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แผนยุทธศำสตร์ชำติ	 20	 ปี	 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ	 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชำตฉิบบัที	่12	นโยบำยรฐับำล	นโยบำยและยทุธศำสตรก์ำรอุดมศกึษำ	วิทยำศำสตร	์วิจัย	และ 

นวัตกรรม	พ.ศ.	2563	-	2570	โดยคณะกรรมกำร	สทอภ.	ได้พิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบ	ในกำรประชุม	 

คร้ังท่ี	10/2562	เมื่อวันที่	30	กันยำยน	2562

	 สทอภ.	 จะน�ำแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวเป็นกรอบและทิศทำงส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน

อยำ่งสอดคลอ้งกนั	เพือ่รว่มกนัขบัเคลือ่นวิสยัทศัน์	พนัธกจิ	และประเดน็ยทุธศำสตรท์ีก่�ำหนดขึน้ 

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เพื่อเสริมสร้ำงขีดสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรในทุกระดับ	 
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 สทอภ.	มุง่หวงัทีจ่ะสรำ้งควำมส�ำเรจ็ทีส่ำมำรถวัดไดจ้ำกกำรสร้ำงผลกระทบทำงเศรษฐกิจ

สังคม	 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 ที่เกิดขึ้นจำกมำตรกำรนโยบำยด้ำนอวกำศและ 

ภูมิสำรสนเทศจำกกำรใช้	 Actionable	 Intelligence	 Policy	 เป็นเครื่องมือก�ำหนดนโยบำย	 

และกำรให้บรกิำร	Solutions	กำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่ทำงเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กิดจำกอตุสำหกรรม

อวกำศ	กำรพัฒนำบคุลำกรของประเทศทัง้ในดำ้นเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ	ตลอดจน

เป็นองคก์รท่ีเปน็ทีเ่ชือ่มัน่ในบทบำทและขดีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรด�ำเนินยทุธศำสตร์

ของประเทศไทย
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หลกักำรและเหตผุล

	 ปัจจุบันสถำนกำรณ์ภำยนอกมีกำรเปลี่ยนแปลง	 สร้ำงโอกำสและสร้ำงข้อจ�ำกัด 

ในกำรด�ำเนินงำนของ	 สทอภ.	 อย่ำงต่อเน่ือง	 ทั้งแนวโน้มกำรให้บริกำรข้อมูลและภูมิสำรสนเทศ 

ทีมี่ภำคเอกชนสำมำรถให้บรกิำรได	้นโยบำยและรฐับำลใหค้วำมส�ำคญักบักำรบรหิำรเชงิพืน้ทีม่ำกยิง่ขึน้	

กำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีม่อียำ่งรวดเรว็และตอ่เน่ือง	กำรลงทนุเขำ้สูอ่ตุสำหกรรมอวกำศและ 

ทีต่อ่เนือ่งของภำคเอกชน	ซึง่เปน็อตุสำหกรรมใหมข่องประเทศ	เปน็ตน้	นอกจำกนี	้ยทุธศำสตรช์ำต	ิ20	ป	ี 

ได้ก�ำหนดบทบำททีเ่กีย่วขอ้งกบักำรวิจยัและพฒันำ	กำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นเทคโนโลยอีวกำศ	 

กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมอวกำศ	กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกำศเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 4	 ธันวำคม	 2560	 เห็นชอบกำรจ�ำแนกแผนออกเป็น	 3	 ระดับ	

โดยแผนระดับที่	 1	 ได้แก่	ยุทธศำสตร์ชำติ	แผนระดับที่	 2	 ได้แก่	แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ	

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและนโยบำยและแผนระดับชำติ 

ว่ำด้วยควำมมั่นคง	แผนระดับที่	3	ได้แก่	แผนที่จัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของแผนระดับ

ที่	 1	 และแผนระดับที่	 2	 สู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย	 ซ่ึงรวมถึงแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน 

ในทุกระดับ	 โดยในกำรจัดท�ำแผนระดับที่	 3	 อ้ำงถึงพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำร

จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2562	 มำตรำ	 16	 ให้หน่วยงำนจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรของ

ส่วนรำชกำร	ระยะ	5	ปี	 (วำระแรกท�ำระยะ	3	ปี	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	-	2565)	ให้สอดคล้อง 

กับแผนแม่บท	 แผนปฏิรูปประเทศ	 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฯลฯ	 และในแต่ละปี 

งบประมำณให้จัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีเสนอรัฐมนตรีเจ้ำหน่วยงำนให้ควำมเห็นชอบ

	 ดังนั้น	สทอภ.	จึงได้ก�ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยโดยจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร	ระยะ	5	ปี	 

วำระแรก	3	ปี	(พ.ศ.	2563	–	2565)	ของ	สทอภ.	เพือ่ใชเ้ปน็กรอบแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำน	 

ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่ส�ำคัญ	ได้แก่	แผนแม่บทตำมยุทธศำสตร์ชำติ	นโยบำยและยุทธศำสตร์

กำรอุดมศึกษำ	วิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	2563	-	2570	โครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจ

เพื่อกำรพัฒนำ	 (THEOS-2)	 โดยได้มีกำรพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์	 และทบทวน 

ปรับปรุงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม	 (SWOT	 analysis)	 เป้ำหมำย	 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน	 

ในแตล่ะประเดน็ยทุธศำสตรก่์อนทีจ่ะเสนอคณะอนุกรรมกำรขบัเคลือ่นกำรปฏิบตังิำนตำมยทุธศำสตร์

ของ	สทอภ.	พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรประชุม	ครั้งที่	8/2562	วันที่	19	กันยำยน	2562	และ

คณะกรรมกำร	สทอภ.	ให้ควำมเห็นชอบในกำรประชุม	ครั้งที่	10/2562	เมื่อวันที่	30	กันยำยน	2562

สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศ และภูมิส�รสนเทศ (องค์ก�รมห�ชน) 7

บทน�ำ
ส่วนที่ 1



วัตถุประสงค์ของกำรจัดท�ำ

1.	 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรด�ำเนินงำนและกรอบกำรปฏิบัติงำนของ	 สทอภ.	 ให้บรรลุเป้ำหมำย 

ตำมยุทธศำสตร์ที่ก�ำหนดไว้

2.	 เพื่อสื่อสำรกับบุคลำกรของ	สทอภ.	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ	 เพื่อร่วมขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน

ขององค์กรร่วมกัน

8 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 



พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ก�าหนดให้ สทอภ. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

ให้บริกำรข้อมูลที่ได้จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 
ซึ่งรวมทั้งกำรจัดท�ำแผนที่บริกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้บริกำรจัดหำเครื่องมือ	 ออกแบบ	หรือบริกำรใด	 ๆ	 โดยใช้ควำม
รู้ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	ให้แก่หน่วยงำนของรัฐ

ให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำและพัฒนำบุคลำกรในด้ำนเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ

ส่งเสริมควำมร่วมมือและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	

ก�ำหนดมำตรฐำนกลำงด้ำนภูมิสำรสนเทศ	และให้บริกำรรับตรวจสอบ 
กำรด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกลำงดังกล่ำว	รวมถึงส่งเสริมกำรน�ำ
มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศไปใช้	

ศึกษำ	ค้นคว้ำ	วิจัย	พัฒนำ	และด�ำเนินกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือต่อเน่ือง 
กับเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	ซ่ึงรวมท้ังกำรจัดหำ	กำรพัฒนำ 
และกำรสร้ำงระบบดำวเทียม

03

04

05

08

07

06

01

02

พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศให้ เป็นควำมรู้  
ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลจำกภำพถ่ำยดำวเทียม	 และเป็นศูนย์ข้อมูล 
ด้ำนภูมิสำรสนเทศจำกข้อมูลดำวเทียม	และข้อมูลส�ำรวจจำกแหล่งอ่ืน	ๆ 	

ภำรกิจตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
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บทน�ำ
ส่วนที่ 1
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 10
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ส�ำนักงำนพั
ฒ

นำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
ส่วนที ่ 1



ส่วนที่ 2
ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนพัฒนำประเทศ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 12
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ส่วนที ่ 2
ความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพั

ฒ
นาประเทศ



แผนปฏิบตัริำชกำรระยะ 5 ป ีวำระแรก 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)  
ของ สทอภ. มีควำมเช่ือมโยงสอดคล้องเพ่ือรองรับ 

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
และแผนพัฒนำประเทศในระดับต่ำง ๆ ดังนี้

“ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” 

ภาพอนาคตประเทศไทยในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า

เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579

“ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว”
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ยทุธศำสตรช์ำต ิ20 ปี

• วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศำสตร์ที่  2 : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

 กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ

	 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส�ำคัญด้ำนกำรผลิต
และกำรค้ำสินค้ำเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐำนทำงพืช 
เกษตรเขตร้อน	 และมีข้อได้เปรียบด้ำนควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพท่ีสำมำรถพัฒนำต่อยอดโครงสร้ำง
ธุรกิจกำรเกษตรด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม	 เน้นเกษตร
คุณภำพสูง	 และขับเคลื่อนกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพิ่มผลิตภำพกำร
ผลิตทั้งเชิงปริมำณ	 มูลค่ำ	 และควำมหลำกหลำยของ
สินค้ำเกษตร	 เพื่อรักษำฐำนรำยได้เดิมและสร้ำงฐำน
อนำคตใหม่ที่สร้ำงรำยได้สูง	 ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน	
เกษตรปลอดภัย	 เกษตรชีวภำพ	 เกษตรแปรรูป	 และ
เกษตรอัจฉริยะ	เพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้สูงขึ้น

 เกษตรปลอดภัย	 สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู ้ผลิต
และผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องควำมส�ำคัญของมำตรฐำน
ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำร	 จูงใจ
และวำงกรอบให้เกษตรกรและผู ้ผลิตท�ำกำรผลิต 
สินค ้ำที่สอดคล ้องกับมำตรฐำน	 และเข ้ำสู ่ระบบ
มำตรฐำนกำรจัดกำรคุณภำพทำงกำรเกษตรที่ได้รับ

กำรรับรองจำกสถำบันที่มีควำมน่ำเชื่อถือ	 พร้อมทั้งให้
ควำมรู้เกษตรกรด้ำนกระบวนกำรผลิตตำมมำตรฐำน
สำกลเพื่อมุ่งสู่กำรเลิกใช้สำรเคมีในภำคเกษตร	กำรเพ่ิม
พื้นที่และปริมำณกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป	 
โดยส่งเสริมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้แก่เกษตรกร 
ในกำรท�ำเกษตรปลอดสำร	 และเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรท�ำ
เกษตรอินทรีย์	 ตลอดจนสนับสนุนกลไกทำงกำรตลำด
แก่เกษตรกรที่ต้องกำรท�ำกำรเกษตรอินทรีย์	กำรพัฒนำ
ระบบกำรตรวจรับรองคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ของไทย	รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ	 
ส�ำหรับกำรตรวจสอบที่มำของสินค้ำในทุกขั้นตอน	 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับของตลำดทั้ง 
ในประเทศและต่ำงประเทศ

 เกษตรอัจฉริยะ	 น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มำประยุกต ์ ใช ้ ในกำรพัฒนำเป ็นฟำร ์มอัจฉริยะ	
เ พื่ อ เ พิ่ ม ผ ลผลิ ต ก ำ ร เ กษตร ใน เ ชิ ง มู ล ค ่ ำ แ ละ 
ปรมิำณต่อพืน้ทีส่งูสดุ	และเตรยีมพร้อมรองรบัผลกระทบ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 มีกำรค�ำนึงถึง
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
ตลอดจนสร้ำงสมดุลเกษตรอำหำรและเกษตรพลังงำน	
โดยสร้ำงและน�ำเทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และวิทยำกำร
สมัยใหม่มำใช้ในกำรเกษตร	 ใช้เทคโนโลยีเกษตร
ด้ำนควำมแม่นย�ำ	 เทคโนโลยีกำรผลิตพืชในโรงเรือน 
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เพำะปลูกด้วยกำรใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์
อัจฉริยะ	 ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง	 ทั้ งควำมชื้น	 
แสง	 และอุณหภูมิภำยในฟำร์ม	 เพื่อให้ได ้ผลผลิต 
ตรงตำมควำมต้องกำร	 คุณภำพคงที่	 และสำมำรถ
วำงแผนระบบกำรตลำดดีขึ้น	 รวมทั้ ง เทคโนโลยี
กำรช่วยบันทึกข้อมูลส�ำคัญและติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรภำยในโรงเรือนและฟำร์ม	 กำรปรับเปลี่ยน
กำรท�ำเกษตรกรรมให้เหมำะสมกับศักยภำพพ้ืนที	่
ด ้ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 รวม ท้ังส ่ ง เสริม 
กำรถ ่ำยทอดควำมรู ้แก ่ เกษตรกรให ้ เข ้ ำถึ งและ 
ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยแีละนวตักรรมทำงกำรเกษตร	 
กำรจัดกำรภำคเกษตรที่ เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม	 
ระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้	
ตลอดจนพัฒนำระบบประกันภัยทำงกำรเกษตรที่ยั่งยืน	 
เพื่อสนับสนุนและจูงใจให ้ เกษตรกรใช ้ เครื่องมือ 
ดังกล่ำวบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรท�ำเกษตรกรรม	
รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 กำรประยุกต์ใช ้ข ้อมูล
จำกดำวเทียม	 และเชื่อมโยงฐำนข ้อมูลจำกกำร
ประยุกต์ใช้ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 เพ่ือพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงยั่งยืนให้กับภำคเกษตร	
กำรสร ้ำงฐำนข ้อมูลกำรเพำะปลูกระดับประเทศ	 
กำรจัดกำรด้ำนชลประทำน	 ทะเล	 และชำยฝั่ง	 รวมทั้ง
กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ

 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

	 อุตสำหกรรมและบริกำรไทยต้องพร้อมรับมือและ
สร้ำงโอกำสจำกควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิวัติ
อุตสำหกรรมครั้งท่ี	 4	 ท่ีเป็นผลของกำรหล่อหลอม
เทคโนโลยีดิจิทัล	 เทคโนโลยีชีวภำพ	 และเทคโนโลยี
ทำงกำยภำพเข้ำด้วยกัน	ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงรวดเร็วเป็นวงกว้ำงและลึกซึ้ง
ทั้งระบบอย่ำงที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อน	 ประเทศไทยจึง

จ�ำเป็นต้องเปล่ียนแปลงพ้ืนฐำนโครงสร้ำงอุตสำหกรรม 
และบรกิำร	โดยสร้ำงอตุสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
ที่ขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู ่ประเทศพัฒนำแล ้ว 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนำคต	 เพิ่มบุคลำกร
ที่มีทักษะและควำมรู ้ตำมควำมต้องกำรของตลำด	 
สร้ำงระบบนเิวศอตุสำหกรรมและบรกิำรทีเ่หมำะสม	และ 
สนบัสนนุกำรพฒันำอตุสำหกรรมและบรกิำรอย่ำงยัง่ยนื

 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
ใช้ต�ำแหน่งที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของประเทศไทยในกำร
ส่งเสริมกำรคมนำคม	 ขนส่ง	 และโลจิสติกส์	 ให้เป็น
ฐำนกำรผลิตของภูมิภำคเพื่อกำรส่งออกสู ่ตลำดโลก	 
และศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวในภูมิภำค	 ลดต้นทุนทำง 
ด้ำนโลจิสติกส์และเพิ่มมูลค่ำจำกกำรเป็นศูนย์กลำงทำง
ภูมิศำสตร์	 ส่งเสริมอุตสำหกรรมและบริกำรที่เก่ียวข้อง	
โดยกำรส่งเสริมกำรสร้ำงศูนย์กลำงด้ำนโลจิสติกส์ระดับ
ภูมิภำคและเชื่อมต่อกับเครือข่ำยโลจิสติกส์ของโลก	 
กำรผลักดันกำรเปล่ียนผ่ำนของอุตสำหกรรมยำนยนต	์
ทั้งระบบไปสู ่อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำอัจฉริยะ	 
ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนำอุตสำหกรรมระบบกักเก็บ 
พลังงำน	 รวมทั้งส ่งเสริมกำรลงทุนที่ เน ้นกำรวิจัย
และพัฒนำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	 กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรบินและอวกำศเพ่ือรองรับกำรเติบโต
ของอุตสำหกรรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง	 โดยยกระดับ
บริกำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนและกำรผลิตชิ้นส ่วน
อำกำศยำน	 ซึ่งจะต่อยอดไปยังชิ้นส่วนยำนอวกำศ
ในที่สุด	 และสนับสนุนกำรลงทุนด ้ำนบริกำรดูแล
รักษำและซ่อมแซมอำกำศยำนเพื่อขยำยตลำดบริกำร
ดูแลรักษำและซ่อมแซมอำกำศยำน	 ตลอดจนพัฒนำ
เทคโนโลยีส�ำหรับกำรบินและอวกำศ	 กำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรขนส่งรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบท
ของไทยในอนำคต	 รวมท้ังอุตสำหกรรมและบริกำร
ที่เกี่ยวเนื่อง	 พร้อมทั้งกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีทักษะ
ควำมเชี่ยวชำญ	 ตรงกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม
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ยำนยนต์	 อุตสำหกรรมกำรบินและอวกำศ	 และบริกำร 
โลจิสติกส์	 กำรอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับบุคลำกร
ผู ้ เ ชี่ยวชำญต่ำงชำติให ้เข ้ำมำท�ำงำนในไทย	 และ
จัดตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ	 ตลอดจนกำรสนับสนุนให้
อุตสำหกรรมยำนยนต์	กำรบินและอวกำศ	และโลจิสติกส์	 
ตลอดจนหน่วยงำนก�ำกับดูแล	 ให้ได ้รับมำตรฐำน
สำกลและสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรับรองมำตรฐำน
อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ

 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	 พัฒนำ
อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศที่ไทยมีศักยภำพ	
เพื่อลดกำรพึ่งพำจำกต่ำงประเทศ	 และพัฒนำต่อยอด
เป็นอุตสำหกรรมส่งออกต่อไป	 โดยกำรต่อยอดพัฒนำ
อตุสำหกรรมควำมมัน่คงด้ำนต่ำง	ๆ	จำกอตุสำหกรรมของ
ประเทศทีไ่ทยมคีวำมเข้มแข็งอยูแ่ล้ว	 รวมท้ังส่งเสรมิกำร
วิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง 
ด้ำนต่ำง	 ๆ	 และเทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์	 ในบริบทด้ำน
ควำมมั่นคงและเชิงพำณิชย์	 ตลอดจนพัฒนำบุคลำกร
ทำงด้ำนวจิยัและพฒันำ	 กำรออกแบบ	 และกำรผลิตเพ่ือ
รองรับกำรเตบิโตของอตุสำหกรรมควำมมัน่คงของประเทศ	 
กำรพฒันำอุตสำหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดักำรภยัพบิตั	ิ
ซึง่รวมถงึระบบกำรเตอืนภัย	กำรเตรยีมตวัรบัภัยพบิติั	และ 
กำรให้ควำมช่วยเหลือระหว่ำง	 และหลังเกิดภัยพิบัติ	 
พร้อมทั้งกำรสร้ำงอุตสำหกรรมท่ีส่งเสริมควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงไซเบอร ์ 	 เพื่อลดผลกระทบจำกภัย
คุกคำมไซเบอร์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	 และปกป้อง
อธิปไตยทำงไซเบอร์	 เพื่อรักษำผลประโยชน์ของชำติ	 
จำกกำรท�ำธุรกิจดิจิทัล	 ส่งเสริมกำรจัดหำพลังงำน 
ให้เพียงพอ	 เพื่อเป็นฐำนควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน 
ของประเทศ	พร้อมไปกับกำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือกให้มีควำมสมดุลและ
เกิดควำมมั่นคง	 สำมำรถพึ่งพำตนเองทำงด้ำนพลังงำน	
ตลอดจนพัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนที่มีมูลค่ำเพิ่ม	
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีพลังงำนใหม่	 และอุตสำหกรรม

และบริกำรทีเ่กีย่วเนือ่ง	 กำรพัฒนำอตุสำหกรรมป้องกัน
ประเทศ	 รวมทั้งกำรผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ 
ทำงกำรทหำร	 ไปพร้อมกบัอตุสำหกรรมทีเ่ป็นเทคโนโลยี 
สองทำง	 และอุตสำหกรรมที่ เกี่ยวกับควำมมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน

 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

	 โครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับประเทศไทย
ในกำรก้ำวสู่กำรเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจอำเซียน	 และ
เป็นจุดเชื่อมต่อที่ส�ำคัญของภูมิภำคเอเชีย	 ในยุคของ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว	 และ
รุนแรง	 โครงสร้ำงพื้นฐำนจะครอบคลุมถึงโครงสร้ำง 
พื้นฐำนทำงกำยภำพในด้ำนโครงข่ำยคมนำคม	 พื้นที่
และเมือง	รวมถึงเทคโนโลยี	ตลอดจนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงเศรษฐกิจ	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุน
ในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ	บริกำร	 เงินทุน	บุคลำกร	และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชำคมโลก

 สร้างและพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษ	ให้เป็นเครือ่งมือ 
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกระจำยควำมเจริญ 
สูภ่มูภิำค	ยกระดับรำยได้และคณุภำพชีวติของประชำชน	
และแก้ปัญหำควำมมัน่คงบริเวณชำยแดน	โดยกำรพฒันำ 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกให ้มีควำมพร ้อม
ทำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จะท�ำให้ไทยเป็นศูนย์กลำง	 
ทัง้ทำงบก	ทำงน�ำ้	และทำงอำกำศ	รวมทัง้เป็นศนูย์กลำง
อุตสำหกรรมและนวัตกรรม	 พัฒนำเมืองและส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว	 รวมถึงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจตะวันตก	 
เพือ่เชือ่มต่อกบักำรพัฒนำภำคตะวันออก	และภำคอ่ืน	ๆ	
ตลอดจนเขตเศรษฐกจิพเิศษชำยแดน	ทัง้ทำงด้ำนกำรค้ำ	 
กำรลงทุน	 และกำรท่องเที่ยว	 โดยค�ำนึงถึงจุดเด่น 
ของแต่ละพ้ืนท่ี	 และกำรเสริมซ่ึงกันและกันกับกำร
พัฒนำเขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้ำน	 พร้อมทั้ง
กำรจัดผังเมือง	 ระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร	 
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กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทนุ	ทัง้ในด้ำน
ข้อมลูแรงงำน	และกฎระเบยีบต่ำง	ๆ	 รวมทัง้มมีำตรกำร
สนับสนุนให้เกิดกำรลงทุนในอุตสำหกรรมและบริกำร 
เป้ำหมำยทีม่กีำรใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม	และมมีลูค่ำ
เพิม่สงู	โดยตระหนกัถงึควำมยัง่ยนื

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในกำรร่วมสร้ำงงำนวิจัย
และนวัตกรรมจำกภำคเอกชน	 มหำวิทยำลัย	 และ 
หน่วยงำนวิจัย	หรือมหำวิทยำลัยชัน้น�ำของโลก	เพื่อสรำ้ง
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีข้ันพื้นฐำนและเทคโนโลยีขั้นสูง	 
เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้จริง	 ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ทั้งในภำครัฐและเอกชน	พร้อมทั้ง 
กำรสร้ำงระเบียงทำงด่วนดิจิทัล	 และเสริมสร้ำงควำมรู้ 
และโอกำสในกำรเข ้ ำถึ ง โครงข ่ ำยบรอดแบนด ์ 
หลำกรปูแบบตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที	่โดยมรูีปแบบ 
กำรเชื่อมโยงด ้ำนดิ จิทัลที่ เป ็นมำตรฐำนเดียวกัน 
ในระดับสำกลทั้งภำครัฐและเอกชน	 รวมถึงกำรวำง
กรอบในกำรจัดกำรทรัพยำกรคลื่นควำมถี่ให ้เพียง
พอรองรับบริกำรที่มี คุณภำพในรำคำที่ประชำชน
ทั่วไปเข้ำถึงได้	 มีกำรสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม	 
ที่ท�ำให ้เกิดกำรสร ้ำงงำนบริกำรในโลกดิจิทัลใหม่	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของงำนบริกำรและบริหำร 
ของภำครั ฐและเอกชน	 และสร ้ ำ งควำมมั่ นคง 
ในกำรเชื่อมโยงเครือข ่ำยดิจิทัลเชื่อมต ่อกับโลก	
และกำรสนับสนุนและเร ่งรัดกำรน�ำวิทยำศำสตร ์
ข้อมูล	 ปัญญำประดิษฐ์และหุ ่นยนต์	 กำรออกแบบ
ที่ค�ำนึงถึงผู ้ใช้เป็นศูนย์กลำง	 มำใช้ในภำคกำรผลิต
และบริกำร	 เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ในรูปแบบที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์
จำกข้อมูลหลำกหลำยแหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
ในกำรเพิ่มศักยภำพคนในสังคมด ้วยกำรเข ้ ำถึ ง
ควำมรู้	 เครื่องมือบนพื้นฐำนของธรรมำภิบำลข้อมูล	 
ซึ่งครอบคลุมควำมปลอดภัยไซเบอร์	 ควำมมีจริยธรรม	

และกำรไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	 รวมทั้งกำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน	 โดยกำรจัดหำและพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำน	 บริหำรจัดกำรพลังงำน
ให้มีประสิทธิภำพและมีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม	 
มีรำคำที่เหมำะสม	 และกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
รองรับกำรใช้พลังงำนในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 เพื่อสนับสนุน
ภำคกำรผลิต	 บริกำร	 และกำรขนส่ง	 รวมทั้งส่งเสริม 
กำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกในสัดส่วน
ที่มำกขึ้น	ตลอดจนพัฒนำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ	
สร้ำงและรวบรวมผู้เชี่ยวชำญทั้งในและต่ำงประเทศ	
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหำวิทยำลัย	
และหน่วยงำนวิจัยผ ่ำนกำรสร ้ำงแรงจูงใจต่ำง	 ๆ	 
เพื่อให้มีควำมพร้อมกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง
ในอนำคต	 รวมทั้งกำรสร้ำงผลงำนที่ช่วยให้ผู้ประกอบ
กำรทั้งภำครัฐและเอกชนสำมำรถน�ำไปพัฒนำต่อยอด
ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
อย่ำงเต็มที่	

 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

	 สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรยุคใหม่	 ไม่ว่ำจะเป็น
ผู ้ประกอบกำรรำยใหญ่	 กลำง	 เล็ก	 วิสำหกิจเริ่มต้น	 
วสิำหกิจชมุชน	หรอืวสิำหกจิเพือ่สงัคม	 รวมทัง้เกษตรกร	
ให้เป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ท่ีมีทักษะและจิตวิญญำณ	 
ของกำรเป็นผูป้ระกอบกำรทีม่คีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
และมีอัตลักษณ์ชัดเจน	 โดยมีนวัตกรรมใน	 3	 ด้ำน	 คือ	 
นวตักรรมในกำรสร้ำงโมเดลธรุกจิ	 นวตักรรมในเชงิสนิค้ำ 
และบริกำร	 และนวัตกรรมในเชิงกระบวนกำรผลิตและ
บริกำร	 พร้อมทั้งเป็นนักกำรค้ำที่เข้มแข็งที่จะน�ำไปสู ่
กำรสนับสนุนกำรเป็นชำติกำรค้ำ	 มีควำมสำมำรถ 
ในกำรเข ้ำถึงตลำดทั้ ง ในและต ่ำงประเทศ	 เป ็น 
ผูป้ระกอบกำรที	่“ผลติเก่ง	ขำยเก่ง”	หรอื	“ซือ้เป็น	ขำยเป็น”	 
บริกำรเป็นเลิศ	 สำมำรถขยำยกำรค้ำและกำรลงทุน 
ไปต่ำงประเทศ	รวมทัง้ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกำรมธีรรมำภิบำล
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 สร้างผู ้ประกอบการอัจฉริยะ	 สร้ำงและพัฒนำ
ผู ้ประกอบกำรที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง	 และ 
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนกำรกำรผลิต
และบริกำร	กำรจัดกำร	และกำรตลำด	สำมำรถบริหำร
จัดกำรธุรกิจและบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และ
โปร่งใส	 โดยกำรสร้ำงและพัฒนำทักษะ	 องค์ควำมรู้ 
รอบด้ำนที่จ�ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่
มีกำรแข่งขันสูง	 รวมทั้งทักษะในกำรวิเครำะห์และ 
ใช้ประโยชน์จำกข้อมลูเพือ่กำรวำงแผนธรุกจิและสำมำรถ
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจได้	 ไปพร้อมกับ 
กำรวำงรำกฐำนกำรศึกษำท้ังในระบบและนอกระบบ
ให ้กับเยำวชนรุ ่นใหม ่ให ้มีทักษะและจิตวิญญำณ 
ในกำรประกอบกำร	 พร้อมท้ังกำรส่งเสริมผู้ประกอบ
กำรในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง 
ของสินค้ำและบริกำร	 และน�ำไปสู่กำรพัฒนำต่อยอด
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจหรืออุตสำหกรรมอนำคต	 ตลอดจน 
กำรผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	 รวมถึงกำรสร้ำงทักษะ 
พืน้ฐำนทีจ่�ำเป็นและควำมถนดัทีแ่ตกต่ำงและหลำกหลำย 
ของแรงงำน	 โดยเฉพำะที่ เกี่ยวข ้องกับเทคโนโลยี
และธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนำคต	 และกำรสนับสนุน 
ผู้ประกอบกำรในกำรสร้ำงและพัฒนำสินค้ำและบริกำร
ให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของผู ้บริ โภคและสำมำรถเชื่ อมโยงกำรผลิตกับ 
ผู ้ประกอบกำรรำยใหญ่	 โดยสร้ำงระบบและกลไก
ที่ท�ำให้เกิดควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต	 กำรขนส่ง
และโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนและให้ผลผลิตออกสู่ตลำด
อย่ำงสม�่ำเสมอ	 และกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มให้เกิด
คลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง	 ผู้ประกอบกำรสำมำรถเกื้อหนุน
และเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน	 เพื่อเพิ่ม 
อ�ำนำจกำรต่อรองในตลำดที่สูงขึ้น	 และลดต้นทุน 
กำรผลิตลง	 โดยกำรพัฒนำควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน
ในกลุ่มของตน

