94  ตอป สงผลใหรายจายสุขภาพภาครัฐเพ่ิมเปน 684,275 
ลานบาท  หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 6.64 ตอป ท้ังนี้ การท่ีระบบประกันคุณสุขภาพท้ัง 3 ระบบ มีแหลง
งบประมาณสวนใหญจากภาครัฐ จึงอาจสงผลกระทบตอความยั่งยืนทางการคลังในอนาคน อีกท้ังแตละระบบ
หลักประกันสุขภาพยังมีปญหาดานการบริหารจัดการท่ียังขาดประสิทธิภาพ กลาวคือ กลไกการบริหารจัดการ
และระบบฐานขอมูลยังคงแยกสวนกันในแตละระบบสงผลตอการจัดบริการท่ีเปนเอกภาพท้ังดานสิทธิประโยชน 
อัตราการเบิกจาย และคุณภาพบริการ จึงเปนความทาทายในการสรางความสมดุลระหวางความยั่งยืนทางภาระ
การคลังภาครัฐและการจัดบริการท่ีมีคุณภาพภายใตระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
         3.3.6 ประเทศไทยยังมีปญหาดานความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ในดานรายได ภาพรวมความ
เหลื่อมล้ําในชวง 10 ปท่ีผานมามีสาเหตุสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุลมีการพ่ึงพาการสงออกมาก 
มุงเนนเปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกวาการกระจายผลประโยชนการพัฒนาอยางเปนธรรม การ
บริหารราชการแผนดินท่ีขาดประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส มีการเอ้ือประโยชนตอบางกลุมผลประโยชนใน
สังคม การกระจายอํานาจสูทองถ่ินลาชา ทําใหชุมชนและผูมีรายไดนอยไมไดรับประโยชนจากการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเต็มท่ี และการขาดโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ ทรัพยากรท่ีดิน น้ํา แหลง
เงินทุนและอ่ืน ๆ ทําใหขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการมีอาชีพและมีรายได 
                 ท้ังนี้  ความเหลื่อมล้ําจะมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึนจาก กระแสโลกาภิวัตน ท่ีเขมขน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหมในหลากหลายสาขา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีผันวนรุนแรง และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีและทุนจะเอ้ือ
ประโยชนตอกลุมท่ีสามารถเขาถึงซ่ึงสวนใหญเปนผูมีทักษะสูง ขณะท่ีการเขาสูงสังคมสูงอายุทําใหเกิดการขาด
แคลนแรงงาน แตแรงงานสวนใหญยังมีทักษะตํ่า ไมสามารถเคลื่อนยายไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ
สมัยใหมได ท้ังยังมีโอกาสจะถูกทดแทนดวยหุนยนตและเทคโนโลยี ซ่ึงจะทําใหชองวางของคาตอบแทนแรงงาน
ระหวางกลุมแตกตางกันมากข้ึน นอกจากนี้ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนซ่ึง
อาจสงผลกระทบตอผลผลิตภาคการเกษตร และความม่ันคงของครัวเรือนท่ีเปราะบาง ดังนั้น ความเหลื่อมล้ําจึง
เปนปญหาทาทายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการหลุดพนจากการติดกับดักรายไดปานกลางของประเทศ 
 3.4 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      ปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนปญหาและเปนจุดออนของการรักษา
ฐานการผลิตและใหบริการ รวมท้ังการดํารงชีพท่ียั่งยืนในเขตเมืองและชนบท 
      3.4.1 ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดนอยและเสื่อมโทรมลง 
 3.5 การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
      3.5.1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ทําใหเกิดปญหาชองวาง
การกระจายรายไดระหวางภาค โดยในป 2556 ภาคกลางมีผลิตภัณฑมวลรวมคิดเปนรอยละ 40.9  ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ  และภาคใต มีสัดสวนรอยละ 10.9 
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8.8 และ 8.6 ตามลําดับ นอกจากนี้ มูลคาผลิตภัณฑภาคเฉลี่ยตอหัวระหวางภาคยังแตกตางกันอยางมาก โดย
ภาคกลางมีมูลคาเฉลี่ย 280,734 บาท ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลคาเฉลียเพียง 74,532 บาท การ
พัฒนาภาคในระยะตอไปจึงมุงเนนการกระจายการพัฒนาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไปสูภาคอ่ืนอยางเปนข้ันตอน 
       3.5.2 กลไลการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดยังไมสามารถเชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนตามแนวทางและเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิผล โดยยังไมสามารถ
แกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีและมีบทบาทเชื่อมโยงการพัฒนาจากประเทศสูพ้ืนท่ีและจากพ้ืนท่ีสูประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ขณะท่ี การขยายตัวของกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาค จะ
เปนโอกาสสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาระหวางพ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนไทยกับประเทศ
เพ่ือบาน ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานโลจิสติกส การผลิต การคา และการทองเท่ียวในอนุ
ภูมิภาค จึงมีความจําเปนตองแกปญหาขอจํากัดดานกลไกการพัฒนาและดานโครงสรางพ้ืนบานของประเทศใน
เชิงปริมาณ คุณภาพการบริการ และการบริการจัดการ เพ่ือใหการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางพ้ืนท่ีตาง ๆ 
สามารถดําเนินการไดอยางเต็มศักยภาพ 
        3.5.3  การขยายตัวของเมืองในภาคตาง ๆ ของประเทศเกิดข้ึนอยางรวดเร็วทําใหการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนไมสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองไดอยางเพียงพอ เมืองตาง ๆ ในทุกภาคของ
ประเทศไทยมีการเพ่ิมข้ึนของแหลงธุรกิจการคา การทองเท่ียว การอุตสาหกรรม และบริการตอเนื่อง ซ่ึงจาก
ขอมูลสํามะโนประชากรและเคหะในรอบ 40 ป (พ.ศ. 2523 – 2553) พบวา จํานวนประชากรเมืองเพ่ิมข้ึนจาก
รอยละ 26.4 ในป พ.ศ. 2523 เปนรอยละ 44.1 ในป พ.ศ. 2553 และคาดวาภายใน 10 ป ขางหนา ประเทส
ไทยจะมีประชากรเมืองเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 44.1 ในป พ.ศ. 2553 และคาดวา ภายใน 10 ป ขางหนา ประเทศ
ไทยจะมีประชากรเมืองเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 60 ท้ังนี้ แมวาการขยายตัวของเมืองอยางรวมเร็วจะเปนโอกาสในกา
ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน แตจําเปนตองมีการบริหารจัดการและการวางแผนพัฒนาเมืองท่ี
มีประสิทธิภาพในมิติตาง ๆ อาทิ การใหบริการขนสงสาธารณะ การแกปญหาจราจร การผังเมือง การขยาย
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและน้ําเสีย ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนทุกกลุมในสังคมเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุและการใหความสําคัญตอประเด็นความ
ปลอดภัยและการลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ อาชญากรรม และปญหาความไมสงบ เพ่ือความอยูดีมี
สุขของประชาชน และรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
                  3.5.4 พ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศมีแนวโนมการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูง การขยายตัวดังกลาวจะสงผลกระทบตอความยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาในพ้ืนท่ี โดยอาจทําให
ปญหาสิ่งแวดลอมรุนแรงข้ึน และสงผลใหเกิดการขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน อาทิ การขนสง พลังงาน 
ระบบน้ํา ไฟฟา และการสื่อสาร โดยเหตุท่ีพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักเปนแหลงดึงดูดการลงทุนและสรางรายไดท่ีสําคัญ
ของประเทศ จําเปนตองมีการวางแผนและขยายขีดความสามารถของโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน เพียงพอ และทันตอความตองการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของประชาชนอยางเก้ือกูล 
 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
     4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักภาพทุนมนุษย 
                การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยท่ีจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 โดยท่ีสัดสวนผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 19.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีจํานวน



 37 

ประชากรวัยแรงงานไดเริ่มลดลงมาตั้งแตป 2558 เปนตนมา สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะท่ีผลิต
ภาพแรงงานไทยก็ยังต่ํา เนื่องจากปญหาคุณภาพแรงงาน ความลาชาในการพัฒนาเทคโนโลยีและ และปญหา
การบริหารจัดการจึงเปนขอจํากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและศักภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการสรางรายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย ท้ังนี้ เม่ือ
พิจารณาคุณภาพคนพวายังมีปญหาในแตละชวงวัยและสงผลกระทบตอเองถึงกันตลอดชวงชีวิต ตั้งแต
พัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะ
ของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ขณะท่ีผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงข้ึน ครอบครัวมี
รูปแบบท่ีหลากหลายและเปราะบางสูงสงผลตอการบมเพาะใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อน
ไหลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีเขามาในประเทศไทยผานสังคมยุคดิจิทัล ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไมนอยจังไม
สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาอสม สงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญ กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให มีความ
สมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรูและ
ทักษะชีวิต เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทา
ทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัยวท่ีรวดเร็ว บนพ้ืรฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา  สถาบันชุมชน และภาคเอชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกท้ัง
ยังเปนทุนทางสังคมท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทักฐานท่ีดีทางสังคม 
2.  เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดชวงชีวิต 
4. เพ่ือเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 

   
เปาหมายและตัวช้ีวัด 
1. เปาหมายการพัฒนา 

1.1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
1.2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
1.3 คนไทยไดรับการศึกษาทีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเนื่อง 
1.4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
1.5 สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสาถบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุม สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
2. ตัวช้ีวัด 

2.1 เปาหมายท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
- ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรม

จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
- ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดสวนลดลง 

2.2 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
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2.2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
-  ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาสมวัยไมนอยกวารอยละ 90  

2.2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพ่ิมข้ึน 
-  ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
-  ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

2.2.3 วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน และมีทักษะ
ทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
-  ตัวชี้วัด 4 ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 30 ตอป 
-  ตัวชี้วัด 5 ผูผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 
-  ตัวชี้วัด 6 การออมสวนบุคคลตอรายไดพึงจับจายใชสอยเพ่ิมข้ึน 

2.2.4 ผูสูงอายุวัยตนมีงานทําและรายไดท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุ 
-  ตัวชี้วัด 7 การมีงานทําของผูสูงอายุ (อายุ 60 – 69) เพ่ิมข้ึน 

2.3 เปาหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
- ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500 
- ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน 
- ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 85 
- ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณและความรูเพ่ือขอรับวุฒิ ปวช.  และปวส. 

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป 
2.4 เปาหมายท่ี 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

- ตัวชี้วัด 4.1 ประชากรอายุ 15 – 79 ปมีภาวะน้ําหนักเกินลดลง 
- ตัวชี้วัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากวา 18 คน ตอประชากรแสนคน 
- ตัวชี้วัด 4.3 ความผิดปกติทางอารมณของตอประชากรลดลง 
- ตัวชี้วัด 4.4 การคลอดในผูหญิงกลุมอายุ 15 – 19 ป ลดลง 
- ตัวชี้วัด 4.5 รายจายรวมดานสุขภาพภาครัฐไมเกินรอยละ 20 ของรายจายภาครัฐ 
- ตัวชี้วัด 4.6 ผูสูงอายุท่ีอาศัยในบานท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเปนรอยละ 20 

2.5 เปาหมายท่ี 5 สถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และ
ภาคเอกชน 
- ตัวชี้วัด 5.1 ดัชนีครอบครัวอบอุนอยูในระดับดีข้ึน 
- ตัวชี้วัด 5.2 ประชากรอายุ 13 ปข้ึนไป มีการปฏิบัติตามหลักคําสอนของทางศาสนา

เพ่ิมข้ึน 
- ตัวชี้วัด 5.3 ธุรกิจท่ีเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
  แนวทางการพัฒนา 
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1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค 
1.1 สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีเนนการฝกเด็กใหรูจักการพ่ึงพาตัวเอง  มีความซ่ือสัตย มีวินัย 

มีจริยธรรม คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมท่ีเปนกิจวัตรประจําวัน และให
พอแมหรือผูปกครองเปนแบบอยางท่ีดีใหเด็กสามารถเรียนรูและยึดถือเปนตนแบบในการ
ดําเนินชีวิต 

1.2 สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรร
รม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง 

1.3 ปรับวิธีการเผยแพรหลักศาสนาใหมุงชี้แนะแนวทางการดํารงชีวิตตามหลักธรรมคําสอนท่ีเขาใจ
งาย สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง นําไปสูการปลูกฝงคานิยมท่ีดีงาม 

1.4 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการมีสวนรวมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนจัดระเบียบ
ทางสัคม และกําหนดบทลงโทษแกผูละเวนการปฏิบัติการบรรทัดฐานในสังคม 

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค 

มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 
2.3 สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเปนไปตามความตองการของ

ตลาดงาน 
2.4 พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพ่ิมข้ึน 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
4. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดคาใชจายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
6. พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนราวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

 
  4.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
      การพัฒนาในชวงท่ีผานมาทําใหสังคมไทยกาวหนาไปในหลายดาน ท้ังการสรางความม่ันคงดาน
อาชีพและรายไดท่ีทําใหจํานวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายท่ัวถึงมากข้ึน 
อยางไรก็ดี การแกปญหาความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมนับวามีความคืบหนาชา และยังเปนปญหาทา
ทายในหลาย  ท้ังความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐ
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหางไกลและในกลุมผูดอยโอกาสท่ีไดรับบริการท่ีคุณภาพตํ่ากวา รวมท้ังขอจํากัดในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมของกลุมผูโอกาสและกลุมท่ีอยูพ้ืนท่ีหางไกล นอกจากนั้นยังมีเง่ือนไข/ปจจัยเสี่ยงหลาย
ประการท่ีอาจจะสงผลใหความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยรุนแรงข้ึนได อาทิ การเปนสังคมผูสูงวัยของประเทศไทยซ่ึง
จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ภาระท่ีพ่ึงพิงตอวัยแรงงานสูงข้ึนจากภารเลี้ยงดูท้ังเด็กและผูสูงอายุทําใหมี
ขอจํากัดในการออมเพ่ืออนาคตประกอบกับบางกลุมยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการเงินและการออม ซ่ึงอาจ
กลายเปนผูสูงวัยท่ียากจนในอนาคตได นอกจากนั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเอ้ือประโยชนตอผูท่ีสามารถ
เขาถึงซ่ึงสวนใหญเปนกลุมท่ีมีทักษะสูงทําใหสามารถไดรับผลตอบแทนสูงข้ึนและท้ิงหางจากผูท่ีขาดทักษะและ
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ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทําใหผูท่ีอยูหางไกลสามารถเขาถึงการศึกษา 
ความรู และบริการสาธารณสุขได เปนตน ซ่ึงเปนประเด็นทาทายท่ีตองเรงพัฒนาและแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เพ่ือไมใหปญหาความเหลื่อมล้ําเปนขอจํากัดตอการพัฒนาไปสูความเปนประเทศ
ท่ีมีรายไดสูง 
       การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในชวง 5 ป ตอจากนี้ไปยังตองดําเนินการยกระดับ
คุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ังการปดชองวางการ
คุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ตอเนื่องจากท่ีไดผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 11  และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการ
เพ่ิมทักษะแรงงานและการใชนโยบายยแรงงานท่ีสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน 
และการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และ
ใหความชวยเหลือท่ีเชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ําสุด ผูดอยโอกาส สตรี 
และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม การพัฒนาองคกรการเงินฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพ่ือสรางอาชีพ และการสนับสนุนการเขาถึงปจจัย
การผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเปนะรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิง
พ้ืนท่ีและบูรณาการลดความเหลื่อมล้ํา 
      
