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บทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม 
ตามแผนการพัฒนาประเทศ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพิทยพัฒน์ มสธ. 

ภัทรพร  เล้าวงค์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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การถ่ายระดับเชิงนโยบาย 

รัฐธรรมนูญ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนปฏิรูประเทศ 

แผนปฏิบัติการกระทรวง 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวง 

Policy 

Implementation 

+ แผนของหน่วยงานต่าง ๆ  
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รัฐธรรมนูญ 

รัฐต้อง/ควรท าอะไรให้ประชาชนบ้าง …. 

มหาวิทยาลัย = หน่วยงานรัฐ = รัฐ? 

จัดหาบริการทางสังคม 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดให้ม/ีส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนา S&T 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างาน 

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
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บทบัญญัติว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 
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28 ก.ย. 60  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคง  
มี พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นประธานกรรมการ 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นประธานฯ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานฯ 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็นประธานฯ 

ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม  
มีนายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นประธานฯ 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ  มีนายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธานฯ 

ขอบเขต  สถาบันพระมหากษัตริย์ การทหาร อธิปไตย การต่างประเทศ  
ภัยพิบัติ อาชญากรรม การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรม

ข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนษุย์ และภัยอื่น ๆ  

ขอบเขต  การค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ โครงสร้างพ้ืนฐาน ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

การอ านวยความสะดวกในทางธรุกจิ 

ขอบเขต  คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนา
สถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต การกีฬา นันทนาการ 

ทรัพยากรมนุษย์ 

ขอบเขต  ผูสู้งวัย ความยากจน คนด้อยโอกาส บริการ
สาธารณสุข ประชารัฐ ตลาดชาวบ้าน เศรษฐกิจฐานราก 

เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแขง็ของชุมชน 

ขอบเขต ทรัพยากรน้ า พลังงาน โลกร้อน การปลูกป่า ขยะมูลฝอย การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ ระบบนิเวศ ผังเมือง 

ขอบเขต โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครฐั 
การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนากระบวนการยุตธิรรม (ต ารวจ อัยการ ศาล ทนายความ 

ราชทัณฑ์) การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน  
www.nesdb.go.th 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

เป้าหมาย 

8 

“ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทกุมิติ” 

รักษาความสงบ 
ภายในประเทศ  

5 

1 2 
4 

แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ 
ต่อความมั่นคง  

•  คน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง  ตระหนักเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
•ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้าง

ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ  
•การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล  
•กลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น

ปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 

พัฒนาและเสริมสร้าง: 
•  แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
•ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอบุัติ

ขึ้นใหม่  
•สร้างความปลอดภัยและความสันติสขุอย่างถาวรใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
• รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและ
ทางทะเล 

• พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  
•พัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและ

หน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน 
•พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบรหิาร

จัดการภัยคุกคาม  

พัฒนาศักยภาพของประเทศใหพ้ร้อมเผชิญภัย
คุกคามท่ีกระทบต่อ 
ความม่ันคงของชาติ 

บูรณาการความร่วมมือ 
กับอาเซียน /นานาชาติ /  

องค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ  
• เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ  
• เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง 

ของภูมิภาค  
• ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค 

โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครฐั  

พัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
ความม่ันคงแบบบูรณาการ  

•กลไกส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ อย่างเป็น
รูปธรรม  
•การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อการ

พัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ  
•พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคง  

3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย 

9 

รายได้ > 
usd15,000  
ต่อคนต่อปี 

GDP โต > 5 % 
ต่อปี 

ผลิตภาพ 
การผลิตรวม >  

3 % ต่อปี 

ไทยอยู่ 1 ใน 20 
ของการจัดอันดับ
ความสามารถใน
การแข่งขัน IMD 

สร้างคุณค่าใหม่ 
ในอนาคต 

รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต  
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในมิติต่างๆ (โครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง / โครงสร้างพื้นฐาน S&T และดิจิทัล  / การปรับสภาพแวดล้อมให้

เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

ปรับปัจจุบัน 

เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดล
ธุรกิจ / สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  

ต่อยอดอดีต 
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การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

5 x 5 
มหาอ านาจทางการเกษตร 

• เกษตรปลอดภัย 
• เกษตรชีวภาพ 

• เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
• เกษตรอัจฉริยะ 
• เกษตรแปรรูป 