 สร ้ างโอกาสเข ้ า ถึงข ้อมูล 	 อนำคตของโลก 
ไร้พรมแดนคือกำรแข่งขันบนฐำนข้อมูล	 จึงต้องสร้ำง
โอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ท่ีจ�ำเป็นและเป็นข้อมูลท่ีทันสมัยเพ่ือกำรวำงแผน
ธุรกิจ	 โดยกำรสร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
เข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและฐำนข้อมูล 
ขนำดใหญ่ผ่ำนระบบออนไลน์	 เพ่ือต่อยอดพัฒนำ
ธุรกิจเดิมและสร้ำงธุรกิจใหม่	 กำรสร้ำงและพัฒนำ
ศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ประกอบกำร	 เพ่ือเป็นช่องทำงหลัก 
ในกำรให้ข้อมูลและค�ำปรึกษำแก่ผู้ประกอบกำร	 และ
เป็นแหล่งรวมที่ปรึกษำทำงธุรกิจ	 กำรพัฒนำระบบฐำน
ข้อมูลและสร้ำงระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐให้มีมำตรฐำนเดียวกัน	 รวมถึงฐำนข้อมูลควำมรู ้
วิจัยและนวัตกรรม	 โดยเป็นข้อมูลท่ีมีควำมทันสมัย	
บูรณำกำร	 และต่อเนื่อง	 เพื่อประโยชน์ในกำรสืบค้น 
ต่อยอดในทกุ	ๆ 	ด้ำน	และกำรก�ำหนดนโยบำยทีเ่หมำะสม 
ต่อกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร	 กำรสนับสนุนกำรสร้ำง
และพัฒนำแพลตฟอร์มกลำง	 ทั้งในด้ำนกำรผลิต	 
กำรบริหำรจัดกำร	 กำรตลำด	 ที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
เข้ำถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในกำรวำงแผนธุรกิจ 
ในอนำคต	 เพื่อลดต้นทุนของทั้งภำครัฐและเอกชน	และ
กำรสนบัสนนุให้เกดิพืน้ทีท่�ำงำนร่วมส�ำหรบัผูป้ระกอบกำร	 
เพื่อลดต้นทุนและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและ
เชื่อมต่อธุรกิจระหว่ำงกันอีกทำงหนึ่ง

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและ 
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

	 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่
เรียนรู้ตลอดเวลำ	 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่	
กำรเปลี่ยนบทบำทครู	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
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บริหำรจัดกำรศึกษำ	 และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต	 กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง 
บทบำท	 ควำมรับผิดชอบ	 และกำรวำงต�ำแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์และประชำคมโลก	
กำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู ้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม	 และกำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ

 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู ้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะส�าหรับศตวรรษท่ี 21	 โดยออกแบบ
กระบวนกำรเรียนรู ้ในทุกระดับชั้นอย่ำงเป็นระบบ	
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำท่ีมุ ่งเน้นกำรใช้
ฐำนควำมรู ้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยำกำร	 
อำทิ	 ควำมรู ้ทำงวิทยำศำสตร ์และกำรตั้ งค�ำถำม	 
ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย	ีควำมรู้ 
ทำงวิศวกรรมศำสตร์และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ	
ควำมรูแ้ละทกัษะทำงศลิปะ	และควำมรูด้้ำนคณติศำสตร์
และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ	์ 
กำรพฒันำระบบกำรเรยีนรูเ้ชิงบูรณำกำรท่ีเน้นกำรลงมอื 
ปฏิบัติ 	 มีกำรสะท้อนควำมคิด/ทบทวนไตร ่ตรอง	 
กำรสร้ำงผู้เรียนให้สำมำรถก�ำกับกำรเรียนรู้ของตนได้	
กำรหล่อหลอมทักษะกำรเรียนรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์
ที่ผู้เรียนสำมำรถน�ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรสร้ำงรำยได้ 
หลำยช่องทำง	 รวมทั้งกำรเรียนรู ้ด ้ำนวิชำชีพและ 
ทักษะชีวิต

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำร
เติบโต บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิสเีขยีว

	 มุ ่ ง เน ้นกำรพัฒนำสั งคมเศรษฐกิจ ให ้ เ ติบโต
และมี ควำม เป ็ นธรรมบนควำมสมดุ ลของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่ งแวดล ้อมที่ด	ี 

ด้วยเศรษฐกจิฐำนชวีภำพ	น�ำไปสูก่ำรยกระดบัคณุภำพชวีติ	 
เพิ่มควำมเป็นธรรมทำงสังคม	 สำมำรถลดควำมเสี่ยง 
ของผลกระทบด ้ ำนสิ่ ง แวดล ้ อมและลดป ัญหำ 
ควำมขำดแคลนของทรัพยำกรลงได้	 โดยมีเป้ำหมำย 
สู ่สังคมที่มีระดับคุณภำพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมต�่ำลง	 ผ่ำนแนวทำงและมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 
เช่น	 กำรบริโภคและกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่ำไม้	 รักษำฐำนทรัพยำกรสัตว์ป่ำ 
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อม 
มีคุณภำพดี ข้ึน 	 คนมีควำม รับ ผิดชอบต ่อสั งคม	 
มีควำมเอือ้อำทร	 และเสยีสละเพือ่ผลประโยชน์ส่วนรวม
ของชำติ

 รักษาและเพิม่พืน้ท่ีสเีขียวทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม  
โดยหยุดยั้งกำรบุกรุกท�ำลำยพ้ืนที่ป่ำ	 โดยประยุกต์
ใช ้ เทคโนโลยี ในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ เสี่ยงต ่อ 
กำรถูกบุกรุก	 มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่	 และมี 
กำรบูรณำกำรทุกหน่วยงำนในกำรเฝ้ำระวังและป้องกัน
กำรบุกรุกป่ำ	 ส่งเสริมกำรฟื้นฟูระบบนิเวศป่ำธรรมชำติ
ท่ีเส่ือมโทรม	 พ้ืนท่ีป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย	 พื้นที่ป่ำ
ต้นน�้ำบนพื้นที่สูงชัน	 และพื้นที่แนวกันชน	 ส่งเสริม 
กำรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชน	 ส่งเสริม
กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน�้ำที่เหมำะสมและไม่เกิดผล 
กระทบ	 โดยก�ำหนดสิทธิชุมชนที่เข้ำไปใช้ประโยชน์
จำกป่ำจะต้องค�ำนึงถึงควำมเปรำะบำงของระบบนิเวศ	 
ขีดจ�ำกัดและศักยภำพในกำรฟื ้นตัว	 เพ่ือให้ชุมชน 
มีควำมรู้สึกหวงแหน	 เกิดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้	
และมีกำรปลูกป่ำเพ่ิมข้ึนตำมหลักกำรผู้ได้รับประโยชน์
จำกป่ำเป็นผู้ดูแลป่ำ	 ส่งเสริมปลูกป่ำเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรมจำกป่ำปลูกแบบครบวงจร	สร้ำงกลไก	หรือ
ระบบตัดฟันระยะยำวที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและ
กฎหมำยส�ำหรับพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ป่ำไม้และพื้นที่
ของเอกชน	 โดยให้สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ควบคู่กับ 
กำรส ่งเสริมกำรวิ จัยและพัฒนำเพ่ือสำมำรถระบุ	 
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แหล่งก�ำเนิดของไม้และป้องกันกำรลักลอบน�ำไม้ออก
จำกป่ำ	 รวมถึงกำรสร้ำงและพัฒนำพื้นที่สีเขียวเพื่อ 
กำรพักผ่อนหย่อนใจและกำรเรียนรู ้ทำงธรรมชำติ 
ในเขตชุมชนเมืองและชนบท	 เพื่อให ้ประชำชน 
ได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชำติ	 เกิดควำมรู้สึก
หวงแหน	 เกิดจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์และได้รับควำมสุข 
จำกทรัพยำกรธรรมชำติ	 พร้อมท้ังกำรแก้ไขปัญหำ
ชุมชนที่ท�ำกินในเขตป่ำ	 โดยเน้นกำรใช้ประโยชน  ์
ทีไ่ม่เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในรปูแบบคนอยูก่บัป่ำ 
อย่ำงยั่งยืน	 กำรจัดท�ำแผนท่ีแนวเขตพื้นที่สี เขียว	 
ทีเ่ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั	และจดัท�ำฐำนข้อมลูพืน้ทีสี่เขยีว	 
รำยจังหวัด	กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำชุมชน
และป่ำครอบครัวแบบมีส่วนร่วม	 กำรสร้ำงเครือข่ำย 
ภำคประชำชนทุกระดบัอำยใุห้มส่ีวนร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
ภาคทะเล

	 มุ่งเน้นกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงกำรเติบโต
ของประเทศจำกกิจกรรมทำงทะเลที่หลำกหลำย	 ควบคู่
ไปกับกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่ง
ทั้งหมด	 ภำยใต้อ�ำนำจและสิทธิประโยชน์ของประเทศ
ที่พึงมีพึงได้	 เพื่อควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล�้ำ
ทำงสังคม	โดยมุ่งเน้นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องทะเล
ที่ถูกต้องและเพียงพอ	 เพิ่มมูลค่ำของเศรษฐกิจฐำน
ชีวภำพทำงทะเล	ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งทั้งระบบ	 พัฒนำและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรม
ทำงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งท้ังระบบ	 โดยรักษำแนวปะกำรังที่ส�ำคัญ 
ต่อกำรท่องเที่ยว	รักษำป่ำชำยเลนที่ส�ำคัญต่อกำรดูดซับ 
ก๊ำซเรือนกระจก	 รักษำแหล่งหญ้ำทะเล	 ท่ีส�ำคัญ 

ต่อประมงและสัตว์ทะเลหำยำก	 มีพื้นท่ีคุ ้มครองทำง 
ทะเลท่ีมีประสิทธิภำพในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 โดยส่งเสริม 
กำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนและประชำชนในกำรดูแล 
จัดกำรพ้ืนท่ี	 พัฒนำกลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีควำมส�ำคัญ	 
ต่อระบบนิเวศ	 กำรท่องเท่ียว	 และกำรอนุรักษ์ที่มี 
มำตรฐำนระดับสำกล	 พร้อมท้ังมีระบบควบคุมและ 
ตรวจสอบผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและมี 
ประสิทธิภำพ	 สอดคล้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำง 
ยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงมูลค่ำของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต 
ทำงทะเล	 กระบวนกำรมีส่วนร่วมชัดเจนและเป็นที ่
ยอมรบั	รวมถงึมรีะบบตรวจสอบ	แจ้งเตือน	ติดตำม	 และ 
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภำพในปัญหำส่ิงแวดล้อม	 
เพือ่ลดผลกระทบต่อระบบนเิวศ	สตัว์ทะเลหำยำก	 ห่วงโซ่ 
อำหำร	 และคุณภำพอำหำรทะเล	 รวมถึงมีกำรกระจำย 
ควำมรู้ด้ำนทะเลในทุกระดับชั้น	 และครอบคลุมทุก 
รูปแบบ	และมีกิจกรรมกำรสร้ำงควำมตระหนกัทำงทะเล	 
มีระบบศูนย์ข้อมูลควำมรู้เชิงรุกที่เข้ำถึงได้ผ่ำนระบบ
เทคโนโลยดีจิทิลั	มกีำรศกึษำวจิยัเรือ่งทะเลอย่ำงต่อเนือ่ง	 
และพัฒนำฐำนข ้อมูล เป ็นคลั งรวมควำมรู ้ ด ้ ำน 
ผลประโยชน์ทำงทะเล	 เพือ่ให้ค�ำปรกึษำช่วยกำรตดัสินใจ 
ของผู้บริหำรและให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชน	 ที่จะน�ำ 
ควำมรู้ไปพัฒนำให้เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ

	 มุ ่งเน้นลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 และสร้ำง 
สังคมคำร์บอนต�่ำ	 ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัต ิ
ทั้งระบบ	 และกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของประชำชน
ในกำรรับมือและปรับตัวเพื่อลดควำมสูญเสียและ
เสียหำยจำกภัยธรรมชำติ	 และผลกระทบท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	พร้อมทั้งสนับสนุน
กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นมิตรต่อสภำพ 
ภูมิอำกำศ
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 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข ้องกับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยพัฒนำระบบ 
ฐำนข้อมูล	 กำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศและระบบ
เตอืนภยัล่วงหน้ำที่รวดเร็ว	 แม่นย�ำและมีประสิทธิภำพ	 
และมีกำรเพิม่ประสทิธิภำพกำรป้องกนัและลดผลกระทบ 
ทั้งในเชิงโครงสร้ำงและไม่ใช่โครงสร้ำง	เพื่อเตรียมรับมือ 
กับพิบัติภัยที่ เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
ที่เหมำะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ	 พร้อมท้ัง
พัฒนำและปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ในระยะยำว	 รวมถึงกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ของประชำชน	ชุมชน	และเมืองในกำรรับมือและปรับตัว 
ต่อผลกระทบจำกพิบัติภัยท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

 พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

	 มุ ่ ง เน ้นควำมเป ็นเมืองที่ เติบโตอย ่ำงต ่อเนื่อง	 
มีข ้อก�ำหนด	 รูปแบบ	 และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่อง 
กับลักษณะกำรใช้พื้นท่ีตำมศักยภำพและเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม	 โดยเน้นกำรพัฒนำ	 “เมืองน่ำอยู่	 ชนบท
มั่นคง	 เกษตรยั่งยืน	 อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ”	 โดยให้ 
ควำมส�ำคัญกับกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศ	 กำรพัฒนำ
เมือง	 ชนบท	 พื้นที่เกษตรกรรม	 อุตสำหกรรม	 รวมถึง
พื้นที่อนุรักษ์ตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมทำง
ภูมินิเวศ	 พัฒนำพื้นที่ต ้นแบบตำมแผนผังภูมินิเวศ 
ในทุกจังหวัดอย่ำงยั่งยืน	 ลดกำรปลดปล่อยมลพิษ
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ	
สงวนรักษำและอนุรักษ ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม	 อุทยำนธรณีวิทยำ	 แหล่งโบรำณคดี	 มรดก
ทำงสถำปัตยกรรม	 ศิลปวัฒนธรรม	 อัตลักษณ์	 และ 
วิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน

 จัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท 
พื้นท่ีเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม	 รวมถึงพื้นที่
อนุรักษ์ตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมทำงภูมินิเวศ 
อย ่ำง เป ็นเอกภำพ	 โดยจัดท�ำและพัฒนำระบบ 
กำรเชื่อมโยงจัดกำร	 และวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่
เพื่อกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ	 รวมถึง
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรตำมศักยภำพของภูมินิเวศ	
จัดท�ำแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีตำมเกณฑ์และมำตรฐำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	 
กำรก�ำหนดเขตพื้นที่แนวกันชน	 พร้อมทั้งกำรจัดท�ำ 
ผั ง เ มื อ ง แ ล ะชนบทตำม เ กณฑ ์ ม ำ ต ร ฐ ำนและ 
องค์ประกอบของผังเมืองรวมด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	
คมนำคมขนส่ง	สำธำรณูปโภค	สำธำรณูปกำร	กำรจัดท�ำ 
แผนผัง พ้ืน ท่ี เขตเกษตรเศรษฐกิจ	 แผนที่ เกษตร 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก	 เพื่อใช้ในกำรพัฒนำ 
กำรเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	 กำรจัดท�ำผัง
พื้นที่อุตสำหกรรมตำมเกณฑ์มำตรฐำนตลอดจนตัวชี้วัด 
เ มืองอุตสำหกรรมเชิ งนิ เ วศ	 กำรจัดท� ำ ผั งพื้ น ท่ี
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	 แหล่งโบรำณคดี	 มรดก 
ทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม	 อัตลักษณ์	 และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน

 พัฒนาความมั่นคงน�้า พลังงาน และเกษตร 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 มุ่งเน้นพัฒนำระบบจัดกำรน�้ำทั้งระบบ	 เพื่อให้เกิด
ควำมมั่นคง	 เพิ่มผลิตผลในเรื่องกำรจัดกำรและกำรใช้
น�้ำทุกภำคส่วน	 ดูแลภัยพิบัติจำกน�้ำท้ังระบบพัฒนำ
ควำมมั่นคงทำงพลังงำนอย่ำงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 
เน ้นส ่งเสริมกำรใช ้พลังงำนทดแทนและพลังงำน
ทำง เ ลือกที่ ค� ำนึ งถึ งกำรพัฒนำอย ่ ำ ง เหมำะสม	 
ให้มีประสิทธิภำพ	 เพ่ิมศักยภำพและกำรใช้พลังงำน
ทดแทนและพลงังำนทำงเลอืกในพืน้ท่ีให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	 
พัฒนำควำมมั่นคงกำรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
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ให้เป็นฐำนกำรผลิตอำหำรท่ีมั่นคงและปลอดภัย	 และ
เป็นฐำนกำรผลิตที่มีผลิตภำพสูง

 พัฒนาการจัดการน�้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด้านน�า้ของประเทศ	โดยจดัให้มนี�ำ้สะอำดใช้ทุกครวัเรือน 
ในชุมชนชนบท	 ในปริมำณ	 คุณภำพ	 และรำคำ 
ที่เข้ำถึงได้	 มีระบบกำรจัดกำรน�้ำชุมชนท่ีเหมำะสม	 
พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู	 อนุรักษ์	 พื้นที่ต้นน�้ำ	 พื้นที่ชุ่มน�้ำ	 
พื้นที่พักน�้ ำ 	 แหล ่งน�้ ำธรรมชำติ 	 แอ ่งน�้ ำบำดำล	 
กำรระบำยน�้ำชำยฝั่ง	 ให้มีปริมำณและคุณภำพน�้ำ	 และ 
ใช้ประโยชน์ได้ตำมเกณฑ์	 มีกำรจัดท�ำแผนป้องกัน	
ฟื้นฟู	 รักษำ	 ร่วมกับแผนรักษำเขตต้นน�้ำ	 แผนป้องกัน 
แผ่นดินถล่ม	แผนอนุรักษ์	ฟื้นฟู	รักษำสภำพสิ่งแวดล้อม	 
แหล ่ ง น�้ ำ ธ ร ร มช ำติ 	 ต ำ มพื้ น ท่ี ที่ ก� ำ หนดและ 
ตำมควำมส�ำคญั	และมกีำรพฒันำกำรจดักำรน�ำ้เชงิลุ่มน�ำ้ 
ทัง้ระบบให้มรีะดบัควำมมัน่คงในระดับสำกล	โดยกำรจดัหำ 
และใช ้น�้ำที่สมดุล	 ทันสมัย	 ทันกำรณ์	 และสร ้ำง 
ควำมเป็นธรรม	 ใช้ระบบทั้งทำงโครงสร้ำง	 กฎระเบียบ	
กำรบริหำรจัดกำรกำรจัดหำและใช ้น�้ำที่ ได ้สมดุล	 
ระบบและกลไกกำรจัดสรรน�้ำท่ีเป็นธรรม	 กำรยกระดับ
ผลิตภำพกำรใช้น�้ำให้เทียบเท่ำระดับสำกล	 รวมทั้งกำร 
เตรียมควำมพร้อมทำงบุคลำกร	 สังคม	 สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร	 กำรพัฒนำเครื่องมือกำรจัดกำร	 
กำรด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงสมดุล	 สร้ำงวินัยของประชำชน

ในกำรใช้น�้ำและกำรอนุรักษ์อย่ำงรู้คุณค่ำ	 พร้อมท้ังมี
กำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์สำรสนเทศกับนำนำชำติ	
และกำรด�ำเนินกำรร่วมใช้น�้ำกับแม่น�้ำระหว่ำงประเทศ	 
โดยพิจำรณำและด�ำเนินกำรโครงกำรบูรณำกำรและ
เชื่อมโยงกบัประเดน็อืน่ร่วมกบัระดบัสำกล	และมกีำรจัด 
ระบบกำรจัดกำรน�้ำในภำวะวิกฤติ	 ให้สำมำรถลดกำร
สูญเสียและควำมเส่ียงจำกภัยพิบัติท่ีเกิดจำกน�้ำตำม 
หลักวิชำกำรให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภำพ	 
โดยแบ่งตำมลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้	 และสำมำรถ 
ฟื้นตัวได้ในเวลำอันสั้น

 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศ

	 มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด ้ำนสิ่งแวดล้อมของคนไทย	 พัฒนำเคร่ืองมือและ
กลไกเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภำพ	 รองรับกำรเติบโต 
ที่มีคุณภำพในอนำคต	 รวมทั้ งจัดตั้ งและพัฒนำ
กระบวนกำรยุติธรรมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม	 และพัฒนำระบบประชำธิปไตยสิ่งแวดล้อม	
เพื่อแก้ไขปัญหำและลดควำมขัดแย้ง	พัฒนำ	และด�ำเนิน
โครงกำรยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก�ำหนดอนำคต
ประเทศ
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“แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)”

	 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นส่วนส�ำคัญ

ในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นยุทธศำสตร์ 

ของยุทธศำสตร์ชำติลงสู่แผนระดับต่ำง	 ๆ	 ต่อไป	 ซึ่งได้ 

ค�ำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ำมยุทธศำสตร์ 

และกำรประสำนเ ช่ือมโยงเป ้ ำหมำยของแต ่ละ 

แผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำตใิห้มคีวำมสอดคล้องไปใน 

ทิศทำงเดียวกัน	 โดยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

จะประกอบด้วย	 สถำนกำรณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง

ของแผนแม่บท	 เป้ำหมำยและตัวชี้วัดในกำรด�ำเนินกำร

ซึ่งแบ่งช่วงเวลำออกเป็น	 4	 ช่วง	 ช่วงละ	 5	 ปี	 รวมทั้ง 

ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ	 และแผนงำน/โครงกำร 

ที่ส�ำคัญของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ	 เพ่ือเป็น 

กรอบในกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง 

ให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศท่ีก�ำหนดไว้ใน 

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำ	 “ประเทศชำติมั่นคง	 ประชำชน 

มีควำมสุข	 เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง	 สังคมเป็น

ธรรมฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน”	 โดยยกระดับ

ศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ	 พัฒนำคน 

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี	เก่ง	และมีคุณภำพ	 

สร ้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม	 สร ้ำง 

กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

และมีภำครัฐของประชำชน	 เพื่อประชำชน	 และ

ประโยชน์ส่วนรวม”

	 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ	 มีจ�ำนวนรวม	 

23	ฉบบั	ประกอบด้วย	(1)	ควำมมัน่คง	(2)	กำรต่ำงประเทศ	 

(3)	กำรเกษตร	(4)	อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต	

(5)	 กำรท่องเที่ยว	 (6)	 พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ	 

(7)	 โครงสร้ำงพื้นฐำน	 ระบบโลจิสติกส์	 และดิจิทัล	 

(8)	 ผูป้ระกอบกำรและวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ยุคใหม่	 (9)	 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 (10)	 กำรปรับเปลี่ยน

ค่ำนยิมและวฒันธรรม	 (11)	 ศกัยภำพคนตลอดช่วงชีวติ	 

(12)	กำรพัฒนำกำรเรียนรู้	(13)	กำรเสริมสร้ำงให้คนไทย 

มีสุขภำวะที่ดี	(14)	ศักยภำพกำรกีฬำ	(15)	พลังทำงสังคม	 

(16)	 เศรษฐกิจฐำนรำก	 (17)	 ควำมเสมอภำคและ 

หลักประกันทำงสังคม	 (18)	 กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน	

(19)	 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ	 (20)	 กำรบริกำร

ประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ	 (21)	 กำรต่อต้ำน

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	 (22)	 กฎหมำยและ 

กระบวนกำรยุติธรรม	 และ	 (23)	 กำรวิจัยและพัฒนำ

นวัตกรรมโดยแผนแม่บทภำยใต ้ยุทธศำสตร ์ชำติ 

ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์	และบทบำทของ	สทอภ.	ดังนี้

ประเด็นที่ 3 : กำรเกษตร

	 ภำคเกษตรเป ็นภำคกำรผลิตที่มีควำมส�ำ คัญ 

ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย	 ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ

ประชำกรประมำณ	24	ล้ำนคน	แต่ที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำ 

ภำคเกษตรมีควำมท้ำทำยหลำยด้ำน	 ท้ังกำรพัฒนำ

ศักยภำพกำรผลิต	กำรรักษำเสถียรภำพรำคำสินค้ำ	และ

กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน	 ตลอดจนกำรยกระดับ 

คุณภำพชีวิตของเกษตรกร	 ซ่ึงภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำของประเทศในระยะ	 20	 ปี	 ที่มุ่งยกระดับ

ประเทศให้ก้ำวพ้นจำกกบัดกัรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศ

พัฒนำแล้ว	 จึงท�ำให้ภำคกำรเกษตรมีควำมจ�ำเป็น 

ที่จะต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรยกระดับควำมสำมำรถ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 24



ในกำรแข่งขัน	ควบคู่กับกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร 

และสร้ำงรำยได้ให ้กับประเทศ	 โดยอำศัยจุดเด ่น 

ทั้งเอกลักษณ์และควำมโดดเด่นของสินค้ำเกษตร	รวมถึง 

กำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ของไทย	 พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	

และภูมิปัญญำในกำรพัฒนำ	 และสร้ำงมูลค่ำสินค้ำ

เกษตร	 ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรระบบนิ เวศ 

ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต	 ตั้งแต่กำรผลิต	 กำรแปรรูป	 

กำรตลำด	 กำรบริโภค	 รวมถึงด้ำนโลจิสติกส์	 และ 

กำรเชื่อมโยงไปยังภำคกำรผลิตอื่น	 เช่น	 กำรท่องเที่ยว

และบริกำร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ	สร้ำงกำรเจริญเติบโต

อย่ำงมีเสถียรภำพ	และกระจำยรำยได้ให้กับภำคเกษตร

ของไทย

	 •	 แผนย่อยเกษตรปลอดภัย	ผลจำกกฎกติกำกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ	และกระแสกำรบริโภคที่ให้ควำมส�ำคัญ

กับควำมปลอดภัยอำหำร	 ท�ำให้กำรผลิตสินค้ำเกษตร

ต้องมีกำรปรับตัวให้เข ้ำสู ่ระบบคุณภำพมำตรฐำน

ควำมปลอดภัยของอำหำร	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น 

และภำพลักษณ์ที่ดีต ่อสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัย

	 •	 แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ	 กำรพัฒนำศักยภำพ

กำรผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตท้ังในเชิงปริมำณ

และคุณภำพ	 โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กำรเกษตรในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 รวมถึงกำรใช้และกำร