  4.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
        ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12   เศรษฐกิจโลกยังอยูในชวงของการฟนตัวจากปญหาวิกฤต ตาง ๆ  
การแขงขันในตลาดโลกจะรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตาง ๆ มุงเนนการนํานวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันในขณะท่ีเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากวาศักยภาพมาตอเนื่องหลายปท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบ
เซาและขอจํากัดภายในประเทศท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันรวมท้ัง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา 5 ป ตอจากนี้ไปจึงเปนชวงเวลาของการฟนฟูเศรษฐกิจไทยใหกลับมา
ขยายตัวไดสูงข้ึนโดยการเรงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสตามแผนท่ีวางไวและสราง
บรรยากาศการลงทุนท่ีจูงใจในภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาเปาหมายสําคัญและ
ขณะเดียวกัน 5 ป ตอจากนี้ไปก็เปนชวงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายดานเพ่ือวางพ้ืนฐานใหสามารถพัฒนา
ตอยอดใหประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงไดภายในป 2570 ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยการใช
นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงดานกฎระเบียบและการบริหารจัดการท่ีดีเปนปจจัยนําในการสราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ยั่งยืนใหความสําคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคใหมีเสถียรภาพ เพ่ือมประสิทธิภาพภาคการเงิน และดูแล
วินัยทางการเงินการคลัง ควบคูไปกับการดําเนินยุทธศาสตรสรางความเข็มแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขาท้ังภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม ๆ สําหรับอนาคต 
         การขับเคลื่อนให เศรษฐกิจเจริญเติบโตในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การพัฒนาและใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันกาวหนาท่ีเขมขนมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคู
ไปกับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมท้ังการตอยอดจากการผลิตและบริการเดิมโดยใชดิ
จิตัลลเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น ก็ใหความสําคัญกับการใชศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การสงเสริมการ
เชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของภาคบริการใหสามารถรองรับ
การแขงขันท่ีเสรีข้ึน การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันใหกับ SMEs รวมท้ังการสรางสังคมผูประกอบการท่ีผลิต
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ไดขายเปน โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความตงอการของผูบริโภคอยางรวดเร็วและมาตรฐานสากลของ
สินคาและบริการท่ีสูงข้ึนรวมถึงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไกรวมท้ังการพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจใหคนในชุมชมและทองถ่ินและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
        การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการ
สรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุนเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและกระจายรายไดสูคนในชุมขนอยางท่ัวถึงอันจะนํามาซ่ึงความ
เขมแข็งของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรก ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
                  1. การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
   1.1 เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน โดย (1) พัฒนาและบํารุงรักษา
แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร รวมท้ังจัดระบบการปลูกพืชใหสอดคลองปริมาณน้ําท่ีหาไดโดยใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแหลงเก็บน้ํา  แหลงน้ําในไรนา อางน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางใหกระจาย
ตัวตามศักยภาพของพ้ืนท่ี รวมท้ังใหมีการอนุรักษและฟนฟูท่ีตนน้ํา และมีการผันน้ําจากแหลงน้ําท่ีมีปริมาณน้ํา
เกินความตองการเขามาเติมในเข่ือนหรือในแหลงนาท่ีมีปริมาณน้ํานอยใหเพียงพอกับการทําการเกษตร การ
จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในภาคเกษตรระดับลุมน้ํา และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําเพ่ือการเกาตร (2) 
คุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพและขยายโอกาศในการเขาถึงพ้ืนท่ีทํากินของเกษตรกรใหมากข้ึน โดย
ผลักดันการจัดทําพระราชบัญญัติคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมการบริหารจดการท่ีดินเพ่ือการเกษตรอยางเปน
ระบบ การรักษาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรรมไวใหเปนฐานการผลิตการเกษตรท่ีม่ันคงรวมถึงการกําหนดเขต
การใชพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีเหมาะสม และการสนับสนุนใหทําการเกษตรท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนที ปริมาณ
น้ํา และความตองการของตลาดในพ้ืนท่ี รวมท้ังการเรงฟนฟูและปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณและ
สงเสริมการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีอยางท่ัวถึงและราคาท่ีเปนธรรม อาทิ พันธุพืช พันธุสัตว ปุย และ (3) 
สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช  สัตว สัตวน้ํา และจุลินทรียจ
ของทองถ่ิน 
   1.2 สรางและถายทอดความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ินดานการเกษตรแบบมีสวนรวม เพ่ือสนับสนุนการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio 
Base) และการปรับระบบการผลิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา
เกษตรมีความปลอดภัย และตอบสนองตอความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีหลากหลาย โดยไมสงผลกระทบทาง
ลบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมของประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของในการศึกษาทางเลือกและกําหนดกระบวนการใน
การศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการกํากับดูแลอยางเครงครัดและเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับ (1) สงเสริม
การวิจัยเพ่ือพัฒนาปจจัยการผลิตดานพันธุพืช พันธุสัตว พันธุสัตวน้ํา เทคโนโลยีการเพาะปลูก และการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขัน (2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปใหม ๆ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
และความหลากหลายของสินคาท่ีเกษตรกรและผูประกอบการสามารถเขาถึงได และ (3) พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการถายทอดความรูเพ่ือปรับกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม กับสภาพพ้ืนท่ีและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศใหแกเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม อาทิ การจัดทําแปลงตนแบบผานศูนยเรียนรูและศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีในแตละพ้ืนท่ี 
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             1.3 ยกระดับกรผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด โดย (1) พัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล ท้ังใน
กลุมสินคาท่ีเปนอาหารและไมใชอาหาร อาทิ สมุนไพร  ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ ยา พลังงาน ทดแทน วัสดุ
ชีวภาพ  รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและรับตรวจสอบยอนกลับใหเปนไปตามมาตรฐานอัน
เปนท่ียอมรับของตลาดภายในและตางประเทศอยางท่ัวถึง และการกํากับดูแลใหมีการบังคับใชกฎหมายเพ่ือ
รักษาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารอยางเครงครัดและตอเนื่อง (2) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
และอาหารใหไดคุณภาพมาตรบานและความปลอดภัย โดยใหความรูดานกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน อาทิ 
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี รวมถึงสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร และอาหารสําหรับผูบริโภคเฉพาะกลุมท่ี
มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ  สินคาเกษตรอินทรีย สินคาฮาลาล และสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการ
กําหนดมาตรฐานการจูงใจในการปรับปรุงการผลิต และการสงเสริมวางระบบการตรวจสอบยอนหลัง และ (3) 
ขับเคลื่อนการผลิตสินคาเกษตรอินทรียอยางจริงจัง โดยการสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเขาสูมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ผานมาตรการทางการเงินการคลัง การสงเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินคาเกษตรอินทรียให
แตกตางจากสินคาเกษตรท่ีใชสารเคมี ตลอดจนมาตรการสงเสริมการตลาด การสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
ใหกับกลุมผูบริภาค การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน และการพิสูจนตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย 
การสงเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีสวนรวม รวมท้ัง การจัดทําโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรียอยางเปน
รูปธรรม โดยนํารองในพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสูการทองเท่ียวเชิงเกษตรหรือการ
ทองเท่ียววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได 
   1.4 เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร โดย  
                           (1) เสริมสรางศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุม ใหเปนกลไกหลักในการบริ
หารจัดการตลอดหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณเปนพ้ืนฐานใน
การเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบคลุมเกษตรกร และประชาชนในทุกพ้ืนท่ี และขยายผลเชื่อมโยงเครือขาย
ระบบการผลิต การตลาดและการเงิน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร ท่ี เชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม ตั้งแตระดับทองถ่ินถึงระดับชาติ รวมกับการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
การเกษตรแบบประชารัฐ การลงทุนแบบความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และการทําเกษตรพันธ
สัญญาท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและมีความเปนธรรม  
                           (2) สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว และการทําประมงใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ี
และความตองการของตลาด (Zoning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต โดยเรงสงเสริมการทํา
เกษตรแปลงใหญและเกษตรกรรมแมนยําสูงในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การรวมจัดหาปจจัยการผลิต และเครื่องจักรกล
การเกษตร การสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือการปรับปรุงการผลิต และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
จําเปนดานการเกษตร อาทิ  ระบบโลจิสติกส  และระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการผลิตตลอดหวงโซ 
ตลอดจนสงเสริมการทําเกษตรแบบประณีตท่ีตองใชองคความรู  ควบคูกับการวางแผนและการจัดการอยางเปน
ระบบ มีความเอาใจใส และใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนและคุมคามากท่ีสุด รวมท้ังคํานึงถึง ระบบนิเวศ การพัฒนา
สินคาเกษตรท่ีไดจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและการวปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมไปสูการ
ทําเกษตรทางเลือกอ่ืน ๆ รวมถึงการสวเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตวและการทําประมงอยางยั่งยืน  
                           (3) วิจัยและใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหมในกระบวนการผลิต ท้ังกอนการเก็บ
เก่ียว หลังการการเก็บเก่ียวและในกระบวนการแปรรูปเพ่ือใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิต
ตลอดหวงโซการผลิต 
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        (4) สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร และการใชประโยชนจากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ เพ่ือตอยอดองคความรูลพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง โดยนําการวิจัยและพัฒนามาใชประโยชนในการสราง
มูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยท่ีหลากหลายและสอดคลองกับความตัองการของตลาดบน
พันฐานของการสรางเครือขายความรวมมือท้ังภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ 
          (5) บริหารจัดการผลผลิตอยางเปนระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให
สอดคลองและเชื่อมโยงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมพ่ือการแปรรูปสรางมูลคาและความตัองการของ
ผูบริโภคในตลาด เพ่ือสรางสมดุลการผลิตในทุกระดับตั้งแตทองถ่ิน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนมีการ
เชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคการผลิตอ่ืน เชน ภาคบริการและการทองเท่ียว เพ่ือลดการพ่ึงพิงการสงออก
สินคาเกษตรและเพ่ิมมูลคาทางการเกษตร  
                 (6) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงท่ีกระบตอสินคาเกษตร ไดแก ตลาดซ้ือขายสินคาเกษตร
ลวงหนา การจัดต้ังกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมท้ังสรางระบบเตือนภัยทางการเกษตรลวงหนา 
และ  
        (7) สรางความรวมมือดานการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบาน ในการเปนแหลงผลิตวัตถุดิบ
เพ่ือการแปรรูปสรางมูลคาและโอกาสในดานการตลาอดจากการสงออกท้ังในและนอกภูมิภาคอาเซียน 
     1.5 สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดย 
            (1) สงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการเกษตร  มีสวนรวมคิดรมทํา
และเปนเจาของในการพัฒนาการเกษตรของตน โดยภาครัฐสนับสนุนดานปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเชื่อมโยง
การดําเนินการกับศูนยเรียนรูตาง ๆ ในพ้ืนท่ี  
        (2) สงเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ท้ังในรูปแบบเกษตร
ทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการทําเกษตรกรรมตามหลักการ
ปฏิบัติการทางการเกษตรท่ีดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือขายปราชญชาวบานในการขับเคลื่อน และการปรับ
กลไกและโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรท่ีจําเปนในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การพัฒนาระบบขอมูล
เกษตรกรรมยั่งยืน การสรางองคความรูการสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียวท่ีจูงใจการผลิตและการ
สงเสริมการตลาด และ  
        (3) ควบคุมการใชสารเคมีการเกษตรท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะสารเคมีจํากัดศัตรูพืช สงเสริมการใชผลิตภัณฑชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรใหเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง รวมท้ังการใชสารเคมีการเกษตรอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือลดผลกระทบดานสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม 
   1.6 พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร และสนับสนุนเกษตรกรรุนใหม 
โดย  
         (1) พัฒนาฐานขัอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตร ใหมีความถูกตองแมนยํา 
เชื่อถือไดและสามารถนํามาใชประโยชนสําหรับการวางแผนดานการเกษตรโดยใชการตลาดนํา รวมถึงการ
สงเสริมใหเกษตรกรสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลและเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง และการพัฒนาระบบ
เตือนภัยการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 
         (2) สรางบุคลากรดานการเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุนใหม หรือดําเนินนโยบาย
บัณฑิตคืนถ่ิน การจัดทําหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนการเรียนรูจากภาคปฏิบัติเพ่ือสรางเษตรกรท่ีมีความรูและมี
ความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป  การตลาดและการบริหารจัดการท่ีสามารถปรับตัวไดทันตามการ
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เปลี่ยนแปลงของโลก การสนับสนุนการสรางเกษตรกรปราดเปรื่องใหเปนผูบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต
ตนนึ้งการแปรรูป และเปดโอกาสใหบุตรของเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทําการเกษตร มีทัศนคติและความตองการในการ
สานตองานเกษตรกรรมเปนลําดับแรก ตลอดจนการสรางคานิยมท่ีดีและการสรางความม่ันคงของเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการชาวนาควบคูกับการสนับสนุนการเพ่ิมรายไดจากอาชีพนอกภาค
เกษตรกร รวมถึงการสรางองคความรูและเจาถึงเครือขายพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบ
บริหารจัดการความรูเพ่ือใหเกิดการถายทอดองคความรูเทคโนโลยี และ 
                  (3) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเกษตรใหทันสมัย เชน กฎหมายดานสารเคมี 
กฎหมายดานสหกรณ กฏหมายดานปฏิรูปท่ีดิน และกฎหมายดานอาหาร เปนตน 
 