•ชีวภาพ 
•บริการการแพทย์ครบวงคร 
•ดิจิทัล ข้อมูล และ AI 
•ขนส่งและโลจิสติกส์ 
•ความมั่นคงของประเทศ 

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โครงสร้างพื้นฐาน  
เช่ือมไทย เช่ือมโลก 

สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ 

แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก 
• เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

•ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
• เชิงสุขภาพ ความงาม และ 

การแพทย์แผนไทย 
•ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
•ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

• เครือข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
• เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 

• โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
•รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ 

ทางเศรษฐกิจมหภาค 
•สร้างพลวัตทางกฎหมาย 

•ผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
• โอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

• โอกาสเข้าถึงตลาด 
• โอกาสเข้าถึงข้อมูล 
•ปรับบทบาทและ 

กลไกภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ มูลค่า 
ความหลากหลาย ของสินค้าเกษตร และ
สร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง 

ฐานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต  
เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะ 
และความรู้ตามความ
ต้องการของตลาด 

การท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง  
ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 

สร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและ
ความหลากหลายของการท่องเที่ยว 

โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึง
เทคโนโลยีเพื่ออ าานวยความสะดวกและลด

ต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง

ประเทศไทยกับประชาคมโลก 

สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการที่มี 

ทักษะและมี
ความสามารถในการ 
แข่งขันที่มีอัตลักษณ์

ชัดเจน  มีนวัตกรรมใน
การสร้างโมเดลธุรกิจ 

สินค้าและบริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

11 

ระยะ 5 ปีแรก 
 

ภายใน 10 ปี ภายใน 20 ปี 
 

ภายใน 15 ป ี
“พลิกโฉมปูพ้ืนฐาน” “ต่อยอดสิ่งใหม่” “ก้าวไกลเป็นเลิศ” “มั่นคง ยั่งยืน” 

เป้าหมาย พัฒนาการดี 
สุขภาวะดี 

มีศีลธรรม วินัย  
อดออม  

เป็นพลเมืองที่ดี 

มีทักษะศตวรรษ 21 
ทักษะภาษาอังกฤษ

และภาษาที่ 3 
พร้อมทั้งกาย  
ใจ สติปัญญา  

รักการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

คนไทย ครอบครัวไทย สังคมไทย สภาพแวดล้อมและกลไก 

พัฒนา ปรับปรุง เสริมสร้าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

การปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรม     
(Transformation of culture) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 

การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  การตระหนักถึงพหุปัญญา  
(multiple intelligence) 

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะดี การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 

การสร้างสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
[ครอบครัว การมีส่วนร่วม ทักษะนอกห้องเรียน ระบบฐานข้อมูล] 

[ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ป้องกัน สภาพแวดล้อม ระบบบริการ ใช้ชุมชนเป็นฐาน] [การออกก าลังกาย กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อุตสาหกรรมกีฬา บุคลากรกีฬา] 

[ระบบการเรียนรู้ (ทักษะ ศต.21 ความลุ่มลึกในประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม ดิจิทัลแพลตฟอร์ม)  
ครู การบริหารจัดการ ระบบการเรียนรูต้ลอดชีวิต] [พัฒนา/ส่งเสริม เส้นทางอาชีพ ดึง Talent มาช่วยพัฒนาประเทศ] 

[ผ่านเรียนรู้ในครอบครัว / สถาบันศาสนา / สถานศึกษา /  
ชุมชน / ภาคธุรกิจ / สื่อ] 

[ตั้งแต่ตัง้ครรภ ์จนถึงวัยสูงอายุ] 
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เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิน่ในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง (Community and Local Authority 

Empowerment) 

เสริมสร้างพลังทางสังคม  
(Social Energy and Synergy Mobilization) 

กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
(Multiple Growth Poles) 

ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(Closing the Gap) 

• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
• กระจายการถือครองทรัพย์สิน  
• สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  

ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  
• เพิ่มผลิตภาพของแรงงานไทย  
• ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
• สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง

บริการสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรม   

1 2 

4 3 

• ก าหนดจังหวัดหลักที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
(รวมประชากรในจังหวัดหลักและจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกันประมาณ 
4-5 ล้านคนต่อกลุ่มจังหวัด)  

• ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ  
• จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
• ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
• สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้และนวัตกรรม  

• สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ  

• สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่มีการระดมทุนร่วมระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม  

• เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย  
• ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์

สังคม  
• สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน 

• ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน  
• เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง  
• ปรับดุลอ านาจระหว่างประชาชนกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือสร้าง