เข้ำถึงเทคโนโลยีกำรเกษตร	 เทคโนโลยีดิจิทัล	 และ

ระบบข ้อมูลส�ำหรับวำงแผนกำรผลิตเ พ่ือพัฒนำ 

เกษตรกรให ้ เป ็นเกษตรกรอัจฉริยะท่ีสำมำรถน�ำ 

องค์ควำมรู ้ไปประยุกต์ใช้พัฒนำไปสู ่รูปแบบฟำร์ม

อัจฉริยะ

ประเด็นที่ 4 : อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต

	 อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคตเป็นหัวใจ

ส�ำคัญในกำรสร ้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข ่ งขัน

ของประเทศไทยในระยะยำว	 แนวทำงกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคตให้ควำมส�ำคัญ

กับกำรพัฒนำเป็นองค์รวมและกำรสร้ำงระบบนิเวศ 

ให้อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต	โดยในระยะแรก 

จะเน้นกำรสร้ำงรำกฐำนของอุตสำหกรรมและบริกำร

และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ�ำนวยต่อกำรพัฒนำ 

ของอุตสำหกรรมและบริกำร	 ทั้ งด ้ ำนบุคลำกร	 

กำรสร้ำงนวัตกรรม	กำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่ำง	ๆ 	 

และกำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีจ่�ำเป็น	ในขณะเดยีวกนั 

ต้องพัฒนำต่อยอดจำกฐำนอุตสำหกรรมและบริกำรเดิม 

ที่มีควำมเข้มแข็ง	 และสร้ำงโอกำสให้ทุกอุตสำหกรรม

ในกำรปรับตัวและสร้ำงศักยภำพใหม่	 ในระยะต่อไป 

จะเป ็นกำรสนับสนุนให ้อุตสำหกรรมและบริกำร

แห่งอนำคตได้เติบโตเป็นเสำหลักของเศรษฐกิจไทย	 

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง	 

ลดกำรพึ่งพำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกต่ำงประเทศ	 

และเป็นผู้น�ำของอุตสำหกรรมและบริกำรที่ประเทศไทย 

มีศักยภำพในระดับภูมิภำคและระดับโลก

	 •	 แผนย่อยอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ	

โดยต่อยอดพัฒนำอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ 

ที่ไทยมีควำมเข้มแข็งให้เป็นอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ 

ในเชงิเศรษฐกิจทีค่รอบคลมุหลำกหลำยมติ	ิทัง้อตุสำหกรรม 

ทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดักำรภยัพบิตั	ิ อตุสำหกรรมทีส่่งเสรมิ 

ควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์	อตุสำหกรรมด้ำนพลงังำน 

ท่ีมีมูลค่ำเพ่ิม	 อุตสำหกรรมป้องกันประเทศ	 กำรผลิต 

ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทำงกำรทหำร	 รวมทั้ง

สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศ และภูมิส�รสนเทศ (องค์ก�รมห�ชน) 25
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อุตสำหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทำง	เพื่อลดกำรพึ่งพำ

ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกต่ำงประเทศ	 และ

พัฒนำต่อยอดเป็นอุตสำหกรรมส่งออกต่อไป

	 •	 แผนย่อยกำรพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรม

และบริกำรแห่งอนำคต	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพิ่ม

ผลิตภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมและบริกำรตลอด

ห่วงโซ่มูลค่ำมีกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยีในอนำคต

ส�ำหรับกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ส�ำหรับภำคเกษตร	

อุตสำหกรรมและบริกำรของประเทศ

ประเด็นที่ 8 : ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมยุคใหม่

	 จ ำกกระแส โลกำภิ วัฒน ์ ป ระกอบ กับพลวั ต 

ทำงเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำง	 

ภำคกำ รผลิ ตที่ ล ดและ เ ลิ กพึ่ ง พ ำทุ นก ำ รผ ลิ ต 

ตำมแบบอุตสำหกรรมเดิม	 มำสู ่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

และนวัตกรรม	 อันส่งผลต่อรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจ	

เช่น	 โครงสร้ำงกำรค้ำที่ปรับรูปแบบอยู ่บนช่องทำง

อินเทอร์เน็ตมำกข้ึน	 ส่งผลให้ธุรกิจท่ีไม่สำมำรถปรับตัว

ได้ทันต้องล้มเลิกกิจกำรไป	 ดังนั้น	 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมในบริบทปัจจุบัน	 “คน”	 จึงเป ็นหัวใจ 

ของกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ต้องสร้ำงและพัฒนำ 

ผู้ประกอบกำรไทยให้เป็น	 “ผู ้ประกอบกำรยุคใหม่”	 

ที่ก้ำวทันและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ	 โดยวำงกำรปรับบทบำทภำครัฐ 

ให ้ เ ส ริ มสร ้ ำ งบรรยำกำศ ท่ี เ อ้ื อต ่ อกำรพัฒนำ	 

เพื่อผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงบรกิำรทำงกำรเงิน	และ

ฐำนข้อมูลที่ทันสมัย	 เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรขยำย 

ตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ	 และพร้อมรับมือกับ 

กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจใหม่	ๆ	ในอนำคต

	 •	 แผนย่อยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งผู ้ประกอบ

กำรอัจฉริยะ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนระบบ 

กำรศึกษำให ้กับเยำวชนรุ ่นใหม ่ ให ้มีทักษะและ 

จิตวิญญำณในกำรประกอบธุรกิจ	 รวมทั้งพัฒนำทักษะ

พืน้ฐำนทีจ่�ำเป็นและควำมถนดัทีแ่ตกต่ำงและหลำกหลำย 

ของแรงงำน	 และพัฒนำผู ้ประกอบกำรในทุกระดับ 

โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมให้ม ี

จิตวิญญำณของกำรเป็นผู้ประกอบกำร	 ขับเคลื่อนธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน

กำรพฒันำเพิม่มลูค่ำธรุกิจ	 ตลอดจนส่งเสรมิกำรรวมกลุ่ม 

และสร้ำงเครือข่ำยของผู้ประกอบกำร

	 •	 แผนย่อยกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด	 โดยสนบัสนุน 

ผู้ประกอบกำรให้มีอัตลักษณ์และตรำสินค้ำที่เด่นชัด	 

ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรขยำยช่องทำง 

กำรตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศ	มแีผนกลยทุธ์กำรเข้ำถงึ 

ตลำดใหญ่ที่มีศักยภำพส�ำหรับกำรขยำยตลำดสินค้ำ

และบริกำรของไทย	 ตลอดจนสร้ำงและพัฒนำตลำด

ในประเทศส�ำหรับสินค้ำท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน	 รวมทั้ง

ตลำดสินค้ำส�ำหรับกลุ่มเฉพำะ

	 •	 แผนย่อยกำรสร้ำงระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อกำรด�ำเนนิ 

ธุรกิจผู ้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและ 

ขนำดย่อมยุคใหม่	 โดยพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ 

กำรสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ		

กำรสร้ำงคณุภำพมำตรฐำน	 กำรพฒันำระบบฐำนข้อมลู 

ให้เป็นระบบทีร่วบรวมข้อมลูและองค์ควำมรูท้ีเ่ป็นปัจจบุนั	 

บูรณำกำร	 และต ่อเนื่อง	 เพื่อส ่งเสริมกำรเข ้ำถึง 

และกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลและสร้ำงโอกำส 
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ให้ภำคธุรกิจ	 รวมท้ังสนับสนุนกำรสร้ำงและพัฒนำ

แพลตฟอร์มท่ีใช ้ร ่วมกัน	 ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญ 

กับกำรปรับปรุงกำรสนับสนุนจำกภำครัฐเพื่อพัฒนำ 

กำรให้บริกำรและอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ	 และ

กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

ประเด็นที่ 9 : เขตเศรษฐกิจพิเศษ

	 จำกที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงทำงภูมิศำสตร์ 

ของภูมิภำค	จึงควรผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุน 

ในประเทศ	ส่งเสริมกำรส่งออกและให้มีกำรใช้เทคโนโลยี 

สมยัใหม่ในกำรผลติสนิค้ำและเป็นศนูย์กลำงในกำรกระจำย 

สินค ้ำในภูมิภำค	 ซึ่งจะเป ็นกำรสร ้ำงควำมมั่นคง 

ทำงเศรษฐกิจ	และส่งเสริมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน

ของประเทศ	 กำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็น 

กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อประโยชน์

ต่อกำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 และอ�ำนวยควำมสะดวก	

รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบำงประกำรในกำรด�ำเนินกิจกำร 

ต่ำง	ๆ 	เช่น	กำรประกอบอุตสำหกรรม	กำรพำณิชยกรรม	 

กำรบริกำร	 หรือกิจกำรอื่นใดที่ เป ็นประโยชน์แก ่

เศรษฐกิจของประเทศ	 เพื่อดึงดูดกำรลงทุนโดยตรง 

จำกต่ำงชำต	ิและยกระดบัรำยได้ของประชำกรในประเทศ	 

โดยพัฒนำระบบโครงสร ้ำงพื้นฐำน	 และเตรียม

ควำมพร้อมด้ำนต่ำง	 ๆ	 เพื่อให้เศรษฐกิจและกำรค้ำ 

ในพื้นที่มีควำมสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น	 อีกท้ังยังส่งเสริม

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภำคและ 

สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนในแต่ละพื้นที่

	 •	 แผนย่อยกำรพฒันำเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก	 

นโยบำยเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก	เป็นกำรวำงจดุยนื 

ของประเทศไทยส�ำหรับกำรพัฒนำระยะยำวตอบสนอง

ต่อควำมท้ำทำยภำยในประเทศและระดบัโลก	กำรพัฒนำ 

เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก	 มีวัตถุประสงค์หลัก 

เพ่ือเป็นต้นแบบกำรพัฒนำเชิงพ้ืนท่ีท่ีสมบูรณ์แบบ	 

ช ่ ว ย ผ ลั ก ดั น ก ำ รพั ฒน ำ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม	 

ให้ประเทศไทยก้ำวขึน้สู่ระดบัประเทศพฒันำโดยเรว็ทีส่ดุ	 

ปรับโครงสร ้ำงกำรผลิตของประเทศและกระจำย 

ควำมเจริญออกสู่พ้ืนท่ีบริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก	 

มีกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขั้นสูง	 เป็นฐำนกำรสะสม 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ยกระดับอุตสำหกรรม 

สู ่ อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ที่ มี มู ล ค ่ ำ สู ง แ ล ะ มี ศั ก ย ภ ำ พ 

ในกำรแข ่งขันสูงให ้สอดรับกับบริบทโลกบนฐำน

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งกำรพัฒนำพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

น่ำอยู่และมีควำมทันสมัยระดับนำนำชำติ	 และสำมำรถ

ประกอบกิจกำรอย่ำงมีคุณภำพ	ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทย

มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น	 และยกระดับ 

กำรพฒันำแบบก้ำวกระโดด	 เพือ่เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ 

ให้กับประเทศไทยในฐำนะประตูของภูมิภำคเอเชีย

ประเด็นที่ 11 : ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต

	 ทิ ศท ำ งก ำ รขั บ เ คลื่ อ นก ำ รพัฒนำศั ก ยภำพ 

คนตลอดช่วงชีวิต	 มุ ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม 

ที่เ อ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์

และกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพในทุกช่วงวัย	 ต้ังแต่ช่วง 

กำรต้ังครรภ์	 ปฐมวัย	 วัยเรียน	 วัยรุ ่น	 วัยแรงงำน	

และวัยผู้สูงอำยุ	 เพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีส่งเสริม

กำร พัฒนำและเส ริมสร ้ ำ งศักยภำพมนุษย ์และ 

สร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพ	 มีทักษะควำมรู	้ 

เป็นคนดี	 มีวินัย	 เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย	 

มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน	มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผน
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ชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมในแต่ละ

ช่วงวัย	และควำมสำมำรถในกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ

	 •	 แผนย ่อยกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพ 

วัยแรงงำน	 ช ่วงวัยแรงงำน	 เน ้นกำรพัฒนำและ 

ยกระดับศักยภำพ	 ทักษะ	 และสมรรถนะแรงงำน 

อย่ำงต่อเนื่อง	 สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล

และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน	 ทั้งทักษะฝีมือ	 

ทักษะด้ำนเทคโนโลยี	 ทักษะภำษำ	 มีกำรท�ำงำน 

ตำมหลักกำรท�ำงำนที่มีคุณค่ำเพื่อสร้ำงผลิตภำพเพ่ิม

ให้กับประเทศมีวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่พึงประสงค์	 

มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจและมีทักษะทำงกำรเงินเพื่อให้

สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเงินของตนเองและครอบครัว	

มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินและมีกำรออม	กำรรับผิดชอบ

ของพ่อแม่ต่อครอบครัว	 มีกำรพัฒนำระบบกำรพัฒนำ

ทักษะ	 และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำและ

ยกระดับศักยภำพควำมรู ้	 ทักษะฝีมือ	 ควำมช�ำนำญ

พิเศษ	 กำรเป็นผู ้ประกอบกำรใหม่	 และกำรพัฒนำ

ต่อยอดควำมรู ้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่	 ๆ	 รวมทั้ง 

มำตรกำรขยำยอำยุกำรท�ำงำน	 ตลอดจนกำรดึงดูด 

กลุ่มผู้เช่ียวชำญต่ำงชำติและคนไทยท่ีมีควำมสำมำรถ

พิเศษในต่ำงประเทศในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ให้มำสร้ำงและ

พัฒนำประเทศ	 ทั้งในรูปแบบกำรท�ำงำนชั่วครำวและ

ถำวรตำมควำมเหมำะสมของเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

ประเทศในช่วงระยะเวลำต่ำง	ๆ 	รวมถึงผู้มีควำมสำมำรถ 

ที่มีศักยภำพสูงด ้ำนต่ำง	 ๆ	 ลูกหลำนชำวต่ำงชำติ 

ที่ก�ำเนิดในประเทศไทยที่มีควำมสำมำรถพิเศษ	 และ 

กำรรบัเดก็และเยำวชนท่ีมคีวำมสำมำรถพเิศษจำกทัว่โลก	 

และผู้เชี่ยวชำญที่มีศักยภำพหรือทักษะสูงในสำขำต่ำง	ๆ 	 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำประเทศ	ควบคู่กบักำรรกัษำ 

และส่งเสริมผู ้มีควำมสำมำรถพิเศษทั้งคนไทย	 หรือ 

คนต่ำงชำตทิีก่�ำเนดิในประเทศไทยได้แสดงศักยภำพ	และ

ใช้ควำมสำมำรถในกำรท�ำประโยชน์และสร้ำงชื่อเสียง 

ให้แก่ประเทศ	 นอกจำกน้ี	 ยังต้องค�ำนึงถึงกำรพัฒนำ	 

กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 และสร้ำงศักยภำพให้ผู้ที่เคย

กระท�ำผดิสำมำรถประกอบอำชพี	 เป็นก�ำลงัในกำรพฒันำ 

ประเทศและอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข

ประเด็นที่ 18 : กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

	 กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน	 มุ่งเน้นกำรอนุรักษ์	 คุ้มครอง	

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นก�ำเนิด

เพ่ือลดกำรสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม	 ชนิดพันธุ์ถิ่น 

ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ	รวมทั้งกำรลดควำมขัดแย้ง 

ระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชมุชน	กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมลู 

ธนำคำรพันธุกรรม	 พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร 

ทรัพยำกรป่ำไม้	สนบัสนนุกำรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขยีวทัง้ในเขตเมือง 

และชมุชน	 ส่งเสรมิกำรลงทุนและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

กำรผลิตและกำรบริโภคไปสู่กำรผลิตและกำรบริโภค

อย่ำงยั่งยืน	 มุ ่งเน้นกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำง 

กำรเติบโตของประเทศจำกกิจกรรมทำงทะเลท่ีหลำกหลำย 

ควบคู ่ ไปกับกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเลและ

ชำยฝ ั ่ งทั้ งหมด	 ให ้ควำมส�ำคัญกับประเด็นเรื่อง 

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 โดยให้ประเทศไทย

สำมำรถร ่วมมือกับนำนำชำติในกำรลดกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเติบโต 

ทำงเศรษฐกิจ	 เสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนสำมำรถลด

ควำมเส่ียงและมีควำมพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบ 

จำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ	โดยเกดิควำมสญูเสยี 

น้อยท่ีสุด	 กำรบริหำรจัดกำรมลพิษท้ังระบบ	 จัดกำร

มลพิษที่แหล่งก�ำเนิดโดยค�ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรรองรับของพ้ืนที่	 ใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์
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เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ	 พัฒนำ

และด�ำเนนิโครงกำรทีย่กระดบักระบวนทศัน์	เพือ่ก�ำหนด 

อนำคตประเทศ	 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ	 สิ่งแวดล้อม

และวฒันธรรม	บนหลกัของกำรมส่ีวนร่วมและธรรมำภบิำล

	 •	 แผนย่อยกำรสร้ำงกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืบนสังคม 

เศรษฐกจิสเีขยีว	กำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิ

สีเขียว	 เป็นกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรคงไว้ซ่ึงพื้นที่

คุ้มครองได้รับกำรอนุรักษ์	 คุ้มครอง	 เพื่อลดกำรสูญเสีย

ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม	 ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่นท่ีมีผลกระ

ทบต่อระบบนิเวศ	 รวมทั้งกำรลดควำมขัดแย้งระหว่ำง

สัตว ์ป ่ำกับคนและชุมชน	 ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญ 

กับกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้เชิงพื้นที่	 โดยน�ำนวัตกรรม	

และเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำรหยุดยั้ง 

กำรบกุรกุท�ำลำยพืน้ท่ีป่ำ	พฒันำกำรมส่ีวนร่วมในกำรจดักำร

ทรพัยำกรป่ำไม้	พฒันำองค์กรของรฐัและออกกฎระเบยีบ	 

เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำ	 สนับสนุนกำรเพิ่มพื้นที่

สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน	 นอกจำกนี้ยังจะต้อง 

ส่งเสริมกำรลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรผลิต

และกำรบรโิภคไปสูก่ำรผลิตและกำรบรโิภคอย่ำงยัง่ยนื

	 •	 แผนย่อยกำรสร้ำงกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืบนสังคม 

เศรษฐกจิภำคทะเล	ให้ควำมส�ำคญักับกำรสร้ำงกำรเติบโต 

ของประเทศจำกกิจกรรมทำงทะเลที่หลำกหลำยและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ควบคู ่ไปกับกำรดูแลฐำน

ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่งทั้งหมด	 โดยมุ ่งเน้น

กำรสร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เร่ืองทะเลที่ถูกต้อง	 

พัฒนำกลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีควำมส�ำคัญต่อระบบนิเวศ	

และมีแผนในกำรก�ำหนดวิธีกำรจัดกำรในแต่ละพื้นที่ 

ที่ส�ำคัญทั่วประเทศ	 เพื่อลดพื้นที่ที่มีปัญหำกำรกัดเซำะ

ชำยฝั ่ง	 รวมถึงกำรท�ำประมงท่ีค�ำนึงถึงควำมสมดุล 

ของฐำนทรัพยำกรและควำมสำมำรถในกำรรองรับ 

ของระบบนิเวศ

	 •	 แผนย่อยกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนืบนสงัคม 

ทีเ่ป็นมติรต่อสภำพภมูอิำกำศ	 มุง่เน้นแนวทำงกำรพฒันำ 

ที่ครอบคลุมทั้งในมิติของกำรลดก๊ำซเรือนกระจก	 

กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ	 มุ ่งเป้ำสู ่กำรลงทุนที่ เป ็นมิตรต่อสภำพ 

ภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐ	 

และภำคเอกชน	 เพ่ือสำมำรถขับเคล่ือนและเสริมสร้ำง 

ศกัยภำพกำรด�ำเนนิงำนเพือ่แก้ไขปัญหำกำรเปลีย่นแปลง 

สภำพภูมิอำกำศของประเทศได้อย่ำงยั่งยืน

	 •	 แผนย ่อยกำร จัดกำรมลพิษที่ มี ผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบ	 

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลพิษ 

ที่ แหล ่ งก� ำ เนิ ด 	 โดยค� ำนึ งถึ ง ขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรรองรับของพื้นที่และจัดท�ำระบบกำรอนุญำต

กำรระบำยมลพิษ	 ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน 

กำรจัดกำรมลพิษ	อำทิ	ระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย

และก�ำจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสมกับศักยภำพของพื้นท่ี	

กำรใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ	 ส่งเสริมกำรลดหรือเลิกใช้

สำรเคมีอันตรำย	 ควบคุม	 ป้องกันของเสียจำกสินค้ำ 

จำกต่ำงประเทศ	 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยี

และนวัตกรรมกำรจัดกำรมลพิษ

	 •	 แผนย่อยกำรยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก�ำหนด

อนำคตประเทศ	 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงบริบทของพื้นที ่

ที่มีควำมเฉพำะตัวและกระแสกำรเปล่ียนแปลงต่ำง	 ๆ	 
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ที่ เกิดขึ้นอย ่ำงรวดเร็วในสังคม	 อำทิ	 เทคโนโลยี	

นวัตกรรม	 กำรบริหำรจัดกำร	 ที่อำจก่อให้เกิดประเด็น

อุบัติใหม่ด ้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 

ซึ่งนโยบำยหรือแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบเดิม

อำจไม่สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล	 ดังนั้น	 

ในกำรด�ำเนินงำนในอนำคตจึงจ�ำเป ็นต ้องมีกลไก 

เพื่อเป ิดโอกำสให ้ เ กิดพื้นที่ทดลองเชิงนวัตกรรม	

นโยบำย	 และกฎหมำย	 และท�ำให้มั่นใจว่ำกำรบริหำร

จัดกำรรูปแบบใหม่จะตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่

และกระแสกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง	 ๆ	 ได้อย่ำงครอบคลุม

และมีประสิทธิผลอยู่บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและ 

ธรรมำภบิำล

ประเด็นที่ 19 : กำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ

	 แผนแม่บทนี้มุ่งเน้นพัฒนำระบบจัดกำรน�้ำทั้งระบบ	 

เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง	 เพิ่มผลิตผล	 ในเรื่องกำรจัดกำร 

และกำรใช้น�้ำทุกภำคส่วน	ดูแลภัยพิบัติจำกน�้ำทั้งระบบ	 

ทั้งน้ี	 ในกำรด�ำเนินกำรจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมโยง	 

ควำมสัมพันธ ์และบูรณำกำรแบบหลำยมิ ติและ 

หลำยภำคส่วน	 โดยค�ำนึงถึงทั้งด้ำนควำมต้องกำรและ

กำรจัดหำควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ	เพื่อเพิ่ม

ควำมมั่นคงด้ำนน�้ำ	 อย่ำงมีประสิทธิผล	 ประสิทธิภำพ	

และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ

	 •	 แผนย่อยกำรพัฒนำกำรจัดกำรน�้ำเชิงลุ ่มน�้ำ

ทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด ้ำนน�้ำของประเทศ 

กำรจัดกำรน�้ ำ เพื่อเพิ่มควำมมั่นคงจะด�ำเนินกำร 

ในกรอบลุ่มน�้ำและเป็นระบบเพื่อให้เกิดควำมสมดุล 

ทั้งด้ำนกำรจัดหำ	กำรใช้	และกำรอนุรักษ์	โดยมีแนวทำง

กำรด�ำเนินกำรเพื่อชุมชน	 เพื่อสิ่งแวดล้อม	 กำรจัดกำร 

ในภำวะวกิฤต	ิและกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมธีรรมำภิบำล	 

ซ่ึงจะต้องพัฒนำ	 ยกระดับระบบกำรจัดกำรให้ทันสมัย	

มีคุณภำพ	โดยใช้เทคโนโลยี	กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	

และทุนทำงสังคมในแต่ละพ้ืนท่ีเข้ำช่วย	 และตำมยุค 

ของกำรพัฒนำของประเทศและโลก

ประเด็นที่ 23 : กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม

	 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุน 

ทีส่�ำคญัในกำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติในด้ำนต่ำง	ๆ	 

อำท	ิ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั	 โดยพฒันำ 

กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำและอุตสำหกรรมและบริกำร 

แห่งอนำคต	 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย์	 โดยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู ้ 

ทีต่อบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี	21	 ด้ำนกำร

สร้ำงกำรเตบิโตบนคณุภำพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	 

โดยกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ในและนอกถิ่นก�ำเนิด	 ตลอดจนด้ำนกำรปรับสมดุลและ

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ	 โดยกำรวจิยัและ

พัฒนำท่ีมุ่งเน้น	 ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

และพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว	 โปร่งใส	 

เพ่ือให้บรรลวุสิยัทศัน์	 “ประเทศไทยมีควำมมัน่คง	 มัง่คัง่	

ยัง่ยนื	 เป็นประเทศพฒันำแล้ว	 ด้วยกำรพฒันำตำมหลกั

ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง”	 โดยกำรสร้ำงและสะสม

องค์ควำมรู้ในด้ำนเป้ำหมำยต่ำง	ๆ	 ให้มคีวำมทนัสมัยตลอด

เวลำ	และพฒันำประเทศจำกประเทศทีใ่ช้แรงงำนเข้มข้นไป 

เป็นประเทศทีม่รีะบบเศรษฐกจิและสงัคมบนฐำนควำมรู้

ด้ำนกำรวจิยัและนวตักรรม

	 สถำนกำรณ์ด ้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 

ของประเทศไทย	 ในปี	2561	ปรำกฏดังน้ี	 สถำบันกำรจดักำร
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นำนำชำต	ิ (IMD)	 ได้จดัอนัดับประเทศไทยในด้ำนโครงสร้ำงฐำน 

ทำงเทคโนโลยีอยู ่ อันดับท่ี	 36	 จำก	 63	 ประเทศ	 

ซึง่มีอนัดบัคงท่ีจำกปี	2560	ขณะท่ีอันดบัโครงสร้ำงพืน้ฐำน

ทำงวิทยำศำสตร์อยูใ่นอนัดบัท่ี	 42	ซึง่ปรบัดขีึน้	 6	อนัดบั

จำกปี	 2560	 และเมือ่ปี	 2560	มกีำรลงทนุด้ำนวจิยัและ

พฒันำนวตักรรมรวมประมำณ	155,143	 ล้ำนบำท	หรอืคดิ

เป็นประมำณร้อยละ	1	ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	

โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน 

ต่อภำครฐัอยูท่ี่ประมำณ	80	ต่อ	20	นอกจำกน้ี	ประเทศไทย

มีจุดแข็งในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม	 อำทิ	 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและสิ่งแวดล้อม	 สภำพ

แวดล้อมและกฎหมำยท่ีเอ้ือต่อกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำง 

พืน้ฐำน	วทิยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวตักรรม	อย่ำงไรกต็ำม	

ยงัคงมคีวำมท้ำทำยในด้ำนกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรม 

ทีส่�ำคัญ	 เช่น	กำรก�ำหนดโจทย์กำรวจิยัทีต่อบควำมต้องกำร

ของประชำชนกลุม่ต่ำง	 ๆ	 ในประเทศ	 ของภำคกำรผลิต 

และบริกำร	หรอืปัญหำของสงัคม	กำรบูรณำกำรหน่วยงำน

ด้ำนกำรวิจยั	พฒันำ	และนวตักรรม	กำรขำดแคลนบคุลำกร

นกัวจิยั	และกำรน�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์	เป็นต้น

	 •	 แผนย่อยกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม	 ด้ำน

เศรษฐกจิ	มุง่เน้นกำรวจิยัและพฒันำนวตักรรมท่ีตอบโจทย์ 

ควำมต้องกำรของประเทศ	ยกระดบัผลิตภำพกำรผลิตด้ำน

กำรเกษตร	ศกัยภำพของผูป้ระกอบกำรภำคอุตสำหกรรม

และบริกำรที่สำมำรถใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้จริง	 

โดยส่งเสริมให้ภำคเอกชนมีบทบำทน�ำ	 รวมทั้งกำรสร้ำง

เครือข่ำยร่วมกับภำคกำรศึกษำท้ังในระดับประเทศและ

นำนำชำติ	 ตลอดจนกำรพัฒนำมำตรฐำน	 คุณภำพและ

กำรบริกำรวเิครำะห์ทดสอบทีเ่ป็นทีย่อมรบัตำมข้อตกลง

ระหว่ำงประเทศเพื่อให้สำมำรถรองรับควำมจ�ำเป็นของ

อุตสำหกรรมและบริกำรของไทยในกำรส่งมอบสินค้ำ

และบรกิำรทีม่คีณุภำพและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน

ระหว่ำงประเทศ

	 •	 แผนย่อยกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม	 ด้ำน 

สิ่งแวดล้อม	 เน้นประเด็นส�ำคัญทำงทรัพยำกรธรรมชำต	ิ

และสิง่แวดล้อมของประเทศทีต้่องใช้กำรวจิยัและพฒันำ

นวตักรรม	 เป็นเครือ่งมอืในกำรสร้ำงและพฒันำองค์ควำมรู้	 

เทคโนโลยท่ีีสร้ำงเศรษฐกจิฐำนชวีภำพอบุติัใหม่ทัง้ระบบ

อย่ำงครบวงจร	 ส่งเสรมิงำนวจิยัเพือ่กำรอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู

ควำมอดุมสมบรูณ์และควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพของ

ทรพัยำกรทำงบก	ทำงน�ำ้	และทำงทะเล	รวมทัง้กำรจดักำร 

มลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และกำรจัดกำร 

ก๊ำซเรอืนกระจก	และด้ำนพลงังำนหมนุเวยีน

	 •	 แผนย่อยกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม	 ด้ำน 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำน	 เน้นกำรวจัิยทีส่ร้ำงองค์ควำมรูพ้ืน้ฐำน

เพือ่กำรสะสมองค์ควำมรู	้ กำรต่อยอดไปสูก่ำรประยกุต์ใช้

องค์ควำมรู	้ และกำรต่อยอดไปสูน่วตักรรมทำงเศรษฐกจิ

หรอืนวตักรรมทำงสงัคม	รวมทัง้กำรสร้ำงนวัตกรรมเพือ่ให้ 

ภำคอตุสำหกรรมสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์โดยตรง	 ผ่ำน 

กำรสร้ำงและพฒันำเทคโนโลยฐีำนเพือ่ให้ประเทศไทยเป็น

ผู้น�ำในระดับนำนำชำติ	ในงำนวจัิยท่ีประเทศไทยมคีวำมเข้มแขง็

	 •	 แผนย่อยด้ำนปัจจยัสนบัสนนุในกำรวจิยัและพฒันำ

นวตักรรม	 เน้นกำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุน	อำทิ	 โครงสร้ำง

พ้ืนฐำนและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรวจัิยและพฒันำ

นวัตกรรม	 ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยเพื่อน�ำไปสู่กำร 

ใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรปูธรรม	กำรพัฒนำมำตรกำรแรงจงูใจ

เพือ่ส่งเสรมิให้ภำคเอกชนลงทุนวจิยั	และนวตักรรม	กำรเพิม่

จ�ำนวนบคุลำกรวจิยัและนวัตกรรมในภำครฐั	ภำคกำรศกึษำ	

และภำคเอกชน	รวมทัง้กำรพฒันำมำตรฐำน	ระบบคุณภำพ
และกำรวเิครำะห์ทดสอบ

สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศ และภูมิส�รสนเทศ (องค์ก�รมห�ชน) 31
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“นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570”

เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศโดยมี วิสัยทัศน์ 

“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนำเศรษฐกิจที่กระจำยโอกำสอย่ำงทั่วถึง  
สังคมท่ีมั่นคง และส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงนวัตกรรม 

ระดับแนวหน้ำในสำกล น�ำพำประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว”

	 กำรออกแบบนโยบำยและยุทธศำสตร์อุดมศึกษำ	
วิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อววน.)	ค�ำนึงถึงบริบท 
ของกำรปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน	 และบริบทโลกท่ีมี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	จึงออกแบบนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์	 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถมีส่วนร่วม
ในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในลักษณะแพลตฟอร์ม	
(platform)	 ควำมร่วมมือ	 ตำมเป้ำประสงค์ของกำร
พัฒนำใน	4	ด้ำน	ได้แก่
	 1.	 กำรพัฒนำก�ำลังคนและสถำบันควำมรู้
	 2.	 กำรวิจัยและสร ้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้ำทำยของสังคม
	 3.	 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดควำม
สำมำรถกำรแข่งขัน
	 4.	 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำเชิง
พื้นที่และลดควำมเหลื่อมล�้ำ

	 แพลตฟอร์มกำรด�ำเนนิงำนเชงิยทุธศำสตร์	(Strategic	 
Platform)	 ของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ	
วิทยำศำสตร ์	 วิ จัยและนวัตกรรม	 ที่ เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์และบทบำทของ	สทอภ.	ดังนี้

แพลตฟอรม์ที ่1 กำรพัฒนำก�ำลงัคนและสถำบันควำมรู้

	 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศไทยในระยะยำว	จ�ำเป็นต้องลงทุนในทรัพยำกร
บุคคลและสถำบันควำมรู ้	 ซึ่งถือเป็นปัจจัยเอื้อที่จะ 
ยกระดับกำรพัฒนำประเทศไทยไปสู ่อนำคต	 และ
มีทิศทำงกำรพัฒนำสอดคล้องกับแนวโน้มของโลก 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป	 ท้ังด้ำนเทคโนโลยีประชำกรศำสตร	์

01

02 03

04
การพัฒนากำลังคน
และสถาบันความรู้

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลื่อมล้ำ

การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม

แพลตฟอร์ม
การดำเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ

การแข่งขัน

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570
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ควำมท้ำทำยด้ำนสิ่งแวดล้อม	 ภูมิรัฐศำสตร์	 และ 
กำรปรับเปลี่ยนข้ัวอ�ำนำจทำงกำรเมืองโลก	 เป็นต้น	 
โดยเป้ำหมำยของกำรลงทุนพัฒนำก�ำลังคนและสถำบัน
ควำมรู้	 ต้องปรับเปลี่ยนจำกกำรลงทุนที่ตอบโจทย ์
ระยะสั้น	ไปสู่กำรลงทุนที่จะเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำ 
ในระยะยำวให้ได้มำกขึ้น	 ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำก�ำลังคน 
ให ้ มีควำมรู ้และทักษะที่สอดคล้องกับกำรท�ำงำน 
และกำรใช้ชีวิตในศตวรรษที่	 ๒๑	 กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้
จำกงำนวิจัยในสำขำท่ีประเทศไทยมีศักยภำพและ 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่เพื่อกำรวิจัย
และนวัตกรรม	 ท้ังน้ีเพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นของตนเองและก้ำวสู ่
ควำมเป็นผู้น�ำในสำขำที่เป็นจุดแข็งของประเทศ	เพื่อลด 
กำรพึ่งพำทรัพยำกรบุคคลผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ	
ลดกำรน�ำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศซึ่งจะน�ำไปสู่
กำรขำดดลุทำงเศรษฐกจิ	และเพือ่สร้ำงขดีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันให้กับประเทศในระยะยำว	 และผลักดัน 
ให ้ประ เทศไทยกลำย เป ็นประ เทศพัฒนำแล ้ ว	 
ในโปรแกรมต่ำง	ๆ	ดังนี้
โปรแกรมที่ 3	 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนำ
ทักษะเพื่ออนำคต
โปรแกรมท่ี 4	 ส ่งเสริมป ัญญำประดิษฐ ์เป ็นฐำน 
ขับเคลื่อนประเทศในอนำคต	(AI	for	All)
โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมกำรวิจัยข้ันแนวหน้ำ	 และ 
กำรวิจัยพื้นฐำนที่ประเทศไทยมีศักยภำพ
โปรแกรมที่ 6 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์
ที่ส�ำคัญ

แพลตฟอร์มที่ 2 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม 
เพ่ือตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม

	 กำรพัฒนำประเทศให้เป ็นประเทศพัฒนำแล้ว	
จ�ำเป็นต้องอำศัยองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยและกำรสร้ำง
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม	 สำมำรถ

น�ำพำให้ประเทศหลุดพ้นจำกกับดักควำมขัดแย้ง	กับดัก 
ควำมเหลื่อมล�้ำ	และกับดักควำมไม่สมดุลของกำรพัฒนำ	 
และสำมำรถปรับตั วรองรับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลกที่พลิกโฉม
ฉับพลันอย่ำงทันท่วงที	 โดยมุ ่งหมำยให้สังคมไทย 
ในอนำคตเป็นสังคมคุณภำพ	 สังคมที่เป็นธรรม	 สังคม
ประชำธิปไตยที่เปิดกว้ำง	 เคำรพควำมแตกต่ำง	 และ
โอบรับควำมหลำกหลำย	 สังคมที่มีควำมเสมอภำคและ
ควำมเท่ำเทียม	 สังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ทอดทิ้ง 
ใครไว้ข้ำงหลงั	ประชำชนทกุช่วงวัยมหีลกัประกันกำรเข้ำถงึ 
บริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย ่ำงเป ็นธรรม	 
ถ้วนหน้ำและครบวงจร	ประชำชนมคีวำมปลอดภยัในชีวติ	 
มีควำมมั่นคงทำงรำยได้	 มีควำมตื่นตัวในกำรมีส่วนร่วม 
ทำงกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์	 สังคมและเศรษฐกิจ
เติบโตอย ่ำงสมดุลบนคุณภำพชีวิตที่ เป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม	ในโปรแกรมต่ำง	ๆ	ดังนี้
โปรแกรมที่ 7	โจทย์ท้ำทำยด้ำนทรัพยำกร	สิ่งแวดล้อม
และกำรเกษตร
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภำพและควำมมั่นคง

แพลตฟอร์มท่ี 3 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน

	 ประเทศที่พัฒนำแล้วมีกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรง
ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมและกำรสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 (Competitiveness)	 
โดยมีกำรออกแบบสร้ำงระบบนิเวศทำงนวัตกรรม	 กำร
สร้ำง	 และพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	 รองรับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ท่ีก�ำลังเข้ำมำแทนท่ีเทคโนโลยีเดิม	 
(D is rupt ive	 Technology) 	 และกำรต ่อยอด 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภำพและ
คุณภำพดีข้ึนอย่ำงเป็นระบบ	 และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ไปสู่เศรษฐกิจฐำนควำมรู้	 (Creative	 Economy)	 และ
เศรษฐกิจแบ่งปัน	(Sharing	Economy)	มีกำรสนับสนุน
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ลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ	 (R&D	 Investment)	 
ที่มีควำมเข้มข้นในโจทย์ที่ท ้ำทำยอย่ำงชำญฉลำด
ระหว่ำงภำครัฐ	ภำคกำรศึกษำ	และภำคเอกชน	จำกทั้ง
ในและต่ำงประเทศ	ก่อให้เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่	 ๆ	 ท่ีพัฒนำจำกเดิมไปอย่ำงก้ำวกระโดด	
(Leapfrogging)	 หรือเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมำก่อนในโลก 
ขึน้เป็นจ�ำนวนมำก	ท�ำให้มผีูบ้รโิภคให้กำรตอบรบัผลติภณัฑ์ 
และบริกำรที่ทันสมัยเหล่ำน้ันจำกท้ังในประเทศและ
ต่ำงประเทศ	ก่อให้เกิดรำยได้และสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
กรแข่งขันให้สูงขึ้น	 ท�ำให้เป็นผู ้น�ำด้ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ

	 แพลตฟอร์มกำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน	 เป็นเวทีท่ีเปิดโอกำส 
ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้มโีอกำสเข้ำมำร่วมกนัคดิ	วำงแผน	
ก�ำหนด	 ลงมือด�ำเนินกำรและกำรวัดผลในกิจกรรม 
เพือ่กำรพฒันำอย่ำงมกีลยทุธ์ด้ำนกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถ 
ทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ	
เป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำระบบนิเวศ
นวัตกรรม	และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศไทย
ให้เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน	 และจ�ำเป ็นต้องมีกำร
พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพและบริกำร 
ควบคู่ไปด้วยอย่ำงต่อเน่ือง	 เพ่ือให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้อย่ำงพอเพียง	 ก่อให้เกิด
กำรสร้ำง	สะสม	พัฒนำ	ถ่ำยทอด	และต่อยอดองค์ควำมรู้ 
ที่ทันสมัย	 ขับเคลื่อนและยกระดับควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันและวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจสร้ำงและ
พัฒนำควำมรู ้ด ้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือไปสู	่
“ประเทศไทย	4.0”	ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน 
ประเทศไทยให้หลดุพ้นจำกกบัดกัประเทศรำยได้ปำนกลำง	 
และกลำยเป็นประเทศพฒันำแล้ว	ในโปรแกรมต่ำง	ๆ	ดงันี้
โปรแกรมที่ 10	 :	 ยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขัน
และวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ
โปรแกรมที่ 11	 :	 สร้ำงและยกระดับศักยภำพวิสำหกิจ

เร่ิมต้น	 (Startup)	 พัฒนำระบบระบบนิเวศนวัตกรรม
และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
โปรแกรมที ่12	:	โครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงคณุภำพและบรกิำร

แพลตฟอร์มที่ 4 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม 
เพ่ือกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่และลดควำมเหลื่อมล�้ำ

	 กำรพัฒนำเศรษฐกจิฐำนรำก	เป็นกำรด�ำเนนิกำรทีส่�ำคัญ 
ในกำรพฒันำและยกระดบัประเทศให้เป็นประเทศรำยได้สงู	 
ที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงทั่วถึง	 เป็นกำรวำงรำกฐำน
ท่ีมั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนำคต	 กำรส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถ่ินให้สำมำรถมีควำมเข้มแข็ง	 
มีศักยภำพในกำรแข่งขัน	 พ่ึงพำตนเองได้	 จะก่อให้เกิด 
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรครองชีพและควำมเป็นอยู่ 
ของประชำชนในชุมชนให้ดีข้ึนและน�ำไปสู ่กำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน	ควำมเลือ่มล�ำ้	และควำมไม่เสมอภำค 
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ	โดยเฉพำะ 
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม	 
เพื่อให้ประชำชนได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำ 
อย่ำงทัว่ถงึและเป็นธรรม	ผ่ำนกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ 
ให้กับชมุชนให้กลำยเป็นชมุชนนวัตกรรมและมนีวัตกรรม 
ในชุมชน	 กำรใช้นวัตกรรมสังคมเข้ำไปช่วยแก้ปัญหำ
ในชุมชน	 ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกทุนทำงสังคม	
ทรัพยำกรธรรมชำติ	 และวัฒนธรรม	 เพื่อสร้ำงรำยได ้
ให้เกษตรกร	วสิำหกจิเริม่ต้น	และวสิำหกจิชุมชน	กำรแก้ไข 
ปัญหำควำมยำกจนอย่ำงแม่นย�ำในทุกมิติ	 ด้วยกำร
วเิครำะห์สถำนกำรณ์จำกฐำนข้อมลูขนำดใหญ่	 รวมไปถงึ 
กำรกระจำยควำมเจริญสู ่เมืองต่ำง	 ๆ	 ทุกภูมิภำค	 
ให้เป็นแหล่งสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้	 ประชำชนมีคุณภำพ 
ชีวิตที่ดีและเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
ของประเทศบนควำมสำมำรถของคนในพืน้ที	่ในโปรแกรม 
ต่ำง	ๆ	ดังนี้
โปรแกรมที่ 13	 :	 นวัตกรรมส�ำหรับเศรษฐกิจฐำนรำก
และชุมชนนวัตกรรม
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โปรแกรมที่ 15	:	เมืองน่ำอยู่และกำรกระจำยศูนย์กลำง
ควำมเจริญ

กำรปฏิรูประบบกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม

	 กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร	์
วิจัยและนวัตกรรม	(อววน.)	เป็นกำรปฏิรูปเชิงโครงสร้ำง

ที่ส�ำคัญส�ำหรับประเทศไทย	 มีเป้ำหมำยเพื่อตอบสนอง
กำรพัฒนำประเทศโดยมุ่งเน้นกำรเตรียมคนไทยเข้ำสู่
ศตวรรษที่	 21	 และกำรน�ำองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 
ไปพัฒนำประเทศ	 เพื่ อขับ เคลื่ อนประเทศไทย 
ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้วอย่ำงเต็มรูปแบบและยั่งยืน
โปรแกรมที่  16 : 	 ปฏิ รูประบบกำรอุดมศึกษำ	
วิทยำศำสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม
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สร้ำง “G I S T D A” 
working culture
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“แผนแม่บทอวกำศแห่งชำติ 20 ปี”

	 แผนแม่บทอวกำศแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2563	 -	 2580 

(National	Space	Master	Plan	2020	-	2037)	ฉบับนี้ 

จัดท�ำขึ้นโดยศึกษำสถำนภำพและปัญหำอุปสรรค 

ของกิจกำรอวกำศของประเทศไทยในป ัจ จุบัน	 

กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนอวกำศของประเทศต่ำง	 ๆ	 

แนวโน ้มและทิศทำงกำรพัฒนำอวกำศในอนำคต	

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม	 (SWOT)	 ด้ำนอวกำศ

ของประเทศไทย	 รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จำกคณะกรรมกำรนโยบำยอวกำศแห่งชำติและสรุป

ประเด็นส�ำคัญจำกกำรจัดสัมมนำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	

ตลอดจนควำมต้องกำรของทั้งภำครัฐ	 เอกชน	 และ

ประชำชนโดยมีกรอบระยะเวลำด�ำเนินกำรสอดคล้อง

กับยุทธศำสตร์ชำติ	20	ปี	ทั้งนี้	แผนแม่บทอวกำศแห่งชำติ 

ดังกล่ำวได ้ผ ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 เมื่อวันที่	 19	

ธันวำคม	2561	โดยให้ไปเพิ่มเติมข้อมูลร่ำงแผนแม่บทฯ	 

ให ้สมบูรณ์ขึ้น	 เช ่น	 กลไกในกำรพัฒนำบุคลำกร 

ด้ำนอวกำศ	 กลไกกำรน�ำแผนแม่บทฯ	 ไปสู่กำรปฏิบัติ

อย่ำงมีประสิทธิผล	 กำรสร้ำงกลไกร่วมกับภำคเอกชน	

เป็นต้น	 ก่อนท่ีจะให้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 

ให้ควำมเห็นชอบ

	 เป้ำหมำยของแผนแม่บทอวกำศแห่งชำตฯิ	ประกอบด้วย	 
1)	 รักษำผลประโยชน์ของชำติ	 มีควำมปลอดภัยในชีวิต 
และทรพัย์สนิจำกกำรใช้เทคโนโลยอีวกำศเพือ่ควำมมัน่คง	 
2)	 ใช ้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกำศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรเชิงพื้นที่อย่ำงยั่งยืน	 3)	 เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมอวกำศของประเทศ	4)	มีโครงสร้ำงพื้นฐำน 
กจิกำรอวกำศท่ีครบวงจรเหมำะสมและส่งเสรมิกำรใช้งำน 

อย่ำงคุ้มค่ำ	 5)	 สร้ำงนวัตกรรมอวกำศที่เป็นของคนไทย 
สูก่ำรใช้งำนอย่ำงคุม้ค่ำ	มคีณุภำพมำตรฐำนเป็นทีย่อมรบั 
ในระดับนำนำชำติ	6)	มบีคุลำกรท่ีมคีวำมรู้ควำมเชีย่วชำญ 
และท�ำงำนร่วมกันกับต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ 
ให้เกิด	 Technology	 transfer	 7)	 มีควำมร่วมมือ 
กับต่ำงประเทศแบบ	2	ทำง	ทั้งให้และรับ	เพื่อประโยชน์
ในกำรสร้ำงศักยภำพด้ำนอวกำศของประเทศไทย 
แบบก้ำวกระโดด	(Springboard)	8)	มีกฎหมำยอวกำศ	
หน่วยงำนกลำงด้ำนอวกำศแห่งชำติเพื่อท�ำหน้ำที่ 
ในกำรจดัท�ำนโยบำย	ขบัเคลือ่นแผนแม่บท	และบรูณำกำร 
ภำรกจิด้ำนอวกำศให้มเีอกภำพ	 ร่วมกบัหน่วยงำนภำครฐั	 
เอกชน	 สถำบันกำรศึกษำ	 และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง	 
โดยแผนแม่บทอวกำศแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2563	 -	 2580	
ประกอบด้วย	 8	 ยุทธศำสตร์	 ได้แก่	 ยุทธศำสตร์ท่ี	 1	 :	 
ก ำ ร พั ฒ น ำ กิ จ ก ำ ร อ ว ก ำ ศ เ พื่ อ ค ว ำ ม ม่ั น ค ง	 
ยทุธศำสตร์ที	่2	:	กิจกำรอวกำศเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 
ยุทธศำสตร ์ที่ 	 3 : 	 กำรพัฒนำเศรษฐกิจอวกำศ	 
ยทุธศำสตร์ที	่4:	กำรบรหิำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนอวกำศ 
ของประเทศ	 ยุทธศำสตร์ท่ี	 5	 :	 กำรวิจัยและพัฒนำ 
นวตักรรมอวกำศ	ยทุธศำสตร์ที	่6	:	กำรพฒันำและเสรมิสร้ำง 
ศักยภำพคน	ยุทธศำสตร์ที่	7	:	กำรพัฒนำควำมร่วมมือ 
กับต่ำงประเทศ	 และยุทธศำสตร์	 8	 :	 กำรสร้ำงกลไก 
ขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์อวกำศ		ยทุธศำสตร์หลกัทีเ่ช่ือมโยง 
กับยุทธศำสตร์	และบทบำท	สทอภ.	ดังนี้

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กิจกำรอวกำศเพ่ือกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืน

	 เทคโนโลยีอวกำศมีประโยชน์ต่อพัฒนำประเทศ
ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรเกษตร	 ทรัพยำกร	 สิ่งแวดล้อม	
และกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่ ในมิติอื่น	 ๆ	 และ 

สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศ และภูมิส�รสนเทศ (องค์ก�รมห�ชน) 37

ส่วนที ่ 2
ความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพั

ฒ
นาประเทศ 



ด้วยศักยภำพของเทคโนโลยีอวกำศที่มีควำมก้ำวหน้ำ
อย่ำงรวดเร็ว	 กำรใช้ประโยชน์จึงเพิ่มสูงขึ้นในกิจกรรม
ด้ำนต่ำง	 ๆ	 ยุทธศำสตร์กิจกำรอวกำศเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน	มีผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง	ดังนี้

	 1)	 มีกำรใช ้ประโยชน ์ เทคโนโลยีอวกำศเพื่ อ 
กำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่อย่ำงยั่งยืน
	 2)	 บู รณำกำรกำร ใช ้ เ ทค โน โลยี อ วกำศ เพื่ อ 
กำรบริหำรทรัพยำกรดิน	 น�้ำ	 ป่ำไม้	 และกำรเกษตร 
อย่ำงเป็นรปูธรรม
	 3)	 บู รณำกำรกำร ใช ้ เ ทค โน โลยี อ วกำศ เพื่ อ 
กำรติดตำมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำง	ๆ 	เช่น	ไฟป่ำ	 
ครำบน�้ำมัน	และมลพิษอื่น	ๆ
	 4)	 กำรใช้เทคโนโลยีอวกำศเพื่อสำธำรณะด้ำนอ่ืน	 ๆ	 
เช่น	 กำรศึกษำทำงไกล	 กำรสำธำรณสุขทำงไกล	 และ 
กำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำเศรษฐกิจอวกำศ

	 ป ัจจุบันประเทศไทยมีส ่ วนเกี่ ยวข ้อง เฉพำะ
อุตสำหกรรมปลำยน�้ำท่ีเกิดจำกกำรใช้ประโยชน์จำก
ดำวเทียมสื่อสำรเป็นส่วนใหญ่	ได้แก่	ธุรกิจอุตสำหกรรม
ด้ำนโทรศัพท์	ธุรกิจด้ำนสื่อโทรทัศน์และวิทยุ	กลุ่มธุรกิจ 
ด้ำนอินเทอร์เน็ตและสื่อสำร	 ส�ำหรับอุตสำหกรรม 
ที่เป็นต้นน�้ำ	 ได้แก่	 ด้ำนกำรพัฒนำดำวเทียม	กำรพฒันำ
ชิน้ส่วนดำวเทยีม	กำรพฒันำระบบภำคพืน้ดนิ	 กำรพัฒนำ
ระบบน�ำส่ง	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนั้น	 ประเทศไทย 
ยงัไม่มีศักยภำพและโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีเ่ข้มแขง็เพียงพอ 
ที่จะด�ำเนินกำรพัฒนำและผลิต	 ดังนั้น	 จึงจ�ำเป ็น 
ต้องเร่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมภำคเอกชน 
ให้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรใช้งำนและพฒันำอตุสำหกรรม
และพำณิชย์กรรมด้ำนอวกำศ	 และพัฒนำห่วงโซ ่
คุณค่ำอุตสำหกรรมอวกำศและเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
กำรแข่งขันโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง	ดังนี้

	 1)	 เพิ่มสัดส่วนมูลค่ำเศรษฐกิจจำกกิจกำรอวกำศ 
ต่อ	GDP	ของประเทศ
	 2)	 มีกำรยกระดับภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ทำงเทคโนโลยขีองประเทศไปสูก่ำรผลติ	กำรประกอบเชือ่มโยง 
ระบบ	และกำรทดสอบระบบต่ำง	 ๆ	ทีเ่ป็นส่วนประกอบ 
ของดำวเทยีม	ยำนอวกำศ	และจรวดน�ำส่ง	ระบบภำคพืน้ดนิ	 
รวมไปถึง	Platform	อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับอวกำศ	และ
อำกำศยำน
	 3)	 มีอุตสำหกรรมซอฟต์แวร ์	 กำรพัฒนำระบบ
ประยุกต์	 (Application)	 เพื่อใช้ประโยชน์จำกอวกำศ
ต่อยอดเพื่อให้บริกำรเชิงธุรกิจและสำธำรณะ
	 4)	 มีกำรเชื่อมโยงเทคโนโลยีอวกำศกับอุตสำหกรรม
และบริกำรอื่น	ๆ	เช่น	อำกำศยำนและกำรบิน
	 5)	 บริหำรและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรได้เข้ำถึง
โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรลงทุนด้ำนอวกำศของรัฐ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรบริหำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ด้ำนอวกำศของประเทศ

 ระบบดาวเทยีมส�ารวจโลก (Earth Observation  
Satellite Systems/Remote Sensing)

	 กำรใช้งำนข้อมูลส�ำรวจโลกของประเทศไทยในระยะแรก 
เป็นกำรรับภำพถ่ำยจำกดำวเทียมจำกต่ำงประเทศ
เพ่ือกำรแปลผลและตีควำม	 ต่อมำได้ก่อสร้ำงสถำนี
รับสัญญำณจำกดำวเทียมส�ำรวจโลกที่เขตลำดกระบัง	
โดยถือได้ว่ำระบบส�ำรวจโลกด้วยดำวเทียม	 (Earth	
Observation	 System)	 ของไทยได้เริ่มมีโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่ เป ็นรูปธรรมต้ังแต ่นั้นเป ็นต ้นมำ	 ทั้ งนี	้ 
ได้มีกำรปรับปรุงสถำนีรับเป็นระยะ	ๆ 	ทั้งในด้ำนกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและควำมหลำกหลำยในกำรรับสัญญำณ
ดำวเทียมจำกต่ำงประเทศ	ตำมควำมต้องกำรกำรใช้งำน	 
รวมท้ังได้มีกำรส่งดำวเทียมส�ำรวจโลกดวงแรกของไทย
ขึ้นสู่วงโคจรใน	ปี	พ.ศ.	2551	นั่นคือ	ดำวเทียมไทยโชต	 
(THEOS-1)	 อย ่ำงไรก็ตำม	 เทคโนโลยีดำวเทียม
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ส�ำรวจน้ันมิได้จ�ำกัดเพียงกำรถ่ำยภำพและกำรส�ำรวจ
สภำพอำกำศ	 (กลุ่มดำวเทียมอุตุนิยมวิทยำ)	 เท่ำนั้น	 
แต่ยังรวมไปถึงระบบดำวเทียมส�ำรวจโลกในแบบอื่น	 ๆ	 
โดยสำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มได้	 ดังนี้	 ดำวเทียมส�ำรวจ
และ	High	 Altitude	 Platform	 อ่ืน	 ๆ	 กลุ่มดำวเทียม
นำนำชำติ	 (Constellation)	 และกลุ่มดำวเทียมน�ำทำง	
(GNSS)	โดยมีเป้ำหมำยดังนี้