5. แผนงานและโครงการสําคัญ 
    ภาคการคลัง 
    5.1 การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมส่ิงแวดลอม 
         5.1.1 สาระสําคัญ (1) การบังคับใชการจัดเกบภาษีและคาธรรมเนียมท่ีเก็บจากผลิตภัณฑ หรือวัตถุดิบท่ี
กอใหเกิดมลพิษบนหลักการของผูใชเปนผูจายเพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคลดการใชผลิตภัณฑดังกลาว (2) การ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมจากสถานประกอบการท่ีปลอย
มลพิษในพ้ืนท่ี 
         5.1.2 หนยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
         5.1.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
    ภาคการเงิน  
    5.2 การกําหนดภูมิทัศนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสถาบันการเงิน 
         5.2.1 สารสําคัญ ไดแก (1) กําหนดขอบเขตการดําเนินการของสถาบันการเงินและผูใหบริการทางการ
เงินท้ังระบบเพ่ือปรับโครงสรางระบบสถาบันการเงินใหสามารถตอบสนองการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
และรองรับการแขงขันจากผู ใหบริการในตางประเทศ และ (2) พัฒนาขีดความสามารถและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบันการเงินและผูใหบริการทางการเงินใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของกลุมเปาหมายในประเทศอยางท่ัวถึง และสามารถขยายตลาดในตางประเทศได 
          5.2.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
          5.2.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2559) 
    5.3 การทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
         5.3.1 สาระสําคัญ  (1) กําหนดบทบาทและเปาหมายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจใหชัดเจน (2) ปรับปุง
พัฒนาขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถบันการเงินเฉพาะกิจใหตอบสนอง
วัตถุประสงคการจัดตั้ง และตอบสนองการเปนสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนา 
          5.3.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง 
          5.3.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2562) 
    5.4 การพัมนาความรูทักษะทางการเงิน 
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         5.4.1 สาระสําคัญ (1) สงเสริมความรูความเขาใจทางการเงิน การลงทุน และพัฒนาทักษะในการบริหาร
จัดการการเงินสวนบุคคลใหกับประชาชนทุกกลุม (2) ใหสถาบันการเงินมีสวนรวมสนับสนุนเงินทุนในการดําเนิน
โครงการ หรือจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสงเสริมความรูทางการเงินเพ่ือเปนการสรางความรับผิดชอบตอสังคม 
          5.4.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และสถาบันการเงิน 
          5.4.3 กรอบระยะเวลาการดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2564) 
 