ประชาธิปไตยระดับฐานราก  
• เสริมสร้างขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที ่

• สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  
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สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคม
เศรษฐกิจสีเขียว 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคม 
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภมูิอากาศ 

พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และ

เกษตรที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนด

อนาคตประเทศ 

• เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น 
จากปัจจุบันเป็นร้อยละ 10 ของ GDP 

• อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในและนอกถิ่นก าเนิด  

• ฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองให้ครอบคลุมแม่น้ าล าคลอง 
ทั่วประเทศ 

• เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ให้ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ 
• ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคม
เศรษฐกิจภาคทะเล 

• เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
• ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งทั้งระบบ 
• ลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  

• เพิ่มสัดส่วนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล  
4 ด้านหลักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่  

• การท่องเที่ยว การพาณิชย์นาวี การประมง  
และพลังงาน 

 

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย  
• มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย 

จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลง 

• มีการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและ

ภาคเอกชนทุกโครงการ 
  

• ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  

• พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรมเพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
• จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม 

(Nexus) ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  

  

• พัฒนาการจัดการน้ าทั้งระบบ (มีน้ าสะอาดใช้
อย่างพอเพียง ในทุกภาคส่วน และลดความ

เสียหายจากอุทกภัย)  
• เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ 

• พัฒนาความมั่นคงพลังงาน โดยบริหารจัด
การพลังงานและเพิ่มผลิตภาพการใช้พลังงาน 

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทดแทน 

• พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรของประเทศ    

• จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ 
• พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศอย่างย่ังยืน  

• จัดการมลพิษ ขยะ น้ าเสีย และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
• สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐาน

ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน  
 



www.nesdb.go.th 17 28 ก.พ. 61 
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17 

ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 

ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสม
กับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริม 
ใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  
ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก 

 มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็น
มืออาชีพในการพัฒนาประเทศ 

ภาครัฐปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต  

บริการสาธารณะของภาครัฐได้
มาตรฐานสากลและเป็นระดับ 
แนวหน้าของภูมิภาค  มีการ

เชื่อมโยงผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  

ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ รวมถึงระบบงบประมาณ 

ตลอดจนมีระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

ส่งเสริมการกระจายอ านาจและ
สนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น  

 

ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันใน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และ

บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต  รวมถึงระบบการ

ปราบปรามการทุจริตฯ มีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้  และเป็น

ระบบแบบบูรณาการ  

การบริหารก าลังคนมีความคล่องตัว  
ยึดระบบคุณธรรม บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน  

มีคุณธรรม 

ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการ
เปลี่ยนแปลง และมีขีด 

สมรรถนะสูง 
องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนา

ประเทศ  รวมถึงพัฒนาและปรับ
ระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้

ทันสมัย  
 

ภาครัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
และบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด  
มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้

กฎหมาย  
 

กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ
ภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้  
บุคลากรและหน่วยงาน 

ในกระบวนการยุติธรรมเคารพ  
ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  รวมถึง 
มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก

ขั้นตอนของการค้นหาความจริง  
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+ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
+ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) 
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ประมาณปลายเดือน ก.พ. 61 ตลอดเดือน ก.พ. 61 

ที่มา: https://ilaw.or.th/node/4559 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ที่ 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
“คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน” 

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
“พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมี
เสถียรภาพ เป็นธรรม และย่ังยืน ด้วยนวัตกรรม” 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
“คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง  
และยั่งยืน    “เสริมสร้างพื้นฐานที่ม่ันคงในการพัฒนาประเทศ” 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย “ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม” 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
“โครงสร้างพ้ืนฐานก้าวไกล พัฒนาไทยสู่ทศวรรษหน้า” 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
“รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” 

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
“กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค อย่างสมดุล” 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
“ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้น
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่” 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
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แผนฯ 12: ตัวอย่างยุทธศาสตร์ 
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 นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   

ระยะที่ 1 : ใน 5  พื้นที่ (ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา) รวม 36 ต าบล ใน 10 อ าเภอ  
ระยะที่ 2 : ใน 5 พื้นที่ (หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม นราธิวาส) รวม 54 ต าบล ใน 13 อ าเภอ  

รูปแบบการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและอาเซียน เพื่อกระจายความ
เจริญสูภู่มิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน 

• ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ 
• ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
• แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดน 