	 1.	 มโีครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนดำวเทยีมส�ำรวจทีเ่หมำะสม 
และครบวงจร
	 2.	 บรหิำรจดักำรระบบดำวเทียมส�ำรวจโลกให้สำมำรถ 
ใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
	 3.	 ผลิตและให้บริกำรภำพถ่ำยดำวเทียมและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
	 4.	 พัฒนำและจัดกำรระบบโครงสร ้ำงพ้ืนฐำน 
ภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนควำมมั่นคง
เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และกำรจัดกำรภัยพิบัติ
	 5.	 มีดำวเทียมส�ำรวจและระบบที่เกี่ยวข้องใช้งำน
อย่ำงต่อเนื่อง

ยทุธศำสตรท์ี ่5 : กำรวจิยัและพัฒนำนวตักรรมอวกำศ

	 ที่ผ่ำนมำประเทศไทยยังขำดนโยบำยกำรวิจัยพัฒนำ
และกำรส�ำรวจอวกำศท่ีชัดเจน	 กำรด�ำเนินกิจกรรม	
กำรค้นคว้ำวิจัยต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องยังท�ำอยู่ในระดับ
สถำบันกำรศึกษำต่ำง	 ๆ	 ตำมสำขำวิชำที่เปิดสอน	 
ขำดกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องจำกภำครัฐ	 จำกกำร
ที่ไม่มีนโยบำยรองรับ	 ท�ำให้งำนวิจัยเหล่ำนี้ไม่สำมำรถ
ด�ำเนินไปได้อย่ำงต่อเน่ืองหรือน�ำไปพัฒนำต่อยอดได้ 
เท่ำทีค่วร	ตลอดจนสถำบนักำรศกึษำฯ	ยงัไม่ค่อยเปิดสอน 
หรือเป ิดสอนเพียงบำงสำขำ	 เช ่นดำรำศำสตร ์	 
ซึง่เป็นเพยีงสำขำย่อยในคณะวทิยำศำสตร์	 จงึจ�ำเป็นต้อง
มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนองค์ควำมรู	้ 

และบุคลำกรอย่ำงครอบคลุมและเป็นระบบ	เพื่อรองรับ
กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรวิจัยและส�ำรวจอวกำศ 
กับต ่ำงประเทศรวมทั้งกำรร ่วมมือกันเพื่อพัฒนำ
ดำวเทียมโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง	คือ

	 1.	 สร ้ำงนวัตกรรมอวกำศ	 ชิ้นส ่วน	 อุปกรณ ์	 
ที่เป็นของคนไทยสู่กำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ	 มีคุณภำพ	
และมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ
	 2.	 มีสถำบันวิทยำกำรอวกำศแห่งชำติ	 (National	
Space	 Academy)	 ที่ได้มำตรฐำนสำกลเพ่ือผลิตและ
พัฒนำบุคลำกรด้ำนอวกำศและที่เกี่ยวข้องทุกสำขำ
	 3.	 สำมำรถสร้ำงดำวเทียม	 อำกำศยำนเพดำนบินสูง	
(High	 Altitude	 Platform)	 และกำรน�ำส่งโดยร่วมมือ
กับภำครัฐ	เอกชน	และสถำบันกำรศึกษำ
	 4.	 มีกำรศึกษำวิจัย	 พัฒนำ	 นวัตกรรมอวกำศ	 และ
ส�ำรวจห้วงอวกำศ
	 5.	 มีศูนย์วิจัยกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์จำกอวกำศ
และภำวะไร้แรงโน้มถ่วง
	 6.	 มอีงค์ควำมรู้ด้ำนฟิสกิส์	เคม	ีชวีวทิยำ	วทิยำศำสตร์
กำรแพทย์ที่สำมำรถต่อยอดสู่กำรใช้ประโยชน์	 และ 
กำรส�ำรวจห้วงอวกำศ

ยุทธศำสตร์ที่  6 : กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน

	 คนเป ็นป ัจจัยส� ำคัญยิ่ ง ในกำรพัฒนำทุกด ้ำน	 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกำรอวกำศเป็นภำรกิจที่ต้องใช้
เทคโนโลยีข้ันสูงหลำยสำขำวิชำ	 จ�ำเป็นต้องมีบุคลำกร 
ที่มีควำมรู้	ควำมช�ำนำญ	และประสบกำรณ์หลำกหลำย
ในกำรด�ำเนินงำน	 ปัจจุบันประเทศไทยยังมีบุคลำกร
ด้ำนนี้อยู ่ค่อนข้ำงจ�ำกัดไม่เพียงพอต่อภำรกิจที่มีอยู ่	 
แนวโน้มในอนำคตควำมต้องกำรบคุลำกรด้ำนนีจ้ะเพ่ิมขึน้	 
จึงควรเร่งผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนอวกำศทุกสำขำ	
เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อวกำศแห่งชำต ิ
ให้ด�ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมทั้งเพื่อ 
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ควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำและต่อยอดกำรเรียนรู ้ 
ในอนำคตโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง	ดังนี้

	 1.	 สร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู ้และมีหลักสูตร
ด้ำนอวกำศที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ด ้ำนบุคลำกรอวกำศของประเทศให ้มีศักยภำพ	 
ทั้งในภำคกำรผลิตดำวเทียม	 กำรผลิตชิ้นส่วน/อุปกรณ์	
กำรควบคุมดำวเทียม	สถำนีภำคพื้นดิน	กำรประยุกต์ใช้
และอื่น	ๆ
	 2.	 ประเทศไทยมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
สำมำรถตอบสนองต่อภำรกิจด้ำนกิจกำรอวกำศทั้งของ
ภำครัฐและเอกชนอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง
	 3.	 มีบุคลำกรที่ เป ็นคนไทยได้เข ้ำร ่วมโครงกำร 
และได ้ รับมอบหมำยให้ปฏิบัติภำรกิจด้ำนอวกำศ 
ระดับนำนำชำติ

ยุทธศำสตร์ที่ 7 : กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับต่ำง
ประเทศ

	 กิจกำรอวกำศเป ็นกิจกำรท่ีไม ่ได ้ เ ก่ียวข ้องกับ
ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพำะ	 หำกแต่เป็นภำรกิจ 
ที่ไร ้พรมแดน	 จึงไม่อำจหลีกเลี่ยงกำรเกี่ยวข้องกับ
ประเทศอื่น	 ๆ	 ได้	 รวมทั้งกิจกำรอวกำศสำมำรถน�ำมำ 
ใช ้ประโยชน์อย่ำงมหำศำลทั้งกำรสร้ำงสรรค์และ 
กำรท�ำลำยล้ำง	 ปัจจุบันจึงมีองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ที่ตั้ ง ข้ึน	 เพื่อก�ำกับและก�ำหนดกฎเกณฑ์	 กติกำ	 
ให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกอวกำศอย่ำงสันติและยุติธรรม	
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
ในด้ำนต่ำง	ๆ 	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกิจกำรอวกำศ	 
นอกจำกนีก้จิกำรอวกำศยังเป็นกจิกรรมท่ีต้องใช้วชิำกำร
หลำกหลำยสำขำและเทคโนโลยีขั้นสูง	 ซึ่งส่วนใหญ่ 
ผลิตและพัฒนำในประเทศที่พัฒนำแล้ว	 ในปัจจุบัน
ประเทศไทยยงัไม่สำมำรถพึง่พำตนเองได้และยงัต้องน�ำเข้ำ 
ทั้งเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้จำกต่ำงประเทศ	 ดังนั้น	 

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศจึงเป็นสิ่งส�ำคัญและ
จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำและด�ำเนินกิจกำรอวกำศ
ของประเทศไทยโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง	ดังนี้

	 1.	 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือพันธมิตรกับองค์กำร
ระหว่ำงประเทศและประเทศในภมิูภำคต่ำง	ๆ 	เพือ่กำรถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู ้และเทคโนโลยี	 เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
แบบก้ำวกระโดด	 (Springboard)	 รวมทั้งกำรพัฒนำ
บุคลำกรกำรส�ำรวจอวกำศ	 กำรวิจัยพัฒนำ	 นวัตกรรม	
อุตสำหกรรม	 พำณิชย์กรรมและกฎหมำย	 กฎ/กติกำ 
ที่เก่ียวข้องกับกิจกำรอวกำศรวมทั้งกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่ำง	ๆ
	 2.	 ประเทศไทยมบีทบำทในองค์กำรระหว่ำงประเทศ	 
และในเวทีระดับนำนำชำติและได ้รับกำรยอมรับ 
ในศักยภำพด้ำนอวกำศ

ยุทธศำสตร์ที่ 8 : กำรสร้ำงกลไกขับเคลื่อนแผน
แม่บทอวกำศแห่งชำติ

	 ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบในกำรก�ำหนด
นโยบำย	 จัดท�ำยุทธศำสตร์	 และก�ำกับดูแลกิจกำร 
ด้ำนอวกำศของประเทศ	 ดังนั้นยุทธศำสตร์นี้จึงมุ่งเน้น 
กำรจดัตัง้หน่วยงำนเพือ่กำรบรหิำรจดักำรกิจกำรอวกำศ
ในระดับนโยบำย	 และสร้ำงกลไกเพื่อกำรขับเคลื่อน 
แผนแม ่บทอวกำศแห ่งชำติ	 รวมไปถึงพิจำรณำ 
ข้อกฎหมำยภำยในประเทศ	 กฎหมำย	 และสนธิสัญญำ 
ระหว ่ ำ งประ เทศที่ เ กี่ ย วข ้ องกับ กิจกำรอวกำศ	 
ผลักดัน	พ.ร.บ.	กิจกำรอวกำศแห่งชำติ	ฯลฯ	 เพื่อจะใช้
ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อวกำศทั้ง	 8	 ยุทธศำสตร	์
ที่กล่ำวมำในข้ำงต้น	 รวมถึงกำรด�ำเนินงำนที่สนับสนุน
กิจกำรอวกำศ	 และกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ	 โดยมีภำรกิจ
ขับเคล่ือน	 9	 ภำรกิจดังนี้	 (1)	 กำรขับเคล่ือนอวกำศ
เพื่อควำมมั่นคง	 (2)	 กำรขับเคลื่อนกำรใช้ประโยชน์ 
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ภูมิสำรสนเทศจำกอวกำศ	 (3)	 กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อวกำศของประเทศ	 (4)	 กำรส่งเสริมนวัตกรรมและ
อตุสำหกรรมอวกำศ	 (5)	 กำรพฒันำและบรหิำรดำวเทียม 
สื่อสำร	 (6)	 กำรพัฒนำและบริหำรดำวเทียมส�ำรวจโลก	
(7)	 กำรวิจัยและกำรส�ำรวจห้วงอวกำศ	 (8)	 กำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกำศ	 (9)	 กำรขับเคลื่อน 
สถำบันวิทยำกำรอวกำศแห ่งชำติ 	 ดั งนี้ 	 เ พ่ือให  ้
กำรขับเคลื่อนนโยบำย	ยุทธศำสตร์	และแผนปฏิบัติกำร
อวกำศแห่งชำติสำมำรถด�ำเนินกำรไปอย่ำงมีเอกภำพ	
และบรรลุวัตถุประสงค์	จึงมีผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง	ดังนี้

	 1.	 มีหน่วยงำนกลำงด้ำนกิจกำรอวกำศ	 เพ่ือเป็น
หน่วยงำนขับเคลื่อนนโยบำยยุทธศำสตร์	 ภำรกิจ	 และ
บริหำรจัดกำรกิจกำรอวกำศทุกสำขำ	 เพื่อให ้เกิด 
ควำมเป็นเอกภำพ	มีประสิทธิภำพ	ลดควำมซ�้ำซ้อน

	 2.	 มีกฎหมำยอวกำศในภำพรวมและกฎหมำยอื่น	 ๆ	 
ที่ เกี่ยวข ้อง	 เพื่อให ้กำรพัฒนำกิจกำรด้ำนอวกำศ	 
เกิดประโยชน์สูงสุดต ่อประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนำคต	รวมถึงจัดให้มี	พ.ร.บ.	กิจกำรอวกำศแห่งชำติ	
เพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนด้ำนอวกำศของประเทศ
 
3.	 ขับเคลื่อนแผนแม่บทอวกำศแห่งชำติ	 ให้สอดคล้อง 
ยุทธศำสตร์ชำติ	รวมทั้งบริหำรงบประมำณ	ติดตำม	และ
ประเมินผล	 รวมท้ังสร้ำงควำมรับรู้แก่สำธำรณะ	 สังคม
และประชำชน

	 4.	 สร้ำงควำมตระหนกั	ควำมรบัรูป้ระโยชน์จำกอวกำศ 
กับสังคมและประชำชน

	 5.	 สนับสนุนควำมร่วมมือควำมรู ้	 บุคลำกร	 และ 
งบประมำณ	 ระหว่ำงภำครัฐ	 เอกชน	 สถำบันกำรศึกษำ	
และอื่น	ๆ

สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศ และภูมิส�รสนเทศ (องค์ก�รมห�ชน) 41

ส่วนที ่ 2
ความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพั

ฒ
นาประเทศ 



“แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564”

1. ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและ 
ลดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม

เป้าหมาย
1.1		 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคน
ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน	 และแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน

แนวทางการพัฒนา
1)	 เพิ่มโอกำสให้กับกลุ ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ	:	ทั้งในด้ำนกำรศึกษำในระดับ
ที่สูงขึ้น	 กำรได้รับขยำยกำรคุ้มครองทำงสังคม	 (Social	
Protection)	 และสวัสดิกำร	 (Welfare)	 ที่เหมำะสม 
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
	 •	 สร้ำงโอกำสในกำรมีที่ดินท�ำกินของตนเองและ
ยกระดับรำยได้	 โดยรัฐเข้ำไปสนับสนุนกำรมีที่ดินท�ำกิน
อย่ำงยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร	ตั้งแต่กำรจัดสรรที่ดิน
ท�ำกินอย่ำงมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันกำรเปลี่ยนมือผู้ได้รับ
กำรจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภำคเกษตรที่ไร้ท่ีดิน
ท�ำกิน
	 •	 ก�ำหนดนโยบำยกำรคลังเพื่อลดควำมเหล่ือมล�้ำ
ในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรำยได้น้อย
ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มข้ึน	 โดยเพิ่มกำรจัดเก็บภำษีจำก
ฐำนทรัพย์สิน	 และปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บภำษีที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อให้สำมำรถจัดเก็บภำษีได้อย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม

2)	 กระจำยกำรให ้บริกำรภำครัฐ ท่ีมีคุณภำพให ้
ครอบคลุมและทั่วถึง	:	เพื่อให้ประชำกรทุกกลุ่มมีโอกำส

เข้ำถึงบริกำรของรัฐและทรัพยำกรอย่ำงเท่ำเทียมกัน	
สำมำรถพฒันำศกัยภำพและยกระดบัคุณภำพชีวติให้ดขีึน้

2. ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน

เป้าหมาย
2.1		 เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
เช่น	กำรลงทุนภำครัฐและเอกชนขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 
เพิ่มกำรลงทุนจำกควำมร่วมมือภำครัฐและภำคเอกชน 
ในกำ ร พัฒนำ โคร งสร ้ ำ ง พ้ื น ฐ ำนของประ เทศ
ประ เทศไทยมี ขีดควำมสำมำรถในกำรแข ่ งขัน 
ทำงเศรษฐกิจสูงขึ้น

2.2		 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรำยสำขำ	
เช่น	เกษตรกรมีรำยได้เงินสดสุทธิทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้น 
และพื้นที่กำรท�ำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีบทบำทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น

แนวทางการพัฒนา
1)	 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร	 มุ่งเน้นกำรสร้ำง
ควำมเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำระหว่ำงภำคเกษตร	
อุตสำหกรรม	 บริกำร	 และกำรค้ำกำรลงทุน	 เพื่อยก
ระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ	 สร้ำงรำยได้
และกระจำยรำยได้สู่คนในชุมชนอย่ำงทั่วถึง
	 •	 เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตภำคเกษตรให้เข้มแข็ง
และย่ังยืน	 โดยพัฒนำและบ�ำรุงรักษำแหล่งน�้ำเพื่อ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 42



กำรเกษตร	 รวมทั้งจัดระบบกำรปลูกพืชให้สอดคล้อง
กับปริมำณน�้ำที่หำได้	 คุ ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มี
ศักยภำพและขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงพื้นที่ท�ำกินของ
เกษตรกรให้มำกขึ้น
	 •	 สร ้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ทำงวิชำกำร
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นด้ำนกำรเกษตรแบบมีส่วนร่วม
	 •	 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรผลิตในห่วงโซ ่
อุตสำหกรรมเกษตร	 ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช
ปศุสัตว์และกำรท�ำประมงให้สอดคล้องกับศักยภำพ
พื้นที่และควำมต้องกำรของตลำด	 (Zoning)	 พัฒนำ
กลไกจัดกำรควำมเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้ำเกษตร
	 •	 พัฒนำปัจจัยสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำร 
ภำคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่โดยพัฒนำ
ฐำนข้อมูลด้ำนอุปสงค์และอุปทำนด้ำนกำรเกษตร

2)	 กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม	 เพื่อให้ประเทศไทย
สำมำรถก ้ำวไปสู ่ประเทศที่มี รำยได ้สู ง 	 ทั้ งจำก
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีมีศักยภำพในปัจจุบันเพื่อ
เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป	 และ
อุตสำหกรรมอนำคตที่สำมำรถใช ้โอกำสของกำร
เปลี่ยนแปลงบริบทใหม่	ๆ	ในโลก
	 •	 วำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมส�ำหรับ
อนำคต	โดยมุ่งสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ที่ผสำนโอกำสจำก
แนวโน้มบริบทโลกในอนำคตและกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่
กำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ในตลำดเฉพำะและตลำดที่รองรับควำมต ้องกำร 
รูปแบบใหม่ในอนำคต	เช่น	วำงแผนและพัฒนำก�ำลังคน	 
รองรับอุตสำหกรรมอนำคต	 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และเทคโนโลยีรองรับอุตสำหกรรมอนำคต	 สนับสนุน
ให้มีกำรศึกษำเชิงลึกเพื่อก�ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนและ
น�ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม	 ปรับปรุงกฎหมำย
และระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสำหกรรมส�ำหรับอนำคต	
เป็นต้น

3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

เป้าหมาย
3.1		 รกัษำและฟ้ืนฟฐูำนทรพัยำกรธรรมชำต	ิ เพ่ิมพ้ืนท่ี 
ป่ำไม้เพื่อกำรอนุรักษ์ป่ำเศรษฐกิจและป่ำชำยเลน	 
ลดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	แก้ไขปัญหำ
กำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ	 และจัดที่ดินท�ำกินให้ผู ้ยำกไร ้
โดยให้สิทธิร่วม

3.2		 สร ้ำงควำมม่ันคงด้ำนน�้ำและบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน�้ำทั้งน�้ำผิวดินและน�้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภำพ	
บริหำรจัดกำรน�้ำในระดับลุ่มน�้ำให้มีควำมสมดุลระหว่ำง
ควำมต้องกำรใช้น�้ำทุกกิจกรรมกับปริมำณน�้ำต้นทุน 
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำ

3.3		 สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี	 ลดมลพิษ	 และ 
ลดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ	
โดยให้ควำมส�ำคัญเป็นล�ำดับแรกกับกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรำย	 ฟื้นฟูคุณภำพแหล่งน�้ำ
ส�ำคัญของประเทศ	และแก้ไขปัญหำวิกฤติหมอกควัน

3.4		 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและ
ขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

3.5		 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลด
ควำมเส่ียงจำกภัยพิบัติ	 ควำมสูญเสียในชีวิต	 และ
ทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัยลดลง

แนวทางการพัฒนา
1)	 กำรรักษำฟื ้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ	 สร้ำงสมดุล
ของกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็น
ธรรม	 ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติโดยค�ำนึงถึงขีด
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จ�ำกัดและศักยภำพในกำรฟื้นตัว	 รักษำควำมมั่นคงของ
ฐำนทรัพยำกร	 สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืนและเป็นธรรม	 รวมทั้งผลักดัน
แนวทำงกำรประเมินมูลค่ำของระบบนิเวศ
	 •	 อนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้เพื่อสร้ำงสมดุล
ธรรมชำติ	 ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 
ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม	 หยุดยั้ง 
กำรท�ำลำยป่ำเพื่อรักษำพื้นที่ป่ำไม้	102.3	ล้ำนไร่ให้คงอยู่	 
เร่งรัดด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรทับซ้อนแนวเขตที่ดิน
ของรัฐโดยใช้หลักเกณฑ์กำรปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร	 (One	Map)	 เพิ่มพื้นที่ป่ำ
เศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยร้อยละ	 15	 ของพื้นท่ี
ประเทศ
	 •	 พฒันำระบบบรหิำรจดักำรทีด่นิและแก้ไขกำรบุกรุก 
ที่ดินของรัฐโดยจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรท่ีดิน	 จัดท�ำหลักฐำนกำรถือครองที่ดินของรัฐ 
ทุกประเภทให้ครบถ้วนชัดเจน	ปรับปรุงกลไกกำรบริหำร
จัดกำรท่ีดินให้มีเอกภำพเพ่ือท�ำหน้ำที่ก�ำหนดภำพรวม 
นโยบำยด้ำนที่ดิน	 และกระจำยกำรถือครองที่ดิน 
อย่ำงเป็นธรรม
	 •	 ปกป้องทรพัยำกรทำงทะเลและป้องกนักำรกดัเซำะ 
ชำยฝั่ง	 พัฒนำพื้นท่ีชำยฝั่งโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนระยะยำว	 ลดควำมขัดแย้ง 
เชิงนโยบำยระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร ้ำงพ้ืนฐำน 
กำรท่องเที่ยว	กำรประมง	และวิถีชีวิตของชุมชน

2)	 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 
เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง	 สมดุล	 และยั่งยืนทั้งในมิติ 
เชิงปริมำณและคุณภำพ

3)	 แก ้ไขป ัญหำวิกฤตสิ่ งแวดล ้อมด ้วยกำรเร ่งรัด 
กำรควบคุมมลพิษท้ังทำงอำกำศ	 ขยะ	 น�้ำเสีย	 และของ
เสียอันตรำย
 

•	 แก้ไขปัญหำวิกฤตหมอกควันไฟป่ำในเขตภำคเหนือ 
และภำคใต้	เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤตหมอกควันไฟป่ำในเขต
ภำคเหนือและภำคใต้	 โดยส่งเสริมทุกภำคส่วนเข้ำร่วม
ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องประสำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
ทั้ งในระดับพหุภำคีและทวิภำคี 	 ตำมข ้อก�ำหนด 
ในข้อตกลงอำเซียนเรื่องมลพิษจำกหมอกควันข้ำมแดน

4)	 สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
	 •	 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำทำง
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพ่ือสนับสนุน
กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

5)	 บริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ
	 •	 บูรณำกำรกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ	 เข้ำสู่
กระบวนกำรวำงแผนทั้งระดับชำติ	 ระดับจังหวัด	 และ
ระดับชุมชนท้องถิ่นและสำขำกำรผลิตต่ำง	ๆ
	 •	 เสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรเตรียมควำมพร้อม 
และกำรรับมือภัยพิบัติ	 สนับสนุนกำรจัดท�ำแผนรับมือ
ภัยพิบัติในระดับพื้นที่	 ส่งเสริมแนวทำงกำรจัดกำร 
ภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลำง
	 •	 พัฒนำระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติในภำวะฉุกเฉิน	
พัฒนำระบบกำรเตือนภัยให้มีควำมแม่นย�ำน่ำเชื่อถือ
และมีประสิทธิภำพ	 ส่งเสริมกลไกกำรเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่	พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน	 และบูรณำกำรฐำนข้อมูล 
เพื่อให้สำมำรถเชื่อมโยง
	 •	 พัฒนำระบบกำรฟื้นฟูบูรณะหลังกำรเกิดภัย
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4. ยุทธศำสตร์ที่ 7: กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และระบบโลจิสติกส์

เป้าหมาย
4.1		 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์เพื่อให้ประเทศไทย
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโลจิสติกส ์และ 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำมปีระสทิธิภำพเพิม่ขึน้ 
ระบบ	National	Single	Window	(NSW)
4.2		 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล

แนวทางการพัฒนา
1)	 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่ง	 พัฒนำ
โครงสร้ำงและกำรจัดกำรห้วงอำกำศ	 (Airspace	 
Organization	and	Management)	ให้มีควำมสำมำรถ
เพียงพอในกำรรองรับกำรเติบโตของปริมำณกำรจรำจร
ทำงอำกำศทั้งในปัจจุบันและอนำคต

2)	 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ในภำค
กำรเกษตร	 โดยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภำพ 
ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำนกำรเกษตร	
สร้ำงโซ่คุณค่ำให้แก่เกษตรกร	 สถำบันเกษตรกร	 และ 
ผู ้ประกอบธุรกิจ	 ตั้งแต่ระดับฟำร์มจนส่งมอบสินค้ำ
เกษตรถึงผู้บริโภค	 (Logistic	 Management	 from	
Farm	to	Fork)

3)	 พัฒนำศักยภำพผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์	 (Logistics	
Service	 Providers:	 LSPs)	 ให้สำมำรถแข่งขันได ้
โดยยกระดับประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
โลจิสติกส ์ ให ้ เ ทียบเคียงผู ้ ให ้บริ กำรโล จิสติกส ์ 
ระหว่ำงประเทศ

4)	 ส่งเสริมให้มีกำรลงทุนอุตสำหกรรมสนับสนุนกำร
พัฒนำระบบโลจิสติกส์	 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม	
และเทคโนโลยีใหม่ด้ำนโลจิสติกส์

5)	 ส่งเสริมนวัตกรรมกำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกำศของไทย	 โดยสนับสนุน 
กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนโทรคมนำคมให้สำมำรถน�ำไป 
ต่อยอดในเชิงพำณิชย ์	 โดยเฉพำะนวัตกรรมด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล	 เทคโนโลยีกำรสื่อสำรไร้สำยควำมเร็ว
สูงระบบซอฟต์แวร์	(Software)	อุปกรณ์รับส่งสัญญำณ
ระบบสื่อสำรควำมเร็วสูง	 ระบบดำวเทียม	 และ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

5. ยุทธศำสตร์ที่ 8 : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมาย
5.1		 เพิ่ มควำมเข ้มแข็ งด ้ ำนวิทยำศำสตร ์และ
เทคโนโลยีของประเทศ
5.2		 เ พิ่ ม ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อยกระดับ
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร	
และคุณภำพชีวิตของประชำชน

แนวทางการพัฒนา
1)	 เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ	 และผลักดัน 
สู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม
	 •	 ลงทุนวิจัยและพัฒนำกลุ ่มเทคโนโลยีที่น�ำสู ่ 
กำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดด	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน	 (Public	 Private	
Partnership:	PPP)	หรือกำรเข้ำครอบครอง/รับช่วงต่อ
ในเทคโนโลยีใหม่ที่มีควำมน่ำจะเป็นไปได้ในตลำดโลก	
พัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะจัด
ต้ังขึ้น	 และ/หรือ	 ภำครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยี
ใหม่	 ๆ	 ท่ีจะน�ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	
รวมถึงกำรพัฒนำในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ	 ตลอด
จนกำรก�ำหนดให ้โครงกำรลงทุนขนำดกลำงและ 
ขนำดใหญ่ของประเทศต้องเชื่อมโยงกับกำรส่งเสริมกำร
ใช้วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ
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ความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพั
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2)	 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม	 โดยเฉพำะ	 เร่งกำรผลิต
บุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภำพ
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ	 
STEM	 (วิทยำศำสตร์	 (Science:	 S)	 เทคโนโลยี	 
(Technology:	T)	วิศวกรรมศำสตร์	 (Engineering:	E)	
และคณิตศำสตร์	 (Mathematics:	 M)	 ด้วยกำรสร้ำง 
สิ่งจูงใจ	สร้ำงแรงบันดำลใจ	สนับสนุนทุนกำรศึกษำฯลฯ

3)	 ด ้ำนโครงสร ้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร ์และ
เทคโนโลยี
	 •	 ป รั บปรุ ง แ ละพัฒนำ ร ะบบกำ ร วิ จั ย เ พ่ื อ
รองรับเทคโนโลยีส�ำคัญ	 ๆ	 ให้เกิดประสิทธิภำพอำทิ
เทคโนโลยีแห่งอนำคต	 รวมทั้งสนับสนุนกำรวิจัย	 และ
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมอวกำศ
	 •	 ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
แบบก้ำวกระโดด