    ภาคการเกษตร 
    5.5 การลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแขงขันสินคาเกษตร 
         5.5.1 สาระสําคัญ การดําเนินการโดยขอความรวมมือภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐในการลดราปจจัย
การผลิต อาทิ ปุยเคมี สารเคมีการเกษตร พันธุพืช/พันธุสัตว อาหารสัตวน้ํา/ อาหารสัตว คาแรง/ คาบริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร  คาบริการรถเก่ียวนวดขาว คาเชาท่ีดิน คาไฟฟาสําหรับการทําการเกษตร แหลง
เงินทุนดอกเบี้ยต่ํา การอบรมใหความรูในการใชปจจัยการผลิตท่ีถูกตอง  เหมาะสม การปรับปรุงบํารุงดิน การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา การเพ่ิมมูลคาผลผลิต และการเชื่อมโยงการตลาด 
          5.5.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อาทิ กระทรวงพาณิชย ภาคเอกชน 
          5.5.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 
          5.6.1 สาระสําคัญ พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรเปาหมาย (พืช ประมง ปศุสัตว) สูมาตรฐานระดับสากล 
โดยผานกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพท้ังโซอุปทาน รวมถึงสงเสริมการพัฒนามาตรฐานฮาลาล 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย และมาตรฐานการตรวยรับรองสินคาเกษตรและอาหาร เพ่ือความเชื่อม่ันและความ
ปลอดภัยใหกับผูบริโภคและประเทศคูคา 
          5 .6 .2  หน วยงานดํ า เนิ น งานหลั ก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ก ระทรวงสาธารณ สุ ข 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม 
          5.6.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    5.7 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) 
          5.7.1 สาระสําคัญ เพ่ือสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีใหเกิดความสมดุล
ระหวางอุปสงคและอุปทาน ลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
          5.7.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินการดับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
          5.7.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    5.8 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
         5.8.1 สาระสําคัญ เพ่ือพัฒนาแปลงใหญเปนแปลงตนแบบท่ีเกษตรกรเกิดการรวมตัวกันผลิตและ
จําหนายโดยสามารถลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต บริหารจัดการ และการตลาด ภายใตการบูรณาการและบริหาร
จัดการรวมกันของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ  
         5.8.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน เกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
         5.8.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    5.9 การสงเสริมเกษตรอินทรีย 
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          5.9.1 สาระสําคัญ เพ่ือสงเสริมการผลิตเกษตรอินทรียใหมีการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน และมีการสงเสริมพ้ืนท่ี
ตนแบบ อาทิ จังหวัดยโสธรเปนเมืองเกษตรอินทรีย โดยสรางความเขมแข็งใหกับกลุมผูผลิตเดิม และสราง
เครือขายการเรียนรูโดยขยายผลจากกลุมหรือเกษตรกรท่ีประสบผลสําเร็จแลวในพ้ืนท่ี  
          5.9.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน เกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
          5.9.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    5.10 ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
            5.10.1 สาระสําคัญ เพ่ือพัฒนาศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ใหมี
ความเขมแข็งและขยายผลการใหบริการของศูนยเรียนรูฯ  
            5.10.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
            5.10.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    5.11 ธนาคารพันธุพืชพันธุสัตว 
           5.11.1 สาระสําคัญ เพ่ือใหเกษตรกรยากจนท่ัวประเทศไดมีพันธุพืชและพันธุสัตวไวใชขยายพันธุ เพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรและมีรายไดเพ่ิมข้ึน อาทิ ธนาคาร โค – กระบือ ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน 
           5.11.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน เกษตรกรและองคกร
เกษตรกร 
           5.11.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    5.12 การปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และพัฒนาระบบการทํา
ประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ําอยางย่ังยืน 
           5.12.1 สาระสําคัญ การกํากับดูแลการดําเนนิการตามมาตรการปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไรการควบคุมท่ีไดดําเนินการมาแลวอยางตอเนื่อง และสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการทํา
ประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การแปรรูป การขนสง และการตลาด ใหสอดคลองกับมาตรฐานและระเบียบการ
ทําประมงระหวางประเทศและประเทศคูคา ตลอดจนศักยภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
           5.12.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม 
           5.12.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
    5.13 การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานสหกรณ และแผนพัฒนาสหกรณท่ี
เกี่ยวของ  
           5.13.1 สาระสําคัญ การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานสหกรณและ
แผนพัฒนาสหกรณท่ีเก่ียวของ ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตการพัฒนาสหกรณระดับชาติไป
จนถึงสหกรณในทองถ่ิน รวมถึงองคกรเครือขายท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงเครือขาย
ระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ เพ่ือพัฒนาสหกรณท้ังระบบใหเขมแข็ง สามารถแขงขันกันได
กับภาคธุรกิจไดอยางยั่งยืน  
            5.13.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน ตลอดจนเครือขายสหกรณท้ังประเทศ 



 47 

            5.13.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
    ภาคอุตสาหกรรม 
    5.14 โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
           5.14.1 สาระสําคัญ พัฒนาระดับอุตสาหกรรมใหเปนกลไลหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี 
ควบคูกับการใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือใหอุตสาหกรรมสามารถ
อยูรวมกันกับชุมชนไดอยางยั่งยืน ซ่ึงไดมีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศรายจังหวัด 15 
จังหวัด เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงาน ท้ังดานการบริหารจัดกรและการดําเนินโครงการตาง ๆ ท้ังระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว และจะมีการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดตอไป  
            5.14.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
            5.14.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2559 - 2562 
    5.15 โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ 
            5.15.1 สาระสําคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการพัฒนาคลัสเตอรยานยนตและ
ชิ้นสวน โดยการจัดต้ังศูนยทดสอบยางลอมาตรฐาน UN R117  และยางลอชนิดอ่ืน ๆ รวมถึงการทดสอบยาน
ยนตและชิ้นสวน เพ่ือเปนศูนยกลางการทดสอบและรับรองมาตรฐานยางลอและชิ้นสวนยานยนตของไทยและ
ของภูมิภาพอาเซียน รวมท้ังยกระดับใหเปนศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนตและชิ้นสวนสําหรับอนาคต
ดวย  
            5.15.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม  
            5.15.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2560 – 2564 
     5.16 โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนอะไหรยนต 
            5.16.1 สาระสําคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาบในการสงเสริมการพัฒนาคลัสเตอรยานยนตและ
ชิ้นสวน โดยมุงพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
รวมถึงการออกแบบระบบการรับรองมาตณบานทักษะดานเทคนิคและการจัดการ และระบบมาตรฐานฝมือ
แรงงานข้ันสูง  
          5.16.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงแรงงาน รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
          5.16.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
    5.17 โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัติโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
           5.17.1 สาระสําคัญ สงเสริมและสนับสนุนการใชระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตและการบริหารจัดการ โดยเปนการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชเครื่องจักรกล อาทิ 
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรม ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการใชระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยใน
ระยะแรกอาจใชสถาบันเฉพาะทางภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันไทย – เยอรมัน เปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินการกอน   
           5.17.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันไทย – เยอรมัน รวมกับ
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยท่ีเก่ียวของ 
           5.17.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
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    5.18 โครงการไทยแลนดฟูดวัลเลย 
           5.18.1 สาระสําคัญ ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของเอเชียในการผลิตนวัตกรรมอาหาร และ
สินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาเพ่ิมจากการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังสงเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือสรางและพัฒนา
เครือขายของคลัสเตอรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร โดยวางกลไกในการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา/วิจัย ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไทยแลนด
ฟูดวัลเลย 
           5.18.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
           5.18.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564 
    5.19 โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
           5.17.1 สาระสําคัญ เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารใหเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมดานโครงสราง
พ้ืนฐานและบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย และภาคเอกชน และมีสิทธิประโยชนสงเสริมการลงทุนในกิจการฐานนวัตกรรม 
           5.17.2 หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
           5.17.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
   