บทบาทภาคส่วนการพัฒนา.... 
• รัฐ  -  ให้สิทธิประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐาน ปรับกฎระเบียบ 
• เอกชน    -  ลงทุน 
• ประชาชน -  มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และความมั่นคง 

มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 

ได้รับการสนับสนนุจากรัฐบาลปัจจุบัน 
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(ครอบคลุม 33 จังหวัดทั่วประเทศ) 
Super Cluster (อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง) 

พื้นที่ 18 จังหวัด 
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นครปฐม 
นครสวรรค์  ปทุมธานี อยุธยา 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง นครราชสีมา ลพบุรี 
เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ภูเก็ต 
สงขลา สุราษฎร์ธานี 

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่น (อุตสาหกรรมศักยภาพอื่น)  
1. ยานยนต์ -- อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา 
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม -- อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี 

รอยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา)     
3. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม -- ชลบุรี ระยอง  
4. ดิจิทัล -- เชียงใหม่ ภูเก็ต 
5. Food Innopolis  -- วท. เตรียมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
6. Aviation -- กทม. สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เชียงราย 

พิษณุโลก นครสวรรค์ ลพบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ฯ สงขลา  
7. Medical Hub --  ยังไม่ก าหนดพื้นที่ 8. Robotics -- ไม่ก าหนดพื้นที่ พื้นที่ 26 จังหวัด 

เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน 
กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร กระบี่ สุราษฎรธ์านี สงขลา 
ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ สระแก้ว 
นครราชสีมา ระยอง จันทบุรี ตราด 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
กรุงเทพฯ 

เกษตรแปรรูป แปรรูปผักผลไม ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
ปศุสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด สับปะรด ยาง ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป 
(เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก กลาง ใต้) 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (กรุงเทพฯ ตะวันตก ตะวันออก) 

เขตเศรษฐกิจคลัสเตอร์อุตสาหกรรม  
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ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

24 

วัตถุประสงค์ของ EEC: 
“ฐานสะสมการลงทุน และ ฐานสะสมเทคโนโลย”ี 

เป้าหมายระยะยาว (10 ปี) 
“คนไทยทุกระดับมีรายได้สูงขึ้น มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการ
คิดเป็น และใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการหารายได้” 

กลยุทธ์ 
• ใช้ 3 จังหวัดเป็นฐาน เริ่มต้น (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 
• ใช้กลยุทธประกาศพ้ืนท่ีเล็กๆเป็น “เขตส่งเสริมพิเศษ” 
• ..เหมือนการประกาศ นิคมอุตสาหกรรม แต่เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย

และเรื่องที่จ าเป็นจริงๆ]   ..ตัวอย่างเช่น เขตสนามบินอู่ตะเภา 6,500 
ไร่เป็น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ: เมืองการบินภาคตะวันออก ให้เป็น
เขตในท าธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการบิน  

ที่มา: ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.)  

3 
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เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

25 ที่มา: ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.)  
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การถ่ายระดับเชิงนโยบาย 

รัฐธรรมนูญ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนปฏิรูประเทศ 

แผนปฏิบัติการกระทรวง 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวง 

Policy 

Implementation 

+ แผนของหน่วยงานต่าง ๆ  

+ แผนอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาเชิงพื้นที่  
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การประชมุรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตอ่ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสงัคม 

27 

ก าลังจะเป็นสังคมผู้สูงวัย อัตราการเกิดน้อย 1 

2 การออมภาคครัวเรือนลดลง 

3 มีความเหลื่อมล้ าในแง่ของการบริการด้านสังคม 
และความมั่นคงของสังคม 

4 ชุมชนในชนบทยังไม่เข้มแข็ง  

5 ไม่มีแนวทางจัดตั้งกลไกที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนกระบวนการ 
ทางสังคม (สู่สังคมแห่งความร่วมมือ vs สังคมแห่งการแข่งขัน) 

6 การดูแลกลุ่มเป้าหมายยังต้องปรบัปรงุ 

7 การจัดการข้อมูลและองค์ความรูต้้องได้รับการพัฒนา 

สภาพของสังคม 
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บทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

เลือกท าในสิ่งที่เป็นจุดแข็ง 

บูรณาการข้ามศาสตร์ หาจุดเติมเต็ม
โครงการรัฐ 

ให้เบ็ดตกปลา 
หาพ้ืนที่ด าเนินการ 

ท าอย่างต่อเนื่อง/
ติดตาม 
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