6. ยุทธศำสตร์ที่ 9 : กำรพัฒนำภำค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ

เป้าหมาย
6.1		 เพิ่มมูลค ่ำกำรลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม ่
บริเวณชำยแดน

แนวทางการพัฒนา
1)	 กำรพัฒนำพืน้ท่ีเศรษฐกิจบรเิวณชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก
	 •	 สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง เป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อมและสอดคล ้องกับ
ศักยภำพของพื้นที่	 โดยกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมให้
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตและส่งเสริมอุตสำหกรรม
อนำคตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

	 •	 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต 
ประชำชนและรองรับกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ 
ภำคตะวันออก
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“แผนแม่บทภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ปี 2560 - 2564”

แผนแม่บทภูมิสำรสนเทศ ปี 2560 - 2564 ก�ำหนดกรอบยุทธศำสตร์ส�ำหรับด�ำเนินกำร 
แผนแม่บทในช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2560 - 2564 ดังนี้

• เป้าหมายของแผนแม่บท
ภูมิสารสนเทศ

ในช่วงปี 2560 - 2564
“ประเทศไทยมีเครือข่ายระบบออนไลน์

ให้ทุกภาคส่วนใช้สืบค้น เรียกดู และดาวน์โหลดข้อมูลภูมิ

สารสนเทศพ้ืนฐานที่สมบูรณ์ ละเอียดถูกต้อง และทันสมัย  

ในรูปแบบที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์

ของภาคธุรกิจในกิจการของรัฐ ในการศึกษาค้นคว้า

วิจัยสร้างนวัตกรรม และในกิจการเพ่ือประโยชน์ 

สาธารณะโดยมีเงื่อนไขและข้อจ�ากัดน้อยที่สุด”

• วิสัยทัศน์
“โครงสร้างพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ 

(NSDI) เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุน
การขับเคลื่อนประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืน”
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ส�ำนักงำนพั
ฒ

นำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
ส่วนที ่ 1



ยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับ

ภูมิทัศน์ใหม่ทางภูมิสารสนเทศ 

	 ประกอบด้วย	 3	 แผนงำนหลักที่ มุ ่ งแก ้ป ัญหำ 

กำรท่ีหน่วยงำนรัฐไม่เผยแพร่ข้อมูลด้วยกำรสนับสนุน

ให้	Open	data	เป็นนโยบำยหลักในกำรเผยแพร่ข้อมูล 

ภมูสิำรสนเทศของรฐับำล	ก�ำหนดให้มกีำรแก้ไขปรับปรุง

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีล ้ำสมัยท่ีเป ็นอุปสรรค 

ขัดขวำงกำรเผยแพร่ข้อมูล	 และจัดท�ำชุดข้อตกลง 

กำรอนุญำตให้ใช ้ข ้อมูล	 (License	 agreement)	 

ตำมแนวทำง	 Open	 data	 เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐ 

ที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์น�ำไปใช้เผยแพร่ข้อมูลของตนเอง	 

โดยมีเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับ	สทอภ.	ดังนี้

	 1.	 	 มี 	 Open	 data	 เป ็นนโยบำยระดับชำติ 

ทำงภูมิสำรสนเทศ

	 2.	 	 มีกฎระเบียบท่ีเอื้อต่อกำรใช้ข ้อมูลร่วมกัน 

ของภำครัฐผ่ำนระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศ

กลำงของประเทศ	 (National	 Geo-Informatics	 

infrastructure	System,	NGIS)

	 3.	 	 มีกฎ	ระเบียบที่สร้ำงควำมมั่นใจต่อภำครำชกำร 

ในกำรเผยแพร่ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ	 และเอ้ือต่อกำร 

ที่ผู ้ ใช ้ภำคส ่วนอื่นน�ำข ้อมูลภูมิสำรสนเทศไปใช ้

ประโยชน์ต่อยอด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง

ของภาครัฐ

	 ประกอบด้วย	6	แผนงำนหลัก	มุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงภูมิสำรสนเทศในส่วนของข้อมูล

และระบบบริกำรกลำงของภำครัฐ	 โดยกำรปรับปรุง 

ชดุข้อมลูภมูสิำรสนเทศพืน้ฐำน	(Fundamental	Geographic	 

Data	 Set,	 FGDS)	 ให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์และ 

ทันสมัย	 โดยนับเป็นเวอร์ชันที่	 2	 (FGDS	 2.0)	 ถัดจำก 

ชดุทีม่อียูใ่นปัจจุบนัทีบ่ำงส่วนล้ำสมยัไปแล้วและบำงส่วน 

ก็ยังไม่ได้ด�ำเนินกำร	 ด�ำเนินกำรยกระดับระบบกลำง

ของกำรให ้บริกำรข ้อมูลภูมิสำรสนเทศในภำครัฐ 

ให้มีสมรรถนะสูงข้ึนเพียงพอท่ีจะเป็นแพลตฟอร์ม

ส�ำหรับกำรเผยแพร่และบูรณำกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศ

ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐด้วยกัน	 	 รวมทั้งกำรจัดท�ำ

ข้อมูล	 Big	 data	 ทำงภูมิสำรสนเทศจำกระบบงำน 

ท่ีมีอยู่แล้วในภำครัฐเพ่ือเผยแพร่ให้เกิดกำรใช้ประโยชน	์

โดยมีเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับ	สทอภ.	ดังนี้

	 1.	 	 มีชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำนใหม่	 FGDS	

2.0*	ที่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐ

	 2.	 	 ยกระดับ	 NGIS-G	 ให ้ เป ็นแพล็ตฟอร ์ม 

กำรบูรณำกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศและ	Gateway	หลัก

ของภำครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเว็บท่าและระบบให้บริการ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศทุกภาคส่วน

	 ประกอบด้วย	 3	 แผนงำน	 มุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำ

ระบบกลำงของกำรให้บริกำรข้อมูลภูมิสำรสนเทศ

ส�ำหรับทุกภำคส่วนของประเทศ	 โดยสิ่งส�ำคัญที่ระบบนี ้

แตกต่ำงจำกระบบให้บรกิำรข้อมลูแผนทีข่องภำคเอกชน 

ที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ	ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลด	FGDS	2.0	 

สำธำรณะที่ลดทอนส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล 

หรือพ้ืนท่ีหวงห้ำมออกไปเพ่ือน�ำไปเป็นข้อมูลต้นน�้ำ

ในกำรใช้ประโยชน์ต ่อยอดได้ตำมต้องกำรได้โดย 
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ไม ่ เสียค ่ำใช ้จ ่ำยกำรด�ำเนินกำรในยุทธศำสตร ์นี้	 

ยังรวมไปถึงกำรสร้ำงกลไกที่เหมำะสมเพื่อแสวงหำ

ประโยชน์จำกแนวทำง	Crowdsourcing	ในกำรสร้ำงข้อมลู 

ภูมิสำรสนเทศชนิดใหม่	 ๆ	 เพิ่มขึ้นตำมควำมต้องกำร

หรือควำมจ�ำเป็นเฉพำะพื้นที่หรือเฉพำะงำน	 ผลจำก

ยุทธศำสตร ์นี้จะท�ำให ้กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข ้อมูล

หรือระบบบริกำรทำงด้ำนภูมิสำรสนเทศท่ีอยู่ปลำยน�้ำ 

มีต้นทุนที่ลดลง	 เปิดโอกำสให้ธุรกิจขนำดเล็กและ	

Startups	สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภูมิสำรสนเทศ

ได ้จำกปัจจุบันที่จ�ำกัดอยู ่ เฉพำะธุรกิจขนำดใหญ	่

ยุทธศำสตร์นี้ยังสนับสนุนให้เกิด	 ภำคีภูมิสำรสนเทศ	 

ซึ่งเป็นตัวแทนจำกทุกภำคส่วนเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วม 

ในกำรให้ควำมเห็นและร่วมด�ำเนินกำรกับภำครัฐ 

ในกำรพัฒนำทำงด้ำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ	 โดยมี

เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับ	สทอภ.	ดังนี้

	 1.	 	 มีภำคีภูมิสำรสนเทศประเทศไทยจำกตัวแทน

ทุกภำคส่วน

	 2.	 	 มี	 FGDS	 2.0P*	 เผยแพร่ให ้ทุกภำคส่วน 

ตำมแนวทำง	Open	data

	 3.	 	 มี ระบบเว็บท ่ ำ ให ้บริกำรเรียกดู 	 สืบค ้น	

ดำวน์โหลด	 ปรับปรุง	 FGDS	 2.0P	 ตลอดจนสนับสนุน

กำรสร้ำงกลุ่มข้อมูลภูมิสำรสนเทศเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริม

ผลักดันให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

	 ประกอบด ้วย	 4	 แผนงำน	 เป ็นกำรยกระดับ

สมรรถนะทำงด้ำนภูมิสำรสนเทศโดยรวมของประเทศ

เพ่ือให้ก�ำลังคนทั้งในภำครัฐและภำคเอกชนสำมำรถน�ำ 

ภูมิสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรท�ำงำน	 หรือกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนท่ี	 หรือสร้ำง

วิธีกำรท�ำงำน/ธุรกิจใหม่	 ได้แก่	 กำรฝึกอบรมระดับ

ก้ำวหน้ำ	 ส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ	 สร้ำงองค์ควำมรู ้

แบบ	Open	Knowledge	กำรส่งเสริมให้มีกำรแบ่งปัน 

ข ้อมู ลที่ ส ร ้ ำ งขึ้ น ใหม ่กลับ ข้ึน ไปยั งระบบกลำง 

เพื่อให้มีกำรเผยแพร่ออกไปในวงกว้ำงเป็นวงจรใหม	่ 

(Virtuous	cycle)	ของกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ 

แก่ส ่วนรวม	 และส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม  ่

ให้เกิดขึ้นทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน	 โดยมีเป้ำหมำย 

ที่เกี่ยวข้องกับสทอภ.	ดังนี้

	 1.	 	 เพิ่มสมรรถนะทำงด้ำนภูมิสำรสนเทศของ

ประเทศ

	 2.	 	 มกีำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยภูีมสิำรสนเทศ 

เพิ่มขึ้นในทุกภำคส่วน
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ส่วนที ่ 2
ความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพั

ฒ
นาประเทศ 



ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี 
วำระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ของ สทอภ.
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กำรวิเครำะห์และทบทวนสภำพแวดล้อม 
(SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส�าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก�าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน

จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท�างานขององค์กร

STRENGTHS

WEAKNESSES OPPORTUNTIES

THREATS

SWOT
ANALYSIS

SS
W O

T

• S มำจำก Strengths หมำยถึง	จุดเด่นหรือจุดแข็ง	

ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยใน	 เป็นข้อดีที่เกิดจำกสภำพ

แวดล้อมภำยในบริษัท	 เช่น	 จุดแข็งด้ำนส่วนประสม	

จุดแข็งด้ำนกำรเงิน	 จุดแข็งด้ำนกำรผลิต	 จุดแข็งด้ำน

ทรัพยำกรบุคคล	 บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จำกจุดแข็ง

ในกำรก�ำหนดกลยุทธ์กำรตลำด

• W มำจำก Weaknesses หมำยถึง	จุดด้อยหรือ

จุดอ่อน	 ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยใน	 เป็นปัญหำหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในต่ำง	ๆ	ซึง่จะ

ต้องหำวธิใีนกำรแก้ปัญหำนัน้

• O มำจำก Opportunities	 หมำยถึง	 โอกำส	 

ซึง่เกดิจำกปัจจัยภำยนอก	เป็นผลจำกกำรทีส่ภำพแวดล้อม 

ภำยนอกของบรษิทัเอือ้ประโยชน์หรือส่งเสรมิกำรด�ำเนนิงำน 

ขององค์กร	 โอกำสแตกต่ำงจำกจุดแข็งตรงที่โอกำสนั้น

เป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก	 แต่จุดแข็งนั้น

เป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อมภำยใน	 นักกำรตลำดที่ดี

จะต้องเสำะแสวงหำโอกำสอยู่เสมอ	 และใช้ประโยชน์

จำกโอกำสนั้น

• T มำจำก Threats	หมำยถึง	ข้อจ�ำกัด	ซึ่งเกิดจำก

ปัจจัยภำยนอก	 เป็นข้อจ�ำกัดที่เกิดจำกสภำพแวดล้อม

ภำยนอก	 ซึ่งธุรกิจจ�ำเป็นต้องปรับกลยุทธ์กำรตลำด 

ให้สอดคล้องและพยำยำมขจัดอุปสรรคต่ำง	ๆ	ที่เกิดขึ้น

ให้ได้จริง
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ส่วนที ่ 3
แผนปฏิบัติราชการ สทอภ. ระยะ 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ

.ศ.2563 – 2565)



กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 
(Internal Environment)

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน	หมำยถึง	กำรวิเครำะห์จุดแข็ง	(Strengths	–	S)	และจุดอ่อน	(Weakness	–	W)	 

ขององค์กรซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยใน	หรือเป็นข้อดีหรือปัญหำที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร	 ส�ำหรับ

ใช้ในกำรวำงแผนและก�ำหนดกลยุทธ์องค์กร	 ทั้งนี้หลักกำรที่น�ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร	

(Internal	Environment)	โดยมีข้อมูลโดยสรุป	ดังนี้

•  จุดแข็ง (Strengths)

โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure)

1.	 สทอภ.	มีระบบดำวเทียมส�ำรวจเพื่อกำรพัฒนำ	(THEOS-2)	เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศของประเทศ	 เพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกับหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 
(Co-Development)	ให้กับประเทศ	ในมิติที่ส�ำคัญ	ได้แก่	กำรปฏิรูปกำรตัดสินใจเชิง
พื้นที่	 (integrated-area	 based	management)	 พัฒนำก�ำลังคน	 สร้ำงนวัตกรรม
อวกำศ	ตลอดจนกำรสร้ำงอุตสำหกรรมอวกำศของประเทศ

2.	 มีระบบ	Integrated	Singularity	Platform	(ISP)	ที่เป็น	Spatial	–	temporal	 
platform,	analytic	และ	measurement	สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรยีบในกำรวเิครำะห์ 
และผลักดันประเด็นทำงยุทธศำสตร์	Policy	setting,	Policy	deployment	(ในรูปแบบ	 
evidence-based	policy)

3.	 ระบบข้อมลูภมูสิำรสนเทศจำกดำวเทียม	และจำก	Ground	system	ซ่ึงมกีำรเกบ็ตรวจ 
วดัครอบคลมุพืน้ท่ีท้ังประเทศ	และเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ	30	ปี	(spatial	and	temporal)

4.	 พื้นที่อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ	 (Space	 Krenovation	 Park	 :	 SKP)	 
ซึง่ได้รบักำรประกำศเป็นพืน้ทีส่่งเสรมิกำรลงทนุด้ำนอตุสำหกรรมอวกำศจำกคณะกรรมกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุน

5.	 สทอภ.	 มีโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบปฏิบัติกำรอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 เช่น	
ระบบควบคุมและรับสัญญำณดำวเทียม	 อำคำรประกอบและทดสอบดำวเทียม	 (AIT)	 
เพื่อด�ำเนินกำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมอวกำศ

ด้ำน ประเด็น
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•  จุดแข็ง (Strengths)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

บุคลากรและกลไก
การด�าเนินงาน

6.	 สทอภ.	เป็นฝ่ำยเลขำคณะกรรมกำรแห่งชำติจ�ำนวน	2	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมกำร 
นโยบำยอวกำศแห่งชำติ	 (สทอภ.	 เป็นผู ้ช ่วยเลขำนุกำร)	 และคณะกรรมกำร 
ภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ	 (สทอภ.	 เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร)	 ท�ำให้สำมำรถ
ผลักดันประเด็น	(Agenda)	ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้

7.	 พรฏ.	สทอภ.	ฉบับปรับปรุง	มีจุดแข็งที่ขยำยโอกำสให้กับ	สทอภ.	ในเรื่อง

•	 สำมำรถให้บริกำรจัดหำเครื่องมือ	 กำรออกแบบ	 โดยใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ

•	 ขยำยขอบเขตของภำรกิจ	 จำกระบบดำวเทียมส�ำรวจทรัพยำกร	 ให้ครอบคลุม 
กำรจัดหำ	กำรพัฒนำและกำรสร้ำงระบบดำวเทียม

•	 ก�ำหนดมำตรฐำนและบริกำรตรวจสอบ	 มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศและ 
เทคโนโลยีอวกำศ

8.	 สทอภ.	 มี	 Partner	 ท่ีมีควำมเช่ือมั่นและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 เช่น	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม 
กำรลงทุนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	เป็นต้น

9.	 สทอภ.	 ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู ้รับผิดชอบในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำร 
ระบบ	 Portal	 กลำงของประเทศท่ีเช่ือมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ภำยใต้ 
คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ

10.	 สทอภ.	 มีบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ท้ังด้ำนกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ	กำรควบคุม	รับสัญญำณระบบดำวเทียมส�ำรวจโลก	ส�ำหรับ
ด�ำเนนิกำรเพือ่ตอบสนองภำรกจิเชงินโยบำย	ภำรกจิเร่งด่วน	และภำรกจิต่ำง	ๆ	ของประเทศ

11.	 สทอภ.	มีงบประมำณ	ทุนกำรศึกษำ	ส�ำหรับรองรับกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กร 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนมำก	 ท�ำให้บุคลำกรมีโอกำส 
ในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนได้มำกขึ้น

ด้ำน ประเด็น
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ส่วนที ่ 3
แผนปฏิบัติราชการ สทอภ. ระยะ 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ

.ศ.2563 – 2565)



•  จุดอ่อน (Weaknesses)

โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

บุคลากรและกลไก
การด�าเนินงาน

ด้ำน
ประเด็น

1.	 ระบบข้อมูลภูมิสำรสนเทศจำกดำวเทียม	และจำก	Ground	system	ซึ่งมีกำรเก็บ

ตรวจวัดครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ	และเป็นระยะเวลำนำน	(spatial	and	temporal)	 

ยังไม่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนคุณค่ำและสร้ำงโอกำสธุรกิจอย่ำงเต็มศักยภำพ

2.	 โครงสร้ำงพื้นฐำนของ	 สทอภ.	 ก่อให้ภำระด้ำนงบประมำณเพื่อบ�ำรุงรักษำ	 

มีกำรเติบโตจนอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือด�ำเนินโครงกำร

ยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำต่ำง	ๆ

3.	 ยังไม่มีกำรศึกษำวิเครำะห์ประเมินสถำนกำรณ์ทำงยุทธศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ	

เช่น	 Corporate	 foresight,	 Environmental	 scanning	 โดยเฉพำะ	 Technology	

scanning	 อำจท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อบทบำทหน้ำท่ีของ	 สทอภ.	 และผลกระทบ 

ต่อควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน	กำรด�ำเนินงำนในระยะยำว

4.	 งำน	RDI	 ของ	สทอภ.	ต้องปรับทบทวนให้สอดคล้องกับนโยบำยภำยนอก	 ได้แก่	

นโยบำย	 อววน.	 ภำคอุตสำหกรรม	 และภำคสังคมประชำชนหรือกำรใช้งำนที่ส่งผล 

กระทบในวงกว้ำง	รวมถึงยังไม่มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรสิทธิบัตรอย่ำงเป็นระบบ

5.	 กำรได้รับงบประมำณจำกเงิน	พรบ.	มีแนวโน้มลดลง	เงินสะสมของ	สทอภ.	ลดลง	

จนอำจมีผลกระทบต่อกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรด�ำเนินงำน

6.	 ยงัไม่มแีผนกำรพฒันำบุคลำกรตำมยทุธศำสตร์	กำรรองรบั	operation	ระบบ	THEOS-2	 

(up-skill	 re-skill)	 และไม่มีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง	 (Succession	 plan)	 ซึ่งจะ 

มีผลกระทบกับกำรรองรับกำรเกษียณอำยุรำชกำรของบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ

เฉพำะทำง	 ภำยใน	 5	 ปีข้ำงหน้ำ	 กำรท�ำงำนทดแทนกันอย่ำงเป็นระบบ	 และ 

กำรวำงแผนพัฒนำอัตรำก�ำลังคนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร  ์

ในกำรสร้ำงองค์กรแห่งคุณค่ำ	(Value	Based	Organization)

7.	 ขำดบุคลำกรที่มีทักษะ	กลไกกำรท�ำงำน	องค์ควำมรู้	ในกำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำย

ตำมเป้ำหมำยขององค์กร

8.	 กลไกกำรด�ำเนินงำนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินยังเป็นลักษณะของกลุ่มบุคคล	 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภำรกิจงำนประจ�ำของหน่วยงำน

9.	 บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำน	RDI	ต้องถูกย้ำยไปปฏิบัติภำรกิจ	THEOS-2	(โดยเฉพำะ

ในช่วง	3	ปีแรกของโครงกำร)	ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำงำนด้ำน	RDI
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 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร (External	 Environment)	 หมำยถึงกำรวิเครำะห์โอกำส	

และข้อจ�ำกัดต่ำง	 ๆ	 ภำยนอกเพื่อก�ำหนดและท�ำควำมเข้ำใจบริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ้น	 ซ่ึงจะส่งผล 

ต่อกำรด�ำเนินงำนและควำมอยู่รอดขององค์กร	ประกอบด้วย	4	ปัจจัยดังนี้

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร
(External Environment)

1. กำรเมือง (Political/Policy Component = P) 

	 เป็นกำรวิเครำะห์นโยบำยและกฎเกณฑ์ต่ำง	 ๆ	 

ของภำครัฐ	 ที่น ่ำจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 

ต่อกำรด�ำเนินงำนขององค์กร	 เช่น	 นโยบำยของรัฐบำล	

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 กฎหมำย	 

มติคณะรัฐมนตรี	 และกฎระเบียบต่ำง	 ๆ	 ควำมมั่นคง 

ของรัฐบำล	 บทบำทของกลุ ่มผลประโยชน ์และ 

กลุ่มพลังทำงกำรเมือง	 ควำมขัดแย้งและควำมรุนแรง

ทำงกำรเมือง

2. เศรษฐกจิ (Economic Component = E)

	 เป็นกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจระดับมหภำค	 /	 ระดับ

จุลภำค	 ซึ่งหมำยถึงระบบเศรษฐกิจท้ังในและระหว่ำง

ประเทศที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนขององค์กร	อำทิ	อัตรำ

กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ	 ผลผลิตมวลรวมในประเทศ	

กำรค้ำระหว่ำงประเทศและดุลกำรช�ำระเงิน	 อัตรำ

ดอกเบี้ย	 และอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ	 

ภำวกำรณ์จ้ำงงำนค่ำแรง	 ค่ำครองชีพ	 ภำษี	 กำรลงทุน

ภำคเอกชน

3. สังคมและวฒันธรรม (Sociocultural 

Component = S)

	 เป็นกำรวิเครำะห์สภำวะทำงสังคมและวัฒนธรรม	 

ซึ่ งหมำยถึ ง โครงสร ้ ำงทำงสั งคมที่ เกี่ ยวข ้อง กับ 

กำรด�ำเนินงำนขององค์กร	 เช่น	 จ�ำนวนประชำกร	

โครงสร้ำงของประชำกร	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	

ควำมเช่ือ	 ค่ำนิยมและวัฒนธรรม	 แบบแผนกำรด�ำเนิน

ชีวิตและพฤติกรรม	 กำรประกอบอำชีพ	 คุณภำพชีวิต	

ลักษณะของชุมชน	 และกำรตั้งถิ่นฐำน	 กำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	กำรกระจำยรำยได้ 

และควำมเป็นธรรมในสังคม	 สภำพของบ้ำนเมืองและ

ลักษณะทำงภูมิศำสตร์	ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

4. เทคโนโลย ี(Technological Component = T)

	 เป ็นกำรวิเครำะห์สภำพกำรเปลี่ยนแปลงด ้ำน

เทคโนโลยีที่จะมีผลต่อกำรด�ำเนินงำน	 เช่น	 กำรผลิต

คิดค้นเทคโนโลยีต่ำง	ๆ 	ควำมรู้และวิทยำกำรแขนงต่ำง	ๆ 	 

กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำร	กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 

ระหว่ำงองค์กร	 ควำมก้ำวหน้ำในกำรวิจัยและพัฒนำ 

ในสำขำท่ีเก่ียวข้อง	 รวมถึงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ

กำรผลิตและกำรให้บรกิำรโดยใช้อปุกรณ์อตัโนมตัต่ิำง	ๆ
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•  โอกำส (Opportunities)

การเมือง/นโยบาย
(Political/Policy)

1.	 ยุทธศำสตร์ชำติ	20	ปี	แผนแม่บทอวกำศ	20	ปี	และ	แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 12	พ.ศ.2560	 –	 2564	 นโยบำย	 อววน.	 มีประเด็น 
ให้ควำมส�ำคัญครอบคลุมกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิสำรสนเทศ	และกำรสร้ำงอุตสำหกรรมอวกำศ	ภำรกิจอื่น	ๆ	จ�ำนวนมำก

2.	 นโยบำยรัฐบำลก�ำหนดให้มีกำรขับเคลื่อนภำรกิจของประเทศในรูปแบบ 
ของ	Agenda	Based	และ	Area	Based

3.	 ประเทศไทยก�ำหนดนโยบำย	 Thailand	 4.0	 ที่เน้นกำรขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม	 ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของ	 สทอภ.	 ที่ผ่ำนมำที่เน้น
กำรพัฒนำนวัตกรรม	 รวมถึงยังมีเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของ	 สทอภ.	 
เช่น	กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเกษตร	4.0	เป็นต้น

4.	 นโยบำยกำรพฒันำอตุสำหกรรมอนำคตเป้ำหมำยทีม่ศีกัยภำพทีจ่ะเป็นปัจจัย 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	(New	Growth	Engine)	ซึ่งรัฐบำลก�ำหนดให้มีอุตสำหกรรม
กำรบินและโลจิสติกส์เป็นอุตสำหกรรมแห่งอนำคต	 ซ่ึงสำมำรถเชื่อมโยง 
ไปยังอุตสำหกรรมอวกำศและภูมิสำรสนเทศได้

5.	 รัฐบำลก�ำหนดให้มีกำรส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมขนำดเล็ก	 (Startup)	 ซึ่งจะ
เป็นส่วนช่วยในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

6.	 สภำปฏิรูปแห่งชำติ	 (สปช.)	 ศึกษำและเสนอแนะแนวทำงเพ่ือกำรปฏิรูป
ประเทศในด้ำนต่ำง	ๆ	ที่สอดคล้องกับภำรกิจของ	สทอภ.	เช่น	ระบบกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกร	 กำรปฏิรูปที่ดินและกำรจัดกำรที่ดิน	 กำรปฏิรูประบบข้อมูล 
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ

7.	 รัฐบำลก�ำหนดให้มีกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนแบบประชำรัฐ	ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักกำรด�ำเนินงำนของ	สทอภ.	ที่เน้นควำมร่วมมือกับภำยนอก

8.	 รัฐธรรมนูญมำตรำ	 258	 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	 ก�ำหนดให้มี 
กำรน�ำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	 และ 
ให้มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนเข้ำด้วยกัน	 
เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

9.	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำรพิเศษ	 เพื่อจูงใจคนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถพิเศษเข้ำมำท�ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือขบัเคล่ือนภำรกจิส�ำคัญ
ของประเทศ	แต่เป็นต�ำแหน่งทีข่ำดแคลน	หำยำก	ซึง่รวมถงึงำนด้ำนอวกำศ

ด้ำน ประเด็น
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เศรษฐกิจ (Economic)

สังคม (Social)

เทคโนโลยี 
(Technology)

ด้ำน

10.	กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก	 (EEC)	 ซึ่งสนับสนุน
ให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่ภำคตะวันออกซึ่ง	 
สทอภ.	 มีพื้นท่ี	 SKP	 อยู่ในบริเวณดังกล่ำวที่ต้องกำรพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำง 
ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศของประเทศ
11.	คณะรัฐมนตรี	 มีนโยบำยพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ	 เพื่อสนับสนุนให้เกิด
อุตสำหกรรมอวกำศ	และอุตสำหกรรมกำรบิน	โดยใช้ประโยชน์จำกเขตนวัตกรรม 
ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก	(EECi)

12.	รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญกับกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ	และกำรจัดกำรที่ดิน

13.	นโยบำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals)	 
17	 เป้ำหมำย	มีบุคลำกร	อว.	 ร่วมเป็นคณะกรรมกำรอยู่หลำยชุด	 เช่น	ปกป้อง	
ฟื้นฟู	และส่งเสริมกำรใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่ำงยั่งยืน	เป็นต้น

14.	สถำนกำรณ์สภำวะแวดล้อมของโลกท�ำให้ข ้อมูลดำวเทียมมีบทบำท
ในกำรวำงแผนตรวจสอบ	 ติดตำม	 และแก้ไข	 โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ	
ทรัพยำกรธรรมชำติ	 ภัยพิบัติ	 และควำมมั่นคงของประเทศ	 ที่ส่งผลกระทบต่อ 
กำรด�ำรงชีวิตของประชำชน

15.	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และ	 Internet	 of	 Thing	 ท�ำให้เกิดธุรกิจใหม่ 
ได้รวดเร็วเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่	Content	ด้ำนอวกำศ	เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ	 
ควำมรู้	และควำมตระหนักด้ำนอวกำศ	รวมถึงสำมำรถสร้ำงโอกำสในกำรส่งเสริม
กำรใช้งำน	หรือเข้ำถึงบริกำรด้ำนภูมิสำรสนเทศของ	สทอภ.