6. นโยบายดานบุคลากร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะทุกสายงานใหมีศักยภาพและทักษะการทํางานท่ีเหมาะสมและ
เอ้ืออํานวยตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและความสุขเพ่ือรักษาและสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวในระบบ 



บทที่  3 
การวิเคราะหอัตรากําลัง 
(Workforce Analysis) 

 
        การวิเคราะหอัตรากําลังเปนกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการวางแผนกําลังคนของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร   มหาวทิยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เพ่ือคํานวณกําลังคนท่ี
จะใชงานตามแผนงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการทบทวนตรวจสอบ
กําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันวามีความเหมาะสมหรือไม  การวิเคราะหอัตรากําลังตามความตองการกําลังคน  
โดยวิเคราะหจากปริมาณงานและภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ของแตละหนวยงานตามหลักเกณฑการกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความไมซํ้าซอน  ความประหยัด  และตองสอดคลองกับหลักเกณฑวิธีการ
เง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดทํารายงานการวิเคราะหอัตรากําลัง (พ.ศ.2560 – 
2564) สายวิชาการและสายสนับสนุนการสอนไว ดังนี้ 
 

1.  สถานการณบุคลากรในปจจุบัน 
 ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงาน  2  ประเภท  คือ 
 1.  บุคลากรสายวิชาการ  หมายถึง  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสอนและวิจัยเปนหลัก รวมท้ังการบริการ
วิชาการ อาทิ  ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 
 2.  บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการสอน  การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ  พัสดุ  ธุรการ  การเจาหนาท่ี   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในสํานักงานตาง 
ๆ  อาทิ  สํานักงานอธิการบดี  สํานักงานคณะ  สํานัก/ศูนยสถาบัน ฯลฯ มีตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป  นิติกร  บุคลากร  นักวิชาการศึกษา  นักสถิติ ฯลฯ 
 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ยังมีกลุมผูปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะจางเหมาเพ่ือทําหนาท่ีดูแลรักษา
อาคารสถานท่ี  ซอมบํารุง  บริการยานพาหนะ  อาทิ  ตําแหนงคนสวน  คนสวน เจาหนาท่ีรักษาความ
สะอาด  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  พนักงานขับรถยนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ  ขอมูล   ณ   วันท่ี  1  ตุลาคม 2559 
 

ลําดับท่ี หนวยงานคณะ 
สถานภาพบุคลากร 

จํานวน
รวม 

ลาศึกษา
ตอ 

ขรก. 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

อ.ประจําตาม
สัญญาจาง 



 48 

งบแผนดิน งบรายได  
1 เทคโนโลยีการเกษตร  8 12 - -  20 - 
        
 รวมจํานวนอาจารย 8 12 - - 20 - 

 
 

 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน จํานวนรวม 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ศ. รศ. ผศ. อาจารย 
1 เทคโนโลยีการเกษตร  20 -  1 7 12 
       
 รวมจํานวนอาจารย  20 -  1 7 12 

 

 1.2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ขอมูล  ณ   1 ตุลาคม 2559) 
 

ลําดับ หนวยงาน 

1.  กลุมท่ีปฏิบัติงานในสํานกังาน 

รวม 

2. กลุมจาง
เหมาบริการ 

รวม 
2 กลุม 

ขรก. 
ลจ. 
ปจ. 

พรก. พนง.ม. 

จนท.
ประจํา 
ตาม

สักญญา
จาง 

ลจ. 
ชค. 

ลจ. 
รว. 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 - - 6 1 8 5 1 14 
           
 รวมบุคลากรสายสนับสนุน 1 - - 6 1 8 5 1 14 
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 1.3  จํานวนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ  ในปงบประมาณ  2560 - 2564  

ลําดับ สังกัด 
ปงบประมาณ  2560 ปงบประมาณ  2561 ปงบประมาณ  2562 

ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  - - - - 1 - - - - - - - 
              
 รวม  - - - - 1 - - - - - - - 
 รวมท้ังส้ิน  - 1 - 

(ตอ) 

ลําดับ สังกัด 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ  2564 

ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร -  - - - 1 - - - 
          
 รวม -  - - - 1 - - - 
 รวมท้ังส้ิน - 1 

 

หมายเหตุ  ขรก.  =  ขาราชการ พนร.  =  พนักงานราชการ พนง.  =  พนักงานมหาวิทยาลัย ลจ.ปจ.  =  ลูกจางประจํา 

1. ขาราชการเกษียณอายุราชการ ป 2556  จํานวน  1  ราย  ไดแก  รศ.ดร.สุชาดา  พัฒนกนก 
2. ขาราชการเกษียณอายุราชการ ป 2557  จํานวน  1  ราย  ไดแก  ผศ.คําทอง  มหวงศวิริยะ 
3. ขาราชการเกษียณอายุราชการ ป 2559  จํานวน  1  ราย  ไดแก  ผศ.สุรพงษ  ธรรมขันธ 
4. ลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ ป 2558  จํานวน  1  ราย  ไดแก  นายวิชัย  ยอดหาญ 
5. ขาราขการเกษียณอายุราชการ ป 2561  จํานวน  1  ราย   ไดแก  ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล 
6. ขาราขการเกษียณอายุราชการ ป 2564  จํานวน  1  ราย   ไดแก  รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา 

 
 

2.    แผนผลิตบัณฑิต  ระยะ  1  ป  พ.ศ. 2560 - 2564 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สายวิทยาศาสตร) 

 ปการศึกษา/เปาหมาย 
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ระดับ/สาขาวิชา 2560 2561 2562 2563 2564 
ปริญญาตรี      
วิทยาศาสตรบัณฑิต      
หลักสูตรเกษตรศาสตร      
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25 25 25 25 25 
   - แขนงวิชาสัตวศาสตร 25 25 25 25 25 
หลักสตูรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 25 25 25 25 25 
หลักสตูรเทคโนโลยีภมูิทัศน 25 25 25 25 25 
หลักสตูรพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (หลักสตูรใหม)   25 25 25 
หลักสตูรการสงเสริมการเกษตร (หลักสตูรใหม)    25 25 
ปริญญาโท      
1.  เทคโนโลยีการจัดการเกษตร 20 20 20 20 20 

รวม 120 120 145 170 170 
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3.  การวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากร  สายวิชาการ 
 ในการวิเคราะหเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลัง  สายวิชาการ มีปจจัยท่ีเก่ียวของอยางนอย  3  เรื่อง  
ดังนี้ 
 1.  จํานวนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการในป  พ.ศ. 2560 - 2564  
 2.  แผนผลิตบัณฑิต  ระยะ 1 ป  พ.ศ. 2560 - 2564  
 3.  เกณฑภาระงานข้ันต่ําตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและการกําหนดภาระงานสอนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 นอกจากนี้เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอนภาคปกติมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการ
บริหารหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงไดกําหนดภาระ
งานสอน (Teaching  load)  นักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรีของอาจารย  ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เรื่อง การกําหนดภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ  ประกาศ  
ณ  วันท่ี  12  มีนาคม  2551  จึงมีผลกระทบตอการเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ 
 

 3.1  สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีพึงมีสายวิชาการ  ปงบประมาณ 2560 - 2564  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

ลําดับท่ี หนวยงาน 
จํานวนอัตรากําลัง 

ท่ีพึงมี 
หมายเหตุ 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 26  
 รวม 26  
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3.2  กรอบอัตรากําลังและแผนความตองการอัตรากําลัง  สายวิชาการ  ประจําปงบประมาณ  2560 – 2564 
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ลําดับ หนวยงาน 
จํานวน

อาจารยท่ีพึง
มี 

จํานวนอาจารยปจจุบัน 
จํานวนอัตรา

อาจารย 
ท่ีขอเพ่ิม 

แผนความตองการสายวิชาการ 
ในปงบประมาณ 

ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 26 8 12 6 - 1 3 1 - 6 
 รวม 26  8 12 6 - 1 3 1 - 6 

 
3.3 รายละเอียดสาขาวิชาท่ีเปดรับสมัครทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ปการศึกษา  2560 - 2564 

คณะ สาขาวิชา ระดับปริญญา มหาวิทยาลัย 
จํานวนทุน 
ท่ีเปดรับ 

จํานวนทุน 
ท่ีเปดรับ 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
3.  เทคโนโลยีการผลิตพืช/พืชศาสตร 
4.  เทคโนโลยีการผลิตสัตว/สตัวศาสตร 

 
เอก 

 
-  มหาวิทยาลัยในประเทศของรัฐท่ีคุณวุฒิ
ไดรับการรับรองจาก กพ. 