16.	แนวโน้มของเทคโนโลยีอวกำศมีรำคำถูกลง	 มีกำรผลิตจำกบริษัทเอกชน
จ�ำนวนมำก	ท�ำให้มีทำงเลือกในกำรพัฒนำที่หลำกหลำย	และในรำคำที่ลดลง

17.	รัฐบำลส่งเสริมส่งเสริมวิจัยและพัฒนำด้ำนอวกำศ

•  โอกำส (Opportunities)
ประเด็น
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•  ข้อจ�ำกัด (Threats)

การเมือง/นโยบาย
(Political/Policy)

1.	 กฎหมำยประเทศด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลของประเทศไทยยังไม่ทันสมัย	 
ท�ำให้กำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ข ้อมูลภูมิสำรสนเทศยังจ�ำกัด	 รวมถึง
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยแม่บทด้ำนอวกำศ

2.	 หน่วยงำนเชิงปฏิบัติภำยนอกมีทัศนคติกับ	 สทอภ.	 ว่ำด�ำเนินงำนซ�้ำซ้อน 
กับภำรกิจของหน่วยงำนอื่น	และเป็นหน่วยงำนหำรำยได้

3.	 หน่วยงำนภำครัฐอื่น	 มีกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน	 ข้อมูล	 และ
บุคลำกรด้ำนภูมิสำรสนเทศจ�ำนวนมำก	 แต่ยังไม่ได้บูรณำกำรกำรใช้ประโยชน์ 
อย่ำงเต็มศักยภำพ

4.	 ประเทศไทยมีงบประมำณจ�ำกัดในกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีในกำรพัฒนำ
ประเทศ	ซึง่เพิม่ขึน้เพยีง	5%	ต่อปี	โดยเป็นงบประมำณส�ำหรบักำรลงทนุเพยีง	20%	 
กำรลงทุนทำงด้ำนเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศยังมีมูลค่ำน้อย	 เมื่อเทียบกับ 
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศทั้งหมด

5.	 ประเทศในภูมิภำคอำเซียน	เช่น	เวียดนำม	สิงคโปร์	มีกำรร่วมมือกับพันธมิตร 
ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศขนำดใหญ่ของโลก	 ในกำรช่วยพัฒนำและส่งเสริมกิจกำร
อวกำศ	จึงส่งผลต่อกำรผลักดันควำมร่วมมือภำยในภูมิภำค

6.	 แนวโน้มกำรแข่งขันในธุรกิจด้ำนภำพจำกดำวเทียมสูงข้ึน	 รวมถึงเริ่มมีกำร
ให้บริกำรข้อมูลฟรีจำกต่ำงประเทศ	ท�ำให้	สทอภ.	อำจได้รับผลกระทบด้ำนรำยได้ 
หำกมุ่งขำยข้อมูลภำพเพียงอย่ำงเดียว

7.	 ภำคเอกชนเข้ำถึงเทคโนโลยีและกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยประสิทธิภำพ	 cost	
และ	 services	 ที่ดีกว่ำภำครัฐ	 จนอำจจะกระทบกับกำรด�ำเนินงำนของ	 สทอภ.	
เช่น	กำรจัดเก็บข้อมูล	กำรท�ำแผนที่	หรือแม้แต่กำรสร้ำงดำวเทียม

8.	 ตลำดรองรับอตุสำหกรรมอวกำศและควำมต้องกำรผลิตภณัฑ์มจี�ำนวนจ�ำกัด	 
รวมถงึโอกำสในธรุกจิทีจ่ะสำมำรถสร้ำงแรงจงูใจให้แก่นกัลงทนุหรอืผูป้ระกอบกำร 
เข้ำสู่อุตสำหกรรมอวกำศยังมีจ�ำกัด

9.	 ศักยภำพและปริมำณบุคลำกรของประเทศด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศไม่เพียงพอต่อกำรสร้ำงอุตสำหกรรม	Aerospace

ด้ำน ประเด็น

สังคม (Social)

เศรษฐกิจ (Economic)
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•  ข้อจ�ำกัด (Threats)
ด้ำน ประเด็น

เทคโนโลยี (Technology) 10.	นวัตกรรมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 ท�ำให้ต้องมีกำรปรับตัว 
ให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 ซึ่งต้องมีกำรลงทุนและใช้ทรัพยำกร
จ�ำนวนมำก

11.	ประเทศไทยยังไม่สำมำรถพัฒนำและผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงได้เอง	ต้องน�ำเข้ำ
มำจำกต่ำงประเทศเป็นหลัก
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แผนปฏิบัติรำชกำร ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ 
และภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ระยะ 5 ปี  
วำระแรก 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)

• วิสัยทัศน์

GISTDA : 
TO BE VALUE 
BASED ORGANIZATION
IN GEO-SPACE INTELLIGENCE 
DELIVERIES BY 2020
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• พันธกิจ

01 
ขับเคลื่อนนโยบายประเทศ
ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ

04 
พัฒนาระบบดาวเทียม และ
ระบบภูมิสารสนเทศที่เชื่อมโยง 
กับโครงการระบบดาวเทียม
ส�ารวจเพ่ือการพัฒนา 
(THEOS-2)

02 
พัฒนา สร้างและส่งเสริม
อุตสาหกรรมอวกาศ และ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตาม
ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 

05 
พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศของประเทศ

03 
สร้างคณุคา่และมลูคา่จาก
ระบบภมิูสารสนเทศแบบ 
องคร์วม

06 
พัฒนาบุคลากรด้านอวกาศ
และภูมิสารสนเทศของ
ประเทศในทุกระดับ 

07 
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
องค์กรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่1 : ขับเคลือ่นนโยบำยดว้ยอวกำศ 
และภูมิสำรสนเทศ

	 รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	พทุธศักรำช		2560	

ได้ก�ำหนดหมวดกำรปฏิรูปประเทศ	 โดยมำตรำ	 258	 

ให้ด�ำเนินกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงน้อยในด้ำนต่ำง	 ๆ 

ให้เกดิผล	โดยเฉพำะด้ำนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ	ดงันี ้

	 1)	 	 ให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำประยุกต์

ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรจัดท�ำบริกำร

สำธำรณะ	 เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	

และเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน

	 2)	 	 ให้มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำน

ของรัฐทุกหน่วยงำนเข้ำด้วยกันเพื่อให้เป็นระบบข้อมูล 

เพือ่กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิและกำรบรกิำรประชำชน

	 นอกจำกนี้ยุทธศำสตร์ชำติ	20	ปี	พ.ศ.2561	–	2579	

ในยุทธศำสตร์ที่	 5	 ด้ำนกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ได้จัดท�ำแม่บทภำยใต้แผน

ยุทธศำสตร์ชำติ	โดยก�ำหนดให้มีคณะท�ำงำนยุทธศำสตร์

เรื่องกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์	 และ

นวัตกรรมเวทีดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์

ใช้นวัตกรรมเวทีดิจิทัลเพื่อรังสรรค์นโยบำยที่น�ำไปสู่

กำรปฏิบัติได้จริง	 และสอดคล้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 

โดยแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่แบบองค์รวม

ในอนำคตจะอยู ่บนพื้นฐำนของข ้อมูลขนำดใหญ	่ 

(Big	 Data)	 ควำมแม่นย�ำสูงและตอบสนองได้ทันที	 

(Real-time)	กบัพลวตัรกำรเปลีย่นแปลงทีม่อียูต่ลอดเวลำ	 

อีกทั้งยังมีควำมหลำกหลำยของข้อมูลทั้งในแง่รูปแบบ 

มำตรฐำนและแหล่งทีม่ำของข้อมลู	 รวมถงึกำรมส่ีวนร่วม 

และควำมต้องกำรของผู้ทีเ่กีย่วข้องหรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยี 

กับพื้นที่นั้น	ๆ	ทั้งภำครัฐ	ภำคธุรกิจผู้ประกอบกำร	และ

ภำคประชำชน	 ตลอดจนศักยภำพขีดควำมสำมำรถ 

ของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบต่ำง	ๆ	 

ทีม่ผีลบงัคบัใช้กบัพืน้ที	่ดงันัน้กำรประมวลผลข้อมลูต่ำง	ๆ 	 

ทีม่คีวำมซบัซ้อนและควำมหลำกหลำย	ให้ได้อย่ำงครบถ้วน 

เ พ่ือสังเครำะห์ให ้ได ้ เป ็นนโยบำยหรือแนวปฏิบัต ิ

ที่ทุกฝ่ำยยอมรับได้นั้นจึงไม่สำมำรถด�ำเนินกำรด้วยวิธี

เดิม	 ๆ	 เช่น	 กำรประชุมหรือกำรจัดเวทีรับฟังควำมเห็น

ได้อีกต่อไป

	 ดังนั้น	 จ�ำเป็นต้องใช้กำรผสมผสำนกำรใช้เทคโนโลยี

ปัญญำประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence)	 ร่วมกับ

กำรใช้สติปัญญำของมนุษย์	 (Human	 Intelligence)	 

ในกำรบูรณำกำรข้อมูลและองค์ควำมรู ้	 (Data	 &	

Knowledge)	 กำรวิเครำะห์ขั้นสูงอย่ำงรอบคอบและ 

รอบด้ำน	รวมถงึจะต้องค�ำนงึถงึศกัยภำพขีดควำมสำมำรถ 

และข้อจ�ำกัดตลอดจนกฎหมำยและระเบียบต่ำง	 ๆ	 ที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถน�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง	 หรือ

เรียกว่ำ	 “Actionable	 Intelligence	 Policy	 (AIP)”	

อย่ำงแท้จริง
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AIP	 Platform	 จึงเป็นระบบท่ีมีองค์ประกอบทั้งในส่วน 

ของ	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อก�ำหนด	 กรอบกำรด�ำเนินกำร	

(Institution)	 ข้อมูลและโครงสร้ำงพื้นฐำน	 (Data	

&	 Infrastructure)	 เทคโนโลยีและกระบวนกำร	 

(Technology	 &	 Process)	 และทรัพยำกรท้ังในส่วน

ของก�ำลังคนและงบประมำณ	 (Resources)	 เพื่อใช้

ในกำรก�ำหนดนโยบำยแก้ปัญหำและพัฒนำประเทศ 

ที่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริง	 (Actionable)	 และสร้ำง

คุณค่ำ	(Value)	สนองตอบต่อประชำคม	(Community)	 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 มีพลวัตสมดุล	 และยั่งยืน	

(Sustainable)	 บนมิติควำมสัมพันธ์เชิงยุทธศำสตร์

ส�ำคัญ	 (Agenda-based)	 ด ้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	

และส่ิงแวดล้อม	 และบนมิติควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที	่ 

(Area-based)	 ทั้งในระดับประเทศ	 ภูมิภำค	 และ 

ท้องถิ่น
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นอกจำกนี้	 ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 

ภูมิสำรสนเทศ	 (สทอภ.)	 ซึ่ ง เป ็นฝ ่ำยเลขำนุกำร 

ในคณะกรรมกำรแห่งชำติตำมระเบียบส�ำนักนำยก

รัฐมนตรีจ�ำนวน	 2	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมกำรภูมิ

สำรสนเทศแห่งชำติ	 (ต�ำแหน่งกรรมกำรและผู ้ช่วย

เลขำนุกำร)	 คณะกรรมกำรนโยบำยอวกำศแห่งชำติ	

(ต�ำแหน่งผู ้ช ่วยเลขำนุกำร)	 และ	 คณะกรรมกำร	 

คณะท�ำงำนระดบัชำตต่ิำง	ๆ 	อกีหลำยชดุ	ซึง่ได้รบัมอบหมำย 

ให้ด�ำเนินกำรต่ำง	ๆ 	ซึ่งจะช่วยให้	สทอภ.	สำมำรถผลักดัน 

ภำรกิจและบทบำทขององค์กรในระดับนโยบำย	 และ

สร้ำงควำมเติบโตด้ำนอวกำศและภูมิสำรสนเทศของ

ประเทศ

เป้าหมาย

1. ขับเคล่ือนการด�าเนินนโยบายด้านอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนของประเทศ

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 ขับเคล่ือน	 และติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมแผน

แม่บทด้ำนอวกำศและภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ

	 2)	 สร้ำงบทบำทและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนกับ 

คณะกรรมกำรระดับชำติ	

	 3)	 พัฒนำ	 THEOS-2	 เป็น	 platform	 รองรับ 

กำรด�ำเนินนโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติ
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ตัวชี้วัด

	 1.1	 ผลกระทบทำงเศรษฐกจิสงัคม	ทรพัยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม	ที่เกิดจำกมำตรกำรนโยบำยด้ำนอวกำศ 

และภูมิสำรสนเทศที่ ไปสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 

ของคณะกรรมกำรแห่งชำติ	 และจำกกำรใช้	 AIP	 

เป็นเครื่องมือก�ำหนดนโยบำย

	 1.2	 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนตำมแผน

แม่บทแห่งชำติ

1.3	 มำตรกำร	นโยบำย	ด้ำนอวกำศและภมูสิำรสนเทศ 

ทีไ่ปสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรแห่งชำติ

	 1.4	 พัฒนำ	THEOS-2	ให้ส�ำเร็จตำมแผนที่ก�ำหนด

เป้าหมาย

2. รัฐบาลน�า Actionable Intelligence Policy 

(AIP) ไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 สร ้ำงควำมเชื่อมั่นกับรัฐบำลและเครือข ่ำย	 

ในกำรใช้	 AIP	 เป็นเครื่องมือส�ำหรับกำรตัดสินใจ	 หรือ

กำรขับเคลื่อนนโยบำย

	 2)	 เสนอรัฐบำลและคณะกรรมกำรระดับชำติ	 เช่น	

คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก	 

(EEC)	 และคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนพื้นที่จังหวัดน่ำน	

(NSB)	ให้น�ำ	AIP	ไปใช้ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
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	 3)	 สร้ำงระบบเพื่อกำรวำงแผนกำรตัดสินใจในระดับ

นโยบำย

	 4)	 สร้ำงมำตรกำรทำงนโยบำยหรือข้อเสนอเพื่อกำร

ตดัสนิใจลงทนุของรฐัทีเ่กดิจำกกำรใช้	AIP	Platform

ตัวชี้วัด

	 2.1	 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรน�ำกลไก	 AIP	 

Platform	ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่

	 2.2	 จ�ำนวนมำตรกำรทำงนโยบำยหรือข้อเสนอเพื่อ

กำรตัดสินใจด�ำเนินนโยบำยของรัฐท่ีเกิดจำกกำรใช้	 GI	

หรือ	AIP	Platform

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่2 : ส่งเสรมิกำรพัฒนำเศรษฐกจิ 
อวกำศที่เชื่อมโยงกับ THEOS-2 System

	 นโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป ้ำหมำยที่มี

ศักยภำพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนำคต	

(New	 Growth	 Engine)	 มีกำรก�ำหนดอุตสำหกรรม 

เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับอวกำศ	 ได้แก่	 อุตสำหกรรม 

กำรบินและกำรขนส่ง	 ซึ่งเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม

ด้ำนกำรบินและอวกำศมักจะเกี่ยวเนื่องกัน	 สำมำรถ

ต่อยอดซึ่งกันและกันได้โดยง่ำย	 โครงสร้ำงพื้นฐำนและ

บุคลำกรด้ำนกำรบิน	 จะเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีจะส่งเสริม

กำรพัฒนำด้ำนอวกำศในอนำคต	 ประกอบกับแผน

แม่บทอวกำศแห่งชำติ	 20	 ปี	 พ.ศ.	 2560	 -	 2579	 ซึ่ง	

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ให้ควำมเห็นชอบแล้ว	 ยังเน้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

อวกำศทั้งในระดับอุตสำหกรรมต้นน�้ำ	 อุตสำหกรรม

ปลำยน�้ำ	 และกำรส่งเสริมภำคธุรกิจ	 และภำคเอกชน

ให้เข ้ำมำมีส ่วนร่วม	 เช ่น	 กำรประกอบ	 และกำร

ทดสอบระบบต่ำง	 ๆ	 ที่เป็นส่วนประกอบของดำวเทียม	 

ยำนอวกำศ	และจรวดน�ำส่งระบบภำคพ้ืนดนิ	กำรส่งเสรมิ 

อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์	 กำรพัฒนำระบบประยุกต์	 

(Application)	เป็นต้น

	 นอกจำกนี้	 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 

ฉบับที่	12	ได้ระบุเกี่ยวกับกำรส่งเสริมนวัตกรรมกำรวิจัย

และพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกำศ

ของไทยไว้ในยุทธศำสตร์ที่	 7	 “กำรพัฒนำโครงสร้ำง

พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์”	 แนวทำงกำรพัฒนำ 

ด้ำนเศรษฐกจิดจิทิลั	โดยสนบัสนนุ	และส่งเสรมินวตักรรม	 

กำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

อวกำศของไทย	 ทั้งระบบดำวเทียมและเทคโนโลยี

อวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 ซ่ึงในปัจจุบันมีภำคเอกชน	

และภำคอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล็ก 

ท่ีมีศักยภำพท่ีสำมำรถต่อยอดเข้ำมำสู่อุตสำหกรรม 

ด้ำนอวกำศและภูมิสำรสนเทศได้	ที่ผ่ำนมำ	สทอภ.	สร้ำง

และพัฒนำพื้นที่	สทอภ.	ณ	อ�ำเภอศรีรำชำ	จังหวัดชลบุรี	 

ให้เป ็นอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ	 (Space	 

Krenovation	Park	-	SKP)		มำอย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2555	 

ประกอบด้วยศูนย์ปฏิบัติกำรดำวเทียมภำคพื้นดิน 

แบบครบวงจร	 ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติกำรต่ำง	 ๆ	

ศูนย์ฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	

(ศูนย์ภูมิสำรสนเทศสิรินธร)	 พิพิธภัณฑ์อวกำศและ 

ภมูสิำรสนเทศ	(Space	Inspirium)	ศนูย์ปฏบิตักิำรพฒันำ	 

ประกอบ	และทดสอบดำวเทียม	ทั้งนี้ในปัจจุบัน	สทอภ.	 

ได้ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมอวกำศโดยได้รับควำมร่วมมือ 

จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกำรประกำศ 

ให้กิจกำรที่เกี่ยวอวกำศ	 ได้รับสิทธิ์ส่งเสริมกำรลงทุน 

ในระดับ	 A1	 ตำมประกำศของ	 BOI	 ที่ 	 7/2559	 
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โดยบริษัทที่จะขอรับสิทธิ์ส่งเสริมกำรลงทุนจะต้องได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ส�ำนักงำน

พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 เป็นต้น	

กำรประกำศให้เพิ่มกิจกำรนิคมหรือเขตอุตสำหกรรม

อำกำศยำนหรืออวกำศ	 และก�ำหนดให้อุทยำนรังสรรค์

นวัตกรรมอวกำศ	 (Space	 Krenovation	 Park	 :SKP)	

เป็นเขตวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 (Science	 and	

Technology	 Park)	 รวมถึง	 สทอภ.	 มีห้องปฏิบัติกำร 

ทีไ่ด้รบัรองมำตรฐำนด้ำนกำรบนิและอวกำศระดับสำกล	 

3	 ระบบ	 ได้แก่	 AS9100,	 ISO/IEC17025,	 NADCAP	 

AC7122	 ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและรองรับ 

กำรให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรบินและอวกำศ

ในประเทศซึ่ง	 สทอภ.	 ถือเป็นหน่วยงำนท่ีมีห้องปฏิบัติ

อิสระแห่งเดียวในประเทศไทย	 และเป็นหนึ่งในสองห้อง

ปฏิบัติกำรทดสอบของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ที่สำมำรถให้บริกำรทดสอบวัสดุอำกำศยำนตระกูล 

คอมโพสิทได้ตำมมำตรฐำนสำกล	 ถือเป็นกำรสร้ำง 

ควำมเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้ำและเป็นผู ้น�ำในกำรผลักดัน

ด้ำนมำตรฐำนกำรบินและอวกำศให้แก่ผู้ประกอบกำร

รำยย่อยในประเทศไทยด้วย

	 นอกจำกนี้	 สทอภ.	 ได้รับอนุมัติให้ลงทุนในอุทยำน

รังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ	 ในกำรก่อสร้ำงและจัดหำ

อำคำรพัฒนำ	 ประกอบ	 และทดสอบดำวเทียม	 และ

เคร่ืองมือต่ำง	 ๆ	 ซ่ึงรองรับกำรพัฒนำ	 ประกอบ	 และ

ทดสอบดำวเทียมได้ถึงขนำด	 500	 กิโลกรัม	 ซึ่งจะเป็น 

กำรเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ	 อุตสำหกรรม	

หน่วยงำนเจ้ำของเทคโนโลยต่ีำงประเทศเข้ำมำมส่ีวนร่วม 

ในพื้นที่	SKP	ในอนำคต	นอกจำกนี้	สทอภ.	ยังได้ศึกษำ	

วิจัยและพัฒนำ	และประยุกต์ระบบดำวเทียม	ภำคพื้นดิน	 

และระบบภูมิสำรสนเทศที่ สำมำรถต ่อยอดเพื่ อ

อุตสำหกรรมอวกำศและภูมิสำรสนเทศของประเทศ

เป้าหมาย

1. สร ้าง EcoSystem ที่ เอื้ อต ่อการส ่ง เสริม

อุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 จัดท�ำและส่งเสริมให้เกิดมำตรกำร	 ระเบียบ	

ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกำศ
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	 2)	 ประสำนและเชื่อมโยง	 (Coordinate)	 ระหว่ำง

รัฐ-เอกชนเพื่อลงทุนและส่งเสริมกำรใช้งำนโครงสร้ำง

พื้นฐำนเพื่ออุตสำหกรรมอวกำศอย่ำงต่อเนื่อง

	 3)	 ผลักดันระดับนโยบำยให้เกิดควำมตระหนัก 

ในประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกำศต่อควำมมั่นคง	 มั่งคั่ง	

ยั่งยืน	เพื่อให้เกิดกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

	 1.1	 มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจำก

อุตสำหกรรมอวกำศ	(ล้ำนบำท)

	 1.2	 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรส ่งเสริมให ้เกิด

มำตรกำร	ระเบียบ	ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกำศ

	 1.3	 จ�ำนวนบริษัทหรือ	 Startup	ที่	 สทอภ.	 ให้กำร

รับรองในกำรขอรับสิทธิกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรม

ด้ำนอวกำศตำมประกำศของคณะกรรมกำรส่งเสริม 

กำรลงทุน	(BOI)

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถน�าไปสู่การ

สร้างอุตสาหกรรมอวกาศ

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อน�ำไปสู ่กำรต่อยอด 

ด้ำนธุรกิจ	 กำรขับเคลื่อนนโยบำย	 หรือเพื่อประโยชน ์

ในกำรด�ำเนินงำนของ	สทอภ.

	 2)	 สร้ำงกำรมีส ่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์และบริกำรกับหน่วยงำน/บุคคลภำยนอก 

โดยใช้	 Soft	 Infrastructure	 (คน/เทคโนโลยี/ข้อมูล)	

และ	Hard	Infrastructure	(AIT)	จำก	THEOS-2

ตัวชี้วัด

	 2.1	 มูลค่ำกำรลงทุนของบริษัทที่มำใช้ประโยชน ์

ในเขตนวัตกรรม	(ล้ำนบำท)

	 2.2	 จ�ำนวนผลงำนด้ำนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เขตนวัตกรรม

	 2.3	 จ�ำนวนบริษัทหรือหน ่วยงำนที่มีส ่วนร ่วม 

ในกำรพัฒนำนวัตกรรมโดยใช้	 Soft	 Infrastructure	

(คน/เทคโนโลยี/ข้อมูล)	 และ	 Hard	 Infrastructure	

(AIT)	จำก	THEOS-2
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3. สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้หน่วยงาน

ภายนอกเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 ส่งเสรมิให้บรษิทั	 Innovation	Driven	Enterprise/ 

Startup	 ที่เข้ำสู่	 Value	 Chain	 กำรผลิต/บริกำรของ

บริษัทในระดับโลก

	 2)	 ส ่งเสริมให ้เกิดกำรลงทุนในด้ำนเทคโนโลยี

อวกำศของหน่วยงำนภำยนอก

ตัวชี้วัด

3.1	 จ�ำนวนผูป้ระกอบกำรท่ีได้รบักำรพัฒนำยกระดบั 

ควำมสำมำรถและใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

	 3.2	 ระดับควำมส�ำเร็จของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ  ์

ที่เข้ำสู่	Global	Value	Chain

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : สร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำ 
จำกระบบภูมสิำรสนเทศองคร์วม

	 ป ัจจุบันประเทศไทยได ้ รับผลกระทบจำกกำร

เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ	 สิ่งแวดล้อม	 

ซึ่งเกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดมำกเกินไป 

ในกำรด�ำเนินกำรท้ังด้ำนกำรเกษตร	 อุตสำหกรรม	

และบริกำร	 ท�ำให้ทรัพยำกรลดลงและเสื่อมโทรม

อย่ำงรวดเร็ว	 ทั้งทรัพยำกรป่ำไม้	 ทรัพยำกรทำงทะเล	

ทรพัยำกรน�ำ้	ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	มลพษิทำงบก 

และทำงทะเล	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศในวงกว้ำง	 

ซึ่งปัญหำต่ำง	ๆ	ต้องมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรอย่ำงเป็น

ระบบบนฐำนของข้อมูล	 องค์ควำมรู้	 และกำรเช่ือมโยง

ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที ่ 3
แผนปฏิบัติราชการ สทอภ. ระยะ 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ

.ศ.2563 – 2565)



	 สทอภ.	 ใช ้ประโยชน์จำกระบบภูมิสำรสนเทศ 

เพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ

ควำมมั่นคง	 เช่น	 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกภำพถ่ำย

ดำวเทียมเพื่อประเมินผลผลิตข ้ำวทุก	 2	 สัปดำห	์ 

กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้	 กำรติดตำม

มลพิษทำงทะเล	 กำรติดตำมสถำนกำรณ์ไฟป่ำและ

หมอกควัน	 กำรติดตำมสถำนกำรณ์อุทกภัย	 ภัยแล้ง	

กำรเฝ้ำระวังพื้นที่ยุทธศำสตร์และบริเวณชำยแดน 

ของประเทศและต่ำงประเทศ	 รวมถึงกำรด�ำเนินธุรกิจ

และกำรหำรำยได้สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนขององค์กร

มำอย่ำงต่อเนื่องตำมยุทธศำสตร์ชำติ	 20	 ปี	 และ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับท่ี	 12	

ที่ผ่ำนมำ	 สทอภ.	 ได้ประเมินคุณค่ำและมูลค่ำที่เกิด

จำกกำรน�ำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช ้ประโยชน์	 

ในปีงบประมำณ	2560	 (กำรใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ	 

พ.ศ.2559)	 จ�ำนวน	 13	 โครงกำร	 พบว่ำมีมูลค่ำ 

ผลกระทบกว่ำ	 577.2021	 ล้ำนบำท	 โดยเป็นมูลค่ำ 

ที่ประหยัดได้จำกกำรที่ผู ้ใช้ไม่ต้องลงทุนเอง	 มูลค่ำที่

ได้เกดิขึน้จำกกำรน�ำไปใช้ประโยชน์	 และมูลค่ำที่เกิดขึ้น 

ในอนำคต	 (รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจำกกำรน�ำผลงำนวิจัยและ

พัฒนำไปใช้ประโยชน์ของ	สทอภ.)