 
1 
3 
1 
1 
 

 
 
6 

      
รวม 6 
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4.  การวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากร สายสนับสนุน 
 ในการวิเคราะหเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลัง สายสนับสนุน  มีปจจัยท่ีเก่ียวของอยางนอย  2  เรื่อง 
ดังนี้ 
 1.  โครงสรางการแบงสวนงานภายใน   
 2.  การวิเคราะหภาระงาน  จํานวนภาระงานท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะหงาน  การกําหนด
กรอบอัตรากําลังบุคลากร  1  ตําแหนง  ตองมีภาระงานไมนอยกวา  35 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห  โดยคิด  
230 วัน/ป  ใน  1  วัน  มีเวลาทํางาน 7 ชั่วโมง 
 ตําแหนงท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ  พิจารณาจากจํานวนหอง  ลักษณะการใชหอง  อุปกรณ
และประเภทเครื่องมือของหองปฏิบัติการวามีความจําเปนตองมีผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
หรือไม โดยมีขอมูลหองปฏิบัติการสาขาวิชาชีพ ดังนี้ 

1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
2. หองปฏิบัติการสัตวบาล 
3. หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
4. หองปฏิบัติการผลิตภัณฑนม 
5. หองปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว 
6. หองปฏิบัติการขนมอบ 
7. หองปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
8. หองปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
9. หองปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร 
10. หองปฏิบัติการอาหารกระปอง 
11. หองปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ 
12. หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
13. หองปฏิบัติการอาหารหมัก 
14. โรงเรือนเลี้ยงไกไข 
15. โรงเรือนเพาะเห็ด 
16. โรงเรือนอนุบาลกลวยไม 
17. โรงเรือนเพาะชํา 
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  4.1  สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีพึงมีสายสนับสนุน    ปงบประมาณ  2560 - 2564   
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ลําดับท่ี กอง/สํานัก/สถาบัน/คณะ 
จํานวน (คน) 

ท่ีพึงมี 
หมายเหตุ 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 3  กลุมงาน 
 รวมท้ังส้ิน 18  
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  4.2  ภาระงานและบุคลากรสายสนับสนุน  ปงบประมาณ  2560 - 2564  
            
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

ลําดับท่ี หนวยงาน จํานวนงาน 
จํานวน 

ภาระงาน 
ตลอดป (วัน) 

จํานวน 
ท่ีพึงมี (คน) 

จํานวนบุคลากรท่ีมีอยู 
หมายเหตุ ขาราชการ

สายสนับสนนุ 
จนท.ประจํา

ตามสัญญาจาง 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3  งาน 4,140 18 1 1 6  
 รวมท้ังสิ้น  4,140 18 1 1 6  

 

  4.3  กรอบอัตรากําลังและแผนความตองการบุคลากร สายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564  เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
 
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนท่ีพึงม ี

จํานวนบุคลากรสายสนบัสนนุ
ปจจุบัน จํานวน 

ท่ีขอเพ่ิม 

แผนความตองการบุคลากรสายสนับสนุนในปงบประมาณ 

ขรก. จนท. 
ปจ. 

พนักงาน 
มหาวิทยาลยั 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 1 1 6 10 - 3 3 2 2 10 
 รวมบุคลากรสายสนับสนนุ 18 1 1 6 10 - 3 3 2 2 10 

 
 
 
 
 
 



 

 

จากภาพรวมขางตน สามารถจําแนกอัตราท่ีพึงมีไดดังนี้ 
1.  หัวหนาสํานักงานคณบดี       1  อัตรา   
2. นักวิชาการพัสดุ        1  อัตรา         
3. นักวิชาการศึกษา        1  อัตรา    
4. นักกิจการนักศึกษา       1  อัตรา*                  
5. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป      4  อัตรา  
6. นักวิชาการศึกษา(การประกันคุณภาพการศึกษา)    1  อัตรา* 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร       1  อัตรา* 
8. นักวิชาการหองปฏิบัติการสัตวบาล      1  อัตรา  
9. นักวิชาการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  4  อัตรา* 

(เนื่องจากมีหองปฏิบัติการในความดูแลมาก) 
10. นักวิชาการหองปฏิบัติการพืช      3  อัตรา*  

   
หมายเหตุ  * คืออัตราท่ีควรมีเพ่ิม  
หมายเหตุ  * คืออัตราท่ีควรมีเพ่ิม  
ป 2561  จํานวนท่ีขอเพ่ิม  3  อัตรา   
ป 2562  จํานวนท่ีขอเพ่ิม   3  อัตรา  
ป 2563  จํานวนท่ีขอเพ่ิม  2  อัตรา   
ป 2564  จํานวนท่ีขอเพ่ิม  2  อัตรา 
             
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

 

 

บทที่  4 
มาตรการในการนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 จากการศึกษานโยบาย ทิศทางและเปาหมายของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับตั้งแตรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจนถึงเปาหมายและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยจนนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร    มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 – 2564  นั้น  การดําเนินการใด  ๆ  ใหประสบผลสําเร็จ
แลว นอกจากจะวางแผนแลวจะตองมีมาตรการนําสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตอไป  
เชนเดียวกัน  แผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็จะตองมีมาตรการนําไปสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผล ซ่ึงคณะเทคโนโลยีการเกษตรใชมาตรการเดียวกับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปน
แผนพัฒนาบุคลากรท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนี้ 
 

1.  มาตรการนําไปสูการปฏิบัติดานกําลังคน 
 1.1  การสรรหาบุคลากร  เม่ือมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน จะแบงโควตาในการ
สรรหาบุคลากรสายวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาเอก :  ปริญญาโท  50  :  50  สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
จะจัดจางบุคลากรวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป  มีวิธีการสรรหาบุคลากรหลายวิธีเพ่ือใหเหมาะสมและทันเวลา  โดย
คํานึงถึงความโปรงใส  เปนธรรม  ใหสามารถไดคนเกง  คนดีตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย  เชน 
การสอบแขงขันจะใชในกรณีบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติราชการตามตําแหนง  คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยปกติการคัดเลือกจะใชในกรณีการบรรจุแตงตั้ง
ผูมีความรูความสามารถสูง  อาทิ  มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก  มีตําแหนงทางวิชาการมาแลวจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  และใหไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกวาคุณวุฒิหรือตามแตสภามหาวิทยาลัยจะ
เห็นชอบ  การรับโอนหรือรับยายบุคลากรจากหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของ
มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ เพ่ือเปนการกลั่นกรองใหไดบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมตามภาระหนาท่ี  
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบวาดวยการทดลองปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน  อาทิ พนักงานมหาวิทยาลัยตอง
ทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป  นับแตวันท่ีเขาปฏิบัติงาน  และประเมินเปน
ระยะ ๆ ทุก  6  เดือน  รวม  2  ครั้ง  มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจริง จํานวน  3  คน  
ประกอบดวย 
  1.  หวัหนาหนวยงานท่ีสังกัด   เปนประธานกรรมการ 
  2.  ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับ  เปนกรรมการ 
  3.  ผูบังคับบัญชาข้ันตนท่ีเปนผูมอบหมายงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 
 1.2  การพัฒนาบุคลากร  ในสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีการแขงขันตลอดเวลา  ภารกิจ
ตาง ๆ  จะขับเคลื่อนไปไดอยางรวดเร็วตามกระแสสังคมและบรรลุเปาหมายนั้นความสําคัญอยูท่ีบุคลากรท่ีมี
อยูในมหาวิทยาลัย  หากแนวทางการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลากหลาย    และ
ถูกตองตามความตองการก็จะสามารถใชศักยภาพของบุคลากรไดอยางเต็มกําลังความสามารถ  มี โดยในบาง
โครงการมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบและบางโครงการคณะเปนผูรับผิดชอบ ดังนี้ 
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  1.  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศและการจัดโครงการฝกอบรมของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
ข้ึนเองเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย อยางนอย  3 – 5 โครงการตอป  อาทิ  โครงการ
พัฒนามาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษาท่ีจัดข้ึนสําหรับคณาจารยท่ีเขาใหม  โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางประสิทธิภาพในการใหบริการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
โครงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา  การเขียนผลงานทางวิชาการ 
  2.  การสนับสนุนสงเสริมใหเขารับการอบรม  การสัมมนาในเรื่องท่ีเก่ียวกับการทํางาน  
การพัฒนางานสําหรับผูบริหาร  เปนระยะเวลาสั้น  จํานวน 1 – 3 วัน และระยะยาวท่ีจัดโดยหนวยงาน
ภายนอก อาทิ  หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบม.)  การอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.)  
การอบรมหลกัสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.)   
  3.  การสนับสนุนสงเสริมใหเขารับการอบรมทักษะวิชาการ/วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  เชน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการ ดานการวิจัย ดานวิธีสอน ดานหลักสูตรเปนตน 
  4.  การสนับสนุนใหไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  ท้ังนี้  อาจไมตองใชเวลาราชการแตตอง
ไดรับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเสียกอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองตรวจสอบวาสาขาวิชาท่ีไปศึกษาตรง
กับความตองการและมีความสําคัญตอการพัฒนางานในตําแหนง  หรือพัฒนางานใหม ๆ  หรือไม  เม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
  5.  การสนับสนุนใหลาไปศึกษาในระดับสูงข้ึน  มีการกําหนดคุณวุฒิ  สาขาวิชาใหทราบ
อยางเปดเผย  เพ่ือใหบุคลากรไปศึกษาใหตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย  โดยอนุญาตใหลาและ
ไดรับเงินเดือนระหวางลา 
  6.  การจัดหาทุนสนับสนุนเพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษาในระดับสูงข้ึน  มหาวิทยาลัยมี
เครือขายในการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน  อาทิ  สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย  มีกองทุนพัฒนาบุคลากรท่ีมีเงินในกองทุน  50  ลานบาทซ่ึงนําดอกผลมาใชในการ
บริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร  มีแหลงทุนภายนอก อาทิ  โครงการผลิตและพัฒนาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทุนสํานักงาน ก.พ. ทุนสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 
  7.  การจัดต้ังกองทุนวิจัย  เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะ  มีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  
นอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากหนวยงานภายนอกดวย 
  8.  การออกกฎ  ขอบังคับ ระเบียบและการปรับปรุงกฎ ขอบังคับ ระเบียบวาดวยการ
บริหารงานบุคคลใหเหมาะสม  เปนธรรมโดยใหบุคลากรมีสวนรวม 
  9.  การรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง  ๆ ไวในหนังสือสาระนารูสําหรับ
บุคลากร  เพ่ือประโยชนในการศึกษาทําความเขาใจ การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  10.  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละบุคคล  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการ
พัฒนางาน  การพัฒนาความรูเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวของกับงาน การวิเคราะห  และเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับงานแตละงานได 
  11.  การเชิดชูบุคลากร ท่ีทํางานดีมีประสิทธิภาพสูง 
 1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับโดย
กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ  6  เดือน 
  ครั้งท่ี  1  ตุลาคม – มีนาคม  ปถัดไป 
  ครั้งท่ี  2  เมษายน – กันยายน 
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 มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอย  2  ระดับ  คือ 
 1.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหนวยงาน  จํานวน  3 – 5  คน 
 2.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองและรายงานผล
ตออธิการบดี 
 1.4 สวัสดิการ คาตอบแทน  และประโยชนเกื้อกูล  เนื่องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย  มีอยู  5  
ประเภท  และมีกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในแตละ
ประเภทแตกตางกันไป  เพ่ือมิใหเกิดความรูสึกขาดขวัญกําลังใจ ขาดความม่ันคง  และเพ่ือมิใหมีความ
แตกตางกันมากในดานตาง ๆ  มหาวิทยาลัยจึงไดมีการออกระเบียบขอบังคับตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจเพ่ือ
เอ้ืออํานวยใหบุคลากรไดรับสวัสดิการ  คาตอบแทน  และประโยชนเก้ือกูลตาง ๆ ใหเทาเทียมหรือใกลเคียง
กันในดานตาง ๆ  ดังขอ1-7  และคณะไดเพ่ิมเติมในขอท่ี 8 
  1.  สวัสดิการดานท่ีพักอาศัย   มีบานพัก  แฟลต  หอพักนักศึกษา  และหองพักใหเชาใน
ราคาถูกท่ีอยูภายในมหาวิทยาลัย 
  2.  สวัสดิการกองทุนกูยืมของสมาชิกสโมสรเจาหนาท่ี 
  3.  สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูปทุมธานีสําหรับขาราชการและบุคลากรประเภท
ประจํา  การเปนสมาชิก ช.พ.ค.  ช.พ.ส. 
  4.  กองทุนประกันสงัคม 
  5.  การใหคาตอบแทน  เงินเดือนท่ี สูงกวาอัตราเงินเดือนข้ันตนของขาราชการ  
ผูทรงคุณวุฒิจะไดรับตามศักยภาพ  ความรู  ความสามารถและประสบการณโดยผานความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย  มีการตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย  ศาสตราจารย  มีการพิจารณาความดีความชอบจากผลประเมินการปฏิบัติงาน  และพิจารณา
ปรับคาตอบแทนใหเสมอเม่ือมีการปรับคาตอบแทนภาคราชการ 
  6.  มีนโยบายจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการตาง ๆ  เพ่ิมข้ึน 
  7.  ประโยชนเก้ือกูลตาง ๆ  อาทิ  ในการเดินทางไปราชการบุคลากรจะไดรับเบี้ยเลี้ยงและ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในอัตราท่ีเทียบเทากับขาราชการ 
 1.5  งบประมาณดานบุคลากร     คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร  โดยมีการจัดสรรงบประมาณ  ในการไปอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน ไปราชการท้ังสิ้น  ใน
ปงบประมาณ 2560 - 2564  โดยคํานวณจากยอดจํานวนบุคลากรเฉลี่ยรายละ  5,000 – 10,000  บาท  
และจัดใหมีเชนนี้ทุกปงบประมาณ  
2.  การติดตามประเมินผล 
 ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ ระยะ  5  ป (พ.ศ. 2555 – 2559)    ในบทท่ี  2  ไดกําหนดเปาหมาย แผนงาน  โครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรไวแลว  เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณคณะจักติดตามการรายงานผลการดําเนินการ
ตามโครงการท่ีกําหนดไวดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบ  วิเคราะหจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไวเพ่ือพัฒนาบุคลากรวาได
ดําเนินการตามเปาหมายหรือไม   
 2.  ตรวจสอบ  วิเคราะหจํานวนโครงการท่ีกําหนดไวเพ่ือพัฒนาบุคลากรวาไดดําเนินการตาม
เปาหมายหรือไม   
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 3.  ประเมินผลจากบุคลากรผูเขารับการพัฒนา  และนําผลการติดตามประเมินผลมาวิเคราะหเพ่ือ
ปรับแผนพัฒนาบุคลากร  ใหเหมาะสม ตลอดจนตรวจสอบการนําไปใช 
 4.  รายงานผลการตรวจ ติดตามประเมินผลใหกรรมการบริหารคณะและท่ีประชุมคณะทราบ
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