	 นอกจำกนี้	สทอภ.	ด�ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรระบบ

ดำวเทียมส�ำรวจเพ่ือกำรพัฒนำ	 (THEOS-2)	 ซ่ึงมีแผน

จะเพิ่มศักยภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่ 

แบบองค์รวม	 โดยพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศและ 

เครือ่งมอืเพ่ือกำรประยกุต์ใช้งำนในสำขำต่ำง	ๆ 	ทำงสังคม	 

เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	ใน	6	ด้ำน	ซึ่งประกอบด้วย

	 1)	 	 ด้ำนกำรเกษตรและควำมมั่นคงทำงอำหำร	 

เพ่ือสนบัสนนุกำรเพิม่ผลผลติทำงกำรเกษตรท่ีครอบคลมุ 

พืชเศรษฐกิจหลักอย่ำงน้อย	 13	 ชนิด	 ทั้งในเชิงปริมำณ

และคุณภำพ	 ตลอดจนกำรคำดกำรณ์ผลผลิตล่วงหน้ำที ่

มีประสิทธิภำพ	 จะเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ

ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร	และคณุภำพชวีติของประชำชน
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	 2)	 	 ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้แบบองค์รวม	 เพือ่เพิม่ 

คุณภำพของน�้ำอุปโภคบริโภคท่ีส ่งผลต ่อคุณภำพ

ชีวิตของประชำชน	 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำทุ่งเพื่อสร้ำง 

ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวเกษตรกร	และ 

กำรบริหำรจัดกำรน�้ำภำคอุตสำหกรรมที่เพ่ิมคุณภำพ

สิ่งแวดล้อมท่ีดี	 ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภำพ 

ของประชำชนและระบบนิเวศ

	 3)	 	 ด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

ในกำรป้องกัน	แจ้งเตือน	อพยพ	และบรรเทำผลกระทบ 

ที่ เกิดจำกภัยธรรมชำติ	 (น�้ำท ่วม	 ไฟป่ำ	 ภัยแล้ง)	 

เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยสูงข้ึนและมีคุณภำพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

	 4)	 	 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและระบบนิเวศ	 เพื่อ

เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้	 รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกัน

กำรบุกรุกป่ำ	 และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

ป่ำชุมชนบนฐำนควำมสมดุลของกำรอยู่รวมกันระหว่ำง

ป่ำ	 (ป่ำบก/ป่ำชำยเลน)	 และชุมชน	 ให้สอดคล้องกับ 

กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม

	 5)	 	 ด้ำนควำมปลอดภัยทำงสังคมและควำมมั่นคง

ของชำติ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวังพ้ืนท่ี

ยุทธศำสตร์และบริเวณชำยแดนของประเทศ	 รวมไปถึง 

พื้นที่ทำงทะเลและชำยฝั ่ง	 เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

ควำมมัน่คงชำยแดนและชำยฝ่ังทะเล		และรกัษำควำมมัน่คง 

ของฐำนทรพัยำกรธรรมชำต	ิสิง่แวดล้อม	และผลประโยชน์ 

แห่งชำติทำงทะเล

	 6)	 	 ด้ำนกำรจัดกำรเมือง	 แนวพื้นที่เศรษฐกิจและ

โครงสร้ำงพื้นฐำน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร

จัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส�ำคัญของชำติ	อำทิ	โครงกำร

บริหำรจัดกำรน�้ำ	 โครงกำรเครือข่ำยรถไฟควำมเร็วสูง	 

กำรเชือ่มโยงเขตอตุสำหกรรมเดิมเข้ำกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำน	 

โครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภคของเมือง	 และ

พื้นที่เศรษฐกิจส�ำหรับ	 10	 กลุ่มอุตสำหกรรมอนำคต	

เป็นต้น	 ซึ่งจะเป็นกำรลดปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำใน

กำรเข้ำถึงระบบบริกำรสำธำรณะ	 ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง

สำธำรณสุข	กำรศึกษำ	กำรเดินทำง	แหล่งทรัพยำกรน�้ำ

	 จำกกำรด�ำเนินงำนในป ัจจุบันและกำรพัฒนำ 

ในอนำคต	จะเป็นโอกำสท่ีจะท�ำให้	สทอภ.	สำมำรถพฒันำ 

และสร้ำง	Solution	เพือ่สร้ำงคณุค่ำมลูค่ำ	และตอบสนอง 

โจทย์ท้ำทำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ	 สิ่งแวดล้อม 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืน	ทั้งในมิติ	Area	Based	และ	Sector	Based
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ส่วนที ่ 3
แผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 4 ปี พ

.ศ.2561 – 2564



เป้าหมาย

1. มี Solution จากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิง Area 

Based และ Sector Based

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 สร้ำงควำมเชื่อมั่น	 และส่งเสริมกำรน�ำผลิตภัณฑ์	

และบริกำรไปใช้ให้เกิดคุณค่ำแก่สังคมในเชิง	 Area	

Based	และ	Sector	Based

	 2)	 เพ่ิมศักยภำพ	 ยกระดับ	 และใช้ประโยชน์เครือ

ข่ำยในกำรน�ำ	Application	/	Solution	ของ	สทอภ.	ลง

ไปสู่พื้นที่	และกำรใช้ในภำคส่วนต่ำง	ๆ

	 3)	 พัฒนำ	 Solution	 ภูมิสำรสนเทศแบบองค์รวม

เพื่อกำรให้บริกำร

	 4)	 ให้บริกำร	 Solution	 ที่แก้ไข	 และ/หรือ	 สร้ำง

ควำมยั่งยืนด ้ำนสังคม	 ทรัพยำกรธรรมชำติ	 และ 

สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

	 1.1	 คุณค่ำและมูลค่ำผลกระทบทำงเศรษฐกิจ	

สังคม	 ทรัพยำกรธรรมชำติ	 และสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจำก

กำรบริกำร	Solutions

	 1.2	 จ� ำ น ว นพื้ น ที่ ชุ ม ช นที่ น� ำ 	 S o l u t i o n /	 

Application	 ไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนกำรแก้ไข

ปัญหำ	 เช่น	 ควำมยำกจน	 ควำมเหล่ือมล�้ำเชิงพ้ืนที่	 

กำรจัดกำรทรัพยำกร

	 1.3	 จ�ำนวนกำรพัฒนำ	 Solution	 ที่เกิดจำกกำร

ร่วมมือระหว่ำง	 สทอภ.	 และหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน/

ชุมชน

	 1.4	 รำยได้จำกกำรให้บริกำรผลิตภัณฑ์และบริกำร

ของ	สทอภ.

	 1.5	 Business	 Model	 เพื่อรองรับกำรให้บริกำร	

THEOS-2
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ประเดน็ยุทธศำสตร์ที ่4 : สร้ำง Research Ecosystem  
และ Knowledge Ecosystem ด้ำนอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศ

	 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กร	 จ�ำเป็นต้อง

ลงทุนในกำรพัฒนำก�ำลังคนและองค์ควำมรู ้	 ซึ่งเป็น

ปัจจัยพื้นฐำนที่เอื้อต่อกำรยกระดับองค์กรไปสู่อนำคต	

ลดกำรพ่ึงพำบุคลำกรผู ้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ	 

ลดกำรน�ำเข ้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศเพื่อเพิ่ม 

ขีดควำมสำมำรถขององค์กรให้สำมำรถตอบสนอง 

กำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

	 ในอดีตประเทศไทยยังขำดนโยบำยกำรวิจัยและ

พฒันำนวตักรรมด้ำนอวกำศและภมูสิำรสนเทศทีช่ดัเจน	 

กำรด�ำเนินกิจกรรม	 กำรค้นคว้ำวิจัยต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง

ยังท�ำอยู่ในระดับสถำบันกำรศึกษำต่ำง	ๆ	ตำมสำขำวิชำ 

ที่เปิดสอน	 กำรขำดกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องจำก 

ภำครฐัจำกกำรทีไ่ม่มนีโยบำยรองรับ	ประกอบกบัสถำบัน 

กำรศกึษำฯยงัไม่ค่อยเปิดสอนหรอืเปิดสอนเพียงบำงสำขำ 

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	

ซึ่งเป ็นเพียงสำขำย่อยในคณะวิทยำศำสตร ์	 หรือ

คณะวิศวกรรมศำสตร์	 ปัจจุบัน	 หน่วยงำนภำครัฐ	

เอกชน	 อุตสำหกรรม	 และสถำบันกำรศึกษำ	 มีกำรใช ้

ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ 

เพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ

ควำมมั่นคงเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 เช่น	 กำรวิจัย 

และพัฒนำ	 Application	 จำกระบบดำวเทียม	 GNSS	

ส�ำหรับกำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร	 กำรวิจัยและพัฒนำ

ระบบภำคพื้นดินเพื่อลดค่ำใช้จ่ำย	 และสร้ำงโอกำสทำง

ธุรกิจของ	 สทอภ.	 ภำคเอกชนสนใจเริ่มมีกำรพัฒนำ

บุคลำกรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำ	 อำชีวะศึกษำ	 และ

ระดับปริญญำด้วยตนเองเพ่ือป้อนเข้ำสู่อุตสำหกรรม

เฉพำะทำง	ทั้งใน	First	S-Curve	และ	New	S-Curve	

รวมถึงภำครัฐเองก็ยังมีกลไกบูรณำกำรกำรเรียนรู  ้

กับกำรท�ำงำน	 (Work-integrated	 Learning)	 กลไก

เคลื่อนย้ำยบุคลำกรจำกสถำบันกำรศึกษำไปยังสถำน

ประกอบกำร	 กำรท�ำงำนวิจัยที่มีโจทย์มำจำกสถำน

ประกอบกำร	 ท�ำให ้แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร 

มีควำมหลำกหลำยและเปิดกว้ำงมำกขึ้น

	 ท่ีผ่ำนมำ	 สทอภ.	 ด�ำเนินกำรฝึกอบรมในหลักสูตร 

พื้นฐำนและหลักสูตรเฉพำะทำงเพื่อพัฒนำศักยภำพ
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ของบุคลำกรภำครัฐ	สถำบันกำรศึกษำ	รวมถึงด�ำเนินกำร

สร้ำงควำมตระหนักแก่เด็ก	เยำวชน	และประชำชนทั่วไป

ผ่ำนกำรจักประชุมสัมมนำวิชำกำร	 คำรำวำนสัญจร	 

ค่ำยเยำวชน	 พิพิธภัณฑ์อวกำศ	 และกำรแข ่งขัน

พัฒนำกำรประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 จึงจ�ำเป็นต้อง

เร่งผลิต	 พัฒนำบุคลำกร	 และส่งเสริมกำรวิจัยและ

พัฒนำด้ำนอวกำศและภูมิสำรสนเทศอย่ำงครบวงจร	 

เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อวกำศแห่งชำต	ิ 

ให้ด�ำเนินกำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพบรรลตุำมเป้ำหมำย 

ที่ก�ำหนด	 รวมท้ังเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำและ

ต่อยอดกำรเรียนรู้ในอนำคต	 อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบัน	 

สทอภ.	ยังขำด	Platform	รองรับกำรส่งเสริม	แลกเปลี่ยน	 

รวมถึงกำรต่อยอดกำรพัฒนำบุคลำกร	 กำรพัฒนำ	

Platform	 ทำงด้ำนองค์ควำมรู ้และกำรแลกเปล่ียน 

องค์ควำมรู ้จำกผู ้ที่มีควำมสำมำรถ	 (Technology	 

Transfer	Group)	จ�ำเป็นต้องก�ำหนดเป้ำหมำย	กำรพัฒนำ 

ก�ำลังคนที่สอดคล ้องควำมต ้องกำรของประเทศ 

ตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ	 ท้ังยุทธศำสตร์ชำติ	 20	 ปี	

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ	 ยุทธศำสตร์อวกำศ	

20	 ปี	 และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	

ฉบับที่	 12	 โดยด�ำเนินกำรร่วมกับภำครัฐ	 ภำคเอกชน	

อุตสำหกรรม	 และสถำบันกำรศึกษำ	 เพื่อเกิดกำรน�ำไป

ใช้ประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำสูงสุดแก่ประเทศ

	 นอกจำก เหนื อจำกกำรพัฒนำก� ำลั งคนและ 

องค์ควำมรู้	 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐำนท่ีเอื้อต่อกำรยกระดับ

องค์กรไปสู่อนำคตแล้ว	 กำรวิจัยที่จะพัฒนำองค์ควำมรู ้

และองค์กรไปสู่อนำคตก็มีควำมจ�ำเป็น	ที่ผ่ำนมำ	สทอภ.	 

เร่ิมมีกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่จะช่วยทดแทน

เทคโนโลยีที่ได ้รับภำยใต้โครงกำร	 THEOS-1	 ซ่ึง

สำมำรถน�ำมำใช้งำนจริงได้ในปัจจุบัน	 และสำมำรถ

ต่อยอดไปสู่ธุรกิจได้ในอนำคต	 กำรวิจัยและพัฒนำด้ำน

กำรจัดกำรพ้ืนท่ีอำกำศ	 กำรสนับสนุนกำรวิจัยและ 

กำรทดลองในอวกำศ	และกำรริเริ่มกำรพัฒนำดำวเทียม

ขนำดเล็กในประเทศไทยเป็นต้น

	 ทั้งนี้	กระทรวงกำรอุดมศึกษำ	วิทยำศำสตร์	วิจัย	และ 

นวตักรรม	มเีป้ำหมำยในกำรส่งเสริมกำรวจิยัข้ันแนวหน้ำ	 

(Frontier	 Research)	 และวิจัยพ้ืนฐำนท่ีประเทศไทย

มีศักยภำพที่จะมุ ่งเน้นกำรตอบสนองควำมท้ำทำย 

ในอนำคต	ซึ่ง	สทอภ.	สำมำรถใช้โอกำสในกำรมีโครงกำร

ระบบดำวเทียมส�ำรวจเพ่ือกำรพัฒนำ	 (THEOS-2)	 

เป็นพ้ืนฐำนในกำรต่อยอดองค์ควำมรู ้ไปสู ่กำรวิจัย 

ขั้นแนวหน้ำ	(Frontier	Research)	ในด้ำนอวกำศได้

เป้าหมาย

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสร้างกลไกการบริหาร

และผลงานวิจัยของ Research Ecosystem

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 สร้ำง	RDI	Platform	โดยเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ	

THEOS-2	 เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงดำวเทียมและระบบ

สถำนีภำคพื้นดินภำยในประเทศ

	 2)	 พัฒนำงำนวิจัยชั้นสูง	 (Frontier	 Research)	

และสร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยในระดับสำกล	 ในด้ำน

กำรบินและอวกำศ	 (Aerospace	 Research)	 รวมทั้ง

วิทยำศำสตร์ระบบโลก	(Earth	System	Research)	

	 3)	 ยกระดบักำรวจิยัประยกุต์	 (Applied	Research)	 

ทั้งในด้ำน	 Hardware	 (วัสดุ/อุปกรณ์/sensors)	 และ	

Software	(coding/programming)	เพื่อน�ำไปสู่พัฒนำ

ขีดควำมสำมำรถในอนำคต
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ตัวชี้วัด

	 1.1	 ระดับควำมส�ำเรจ็ในกำรสร้ำงดำวเทยีมขนำดเล็ก 

และระบบสถำนีภำคพื้นดินภำยในประเทศ

 1.2 ระดับควำมส�ำเร็จในกำรวิจัยประยุกต์	 (Applied	 

Research)	 ท้ังในด้ำน	 Hardware	 (วัสดุ/อุปกรณ์/ 

sensors)	และ	Software	(coding/programming)

	 1.3	 จ�ำนวนโครงกำรวจิยัทีส่ำมำรถน�ำไปประยกุต์	หรือ 

พัฒนำเป็นต้นแบบ	หรือขยำยผลสู่กำรใช้ประโยชน์ได้

	 1.4	 จ�ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวำรสำร 

วิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ

2. มี Knowledge Ecosystem เพื่อการพัฒนา 

ก�าลังคน S&GI ของประเทศรองรับการขับเคล่ือน

นโยบายและการสร้างคุณค่า

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 ส ร ้ ำ ง 	 Know led ge 	 P l a t f o rm 	 และ	 

Technology	 Transfer	 Group	 เพื่อสร้ำงก�ำลังคน 

ด้ำน	S&GI	ของประเทศที่ยอมรับในระดับสำกล

	 2)	 บรหิำรและขับเคลือ่นกำรพฒันำทักษะแห่งอนำคต	 

(Skill	 for	 the	 Future)	 ทั้งปรับเปลี่ยนทักษะเดิม	 

(Reskill)	 และเตรียมทักษะใหม่	 (New	 Skill)	 โดย 

เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ	THEOS-2	

	 3)	 ส ่งเสริมกำรพัฒนำก�ำลังคนสู ่ควำมเป็นเลิศ	

(Brain	power)	ด้ำน	S&G

ตัวชี้วัด

	 2.1	 ระดับควำมส�ำเร็จส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง

สถำบันอุดมศึกษำ	 ภำคอุตสำหกรรม	 และภำครัฐ	 

(University-Industry-Government	Collaboration)	

เพื่อผลิต	 บุคลำกร	 (วิศวกร	 นักเทคโนโลยี)	 คุณภำพสูง

รองรับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ

เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล

	 2.2	 จ�ำนวนหลักสูตรท่ีพัฒนำทักษะ	 New	 skill	

และ	 Reskill	 โดยเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ	 THEOS-2	 

เพื่อยกระดับบุคลำกรพร้อมใช้ของประเทศ

	 2.3	 ระดับควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำก�ำลังคน 

ผู ้มีควำมสำมำรถพิเศษให้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำด้ำน

วิทยำศำสตร์	วิจัย	และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ	S&GI

ประเดน็ยุทธศำสตรท์ี ่5 : พัฒนำและสรำ้งควำมเขม้แขง็ 
องค์กร

	 ปัจจุบันกระแสโลกำภิวัตน์	 ส่งผลให้สภำพแวดล้อม

ทั้ งภำยในและภำยนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไป 

อย่ำงรวดเร็ว	 จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งส�ำหรับองค์กร 

ทัง้ภำครฐัและเอกชนทีต้่องเพิม่ศกัยภำพและควำมยืดหยุน่	 

ในกำรปรบัเปลีย่นเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของระบบ 

ท่ีเปล่ียนแปลงไป	 ถ้ำภำครัฐไม่สำมำรถปรับเปลี่ยน

องค์กรและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรเพื่อไปสู่ 

องค์กรสมยัใหม่	โดยยดึหลกัธรรมำภบิำลและหลกัของคุณค่ำ	 

ก็จะส ่ งผลบั่นทอนควำมสำมำรถในกำรแข ่ งขัน 

ของประเทศ	 ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมในอนำคต

	 ดังนั้น	 สทอภ.	 จ�ำเป็นต้องพัฒนำแนวคิดกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐในรูปแบบใหม่	 ท่ีเน้นคุณค่ำ	 และผล

สัมฤทธิ์องค์กรเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญ	โดยเน้นในด้ำนต่ำง	ๆ 	 

เช่น	 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถองค์กรและบุคลำกร	

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรสินทรัพย์ขององค์กร
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ให้สำมำรถเกิดประโยชน์สูงสุด	 กำรวำงระบบบริหำร 

ที่น�ำเทคโนโลยีต่ำง	ๆ	เข้ำมำลดขั้นตอน	ระยะเวลำ	และ 

ต้นทุนกำรด�ำเนินกำร	 กำรสร้ำงควำมโปร่งใสและ 

ธรรมำภิบำล	เป็นต้น

เป้าหมาย

1. มีการขับ เค ล่ือนองค ์กร สู ่  Value Based  

Organization

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่ำนิยมองค์กรแห่งคุณค่ำ	

(Value	Based)	และสร้ำง	“G	 I	 S	T	D	A”	working	 

culture/Due	Care

	 2)	 พัฒนำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมเพื่อรองรับ

ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงคุณค่ำขององค์กร	 เช่น	 Business	

Unit	 (BU)	 เพ่ือสร้ำงคุณค่ำในแต่ภำรกิจ,	 ส่งเสริม 

กำรใช้	Project	based	Management	แทน	Function	

based,	ทรัพย์สินทำงปัญญำ

ตัวชี้วัด

	 1.1	 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรสร้ำง	Value-Based	

Organization	(VBO)

	 1.2	 นวตักรรมกำรบรหิำรเพือ่สร้ำงวฒันธรรมทีร่องรบั 

กำรสร้ำงองค์กรแห่งคุณค่ำ

2. บรหิารทรพัยากรบคุคลเพ่ือตอบสนองเป้าหมายองค์กร

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 พัฒนำแผนแม่บทพัฒนำบุคลำกร	 สทอภ.	 และ	

บริหำรก�ำลังคนของ	สทอภ.	

	 2)	 พัฒนำทักษะ	 (Upskill/Reskill/Newskill)	 

ให ้สอดคล ้องรองรับกำรด�ำเนินยุทธศำสตร ์และ 

เป้ำหมำยองค์กร

	 3)	 พัฒนำ	 Succession	 Plan	 และ	 ระบบบริหำร

จัดกำร	Talent	Management

ตัวชี้วัด

	 2.1	 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนตำมแผน

พัฒนำบุคลำกร

	 2.2	 ระดับควำมส�ำเร็จในกำรคัดเลือก	 สรรหำ

บุคลำกรที่สอดคล้องและเหมำะสม	 ตำมยุทธศำสตร์ 

กำรขับเคลื่อนเป็นองค์กรแห่งคุณค่ำ

3. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกบริหารจัดการองค์กร 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 พัฒนำ	 Workflow	 Process,	 Standard	 

Operating	 Procedure	 (SOP)	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรบริหำรจัดกำร	องค์กร	 เช่น	งำนกฎหมำย	กำรพัสดุ	

กำรคลัง	กำรบริหำรงำนทั่วไป	เป็นต้น

	 2)	 พัฒนำระบบเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค ์กร 

แบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทุกระบบงำน

	 3)	 เพ่ิมประสิทธิภำพกลไกบริหำรจัดกำรองค์กร 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	(THEOS-2)

ตัวชี้วัด

	 3.1	 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

ระบบงำนบริหำรจัดกำรองค์กร

	 3.2	 ประสิทธิภำพกำรบริหำรเงินของ	 สทอภ.	 

เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนให้องค์กร
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	 3.3	 ระดับควำมส�ำเร็จในกระบวนกำรท�ำงำน	 โดย

กำรบรหิำรจดักำรแบบดจิิทลัทีเ่ช่ือมโยงกนัทุกระบบงำน

4. บริหารยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อก�าหนดบทบาท

ทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการด�าเนินงาน

	 1)	 พัฒนำกำรใช้เครื่องมือทำงยุทธศำสตร์	 เช่น	

scenario	 planning	 /	 foresight	 /	 environmental	

scanning	เพื่อสร้ำง	Value	Creation	Strategy	

	 2)	 ใช้ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเป็นช่องทำง 

ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร	(เทคโนโลยี	องค์ควำมรู้	บุคลำกร	

เงินทุน	ตลำด)	ในกำรยกระดับ	สทอภ.	ไปสู่	VBO

ตัวชี้วัด

	 4.1	ประเด็นกลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือ 

ทำงยุทธศำสตร์ที่น�ำไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ำ

	 4.2	 จ�ำนวนควำมร่วมมือภำยในประเทศ	และ/หรือ	

ระหว่ำงประเทศ	 ที่มีผลต่อกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร	์

หรือภำรกิจ	สทอภ.
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ส่วนที่ 4
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำร 
ระยะ 5 ปี วำระแรก 3 ปี 
(พ.ศ.2563 – 2565)
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กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี
วำระแรก 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 

หลักกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรฯ
	 กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรฯ	 ของ	 ส�ำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศไปสู่กำร
ปฏิบัติ	ต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วน	 เพื่อสำมำรถผนึกพลังควำมร่วมมือตำมบทบำท
ควำมรับผิดชอบร่วมกัน	 โดยน�ำเอำเป้ำหมำยและ
กลยุทธ์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนมำแปลงไปสู่
แผนปฏิบัติกำรในระดับต่ำง	ๆ 	ที่สำมำรถน�ำไปขับเคลื่อน
ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม	 ควบคู่ไปกับกำรปรับระบบ
กำรจัดสรรทรัพยำกร	 ปรับปรุงกฎหมำยกฎระเบียบ	
รวมทั้งสร้ำงองค์ควำมรู ้เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคล่ือน 
ให้สัมฤทธิ์ผล	 และมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็น
ระบบ	โดยมีหลักกำรส�ำคัญ	ดังนี้

	 1.	 Target	:	ยึดยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยยุทธศำสตร์
เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำนหลัก

	 2.	 Innovation	 :	 เน้นพฒันำองค์ควำมรู	้ เทคโนโลย	ี
และนวัตกรรม	 เพื่อเป็นทุนขององค์กร	 และน�ำไปเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรด�ำเนนิงำนทัง้ในกำรพฒันำกระบวนงำน	 
กำรต่อยอดธุรกิจ	และกำรขับเคลื่อน

	 3.	 3C	 :	 เน้นกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบของ	 3C	
(Cluster	 Connectivity	 Co-creation)	 ร่วมระหว่ำง
ภำครัฐ	 เอกชน	 สถำบันกำรศึกษำ	 และหน่วยงำนต่ำง
ประเทศเพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำน
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ

แนวทำงกำรขับเคลื่อน
	 1.	 สร้ำงควำมเข้ำใจ	 :	 สร้ำงควำมเข้ำใจ	 และ
ควำมตระหนักในเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำร	
ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 
(องค ์กำรมหำชน)	 ระยะ	 5	 ป ี 	 วำระแรก	 3	 ป ี	 
(พ.ศ.2563	 –	 2565)	 รวมถึงสร้ำงช่องทำงในกำรสร้ำง
ควำมมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่	 เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่	 สทอภ.	
มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน

	 2.	 เชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์และภำรกิจ
ของ	สทอภ.	:		สร้ำงควำมเชือ่มโยงระหว่ำงยทุธศำสตร์ชำติ	 
20	 ปี	 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ	 แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	12	นโยบำยรัฐบำล	
และนโยบำยอื่น	 ๆ	 เพื่อสร้ำงควำมชัดเจนและควำม 
เชื่อมโยงในกำรด�ำเนินภำรกิจสนับสนุนกำรก�ำหนด
นโยบำยด้ำนอวกำศและภูมิสำรสนเทศของประเทศ

	 3.	 สร ้ำงสภำพแวดล ้อมให ้ เอื้อต ่อกำรด�ำเนิน
ยุทธศำสตร์	สทอภ.	:	โดยกำรวิจัยและพัฒนำ	ใช้เครื่องมือ
ระบบบริหำรโครงกำร	(Project	Based	Management	 
–	 PBM)	 สร้ำงระบบบริหำรงำนแบบคุณภำพ	 ปรับ
กฎหมำย	 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 และใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรด�ำเนินงำน

	 4.	 ปรับปรุงระบบวำงแผน	 ติดตำม	 และประเมิน
ผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นเอกภำพ	 เพื่อให้ผู ้บริหำรมี 
เครื่องมือในกำรตัดสินใจได้อยำกถูกต้อง	เหมำะสม
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ส่วนที ่ 4
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กำรติดตำมและประเมินผล

	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด	
จ�ำเป็นต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติ
รำชกำร	ระยะ	5	ปี	วำระแรก	3	ปี	(พ.ศ.2563	–	2565)	
ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	
(องค์กำรมหำชน)	 โดยมีส่วนร่วมในทุกระดับท้ังภำยใน
และภำยนอกองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	โดยมีหลักกำรดังนี้
	 1.	 ติดตำมประเมินผล	 ควำมส�ำเร็จของยุทธศำสตร์	
โดยเปิดโอกำสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยใน	 และ
ภำยนอกเข้ำมำมีส ่วนร่วมผ่ำนกระบวนกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็น
	 2.	 เป็นระบบประเมินเชิงบูรณำกำรที่เสนอผลผลิต	
ผลลัพธ์	 และผลกระทบ	 เพื่อใช้วัดควำมส�ำเร็จและ
ควำมล้มเหลวของแผนยุทธศำสตร์	 ตลอดจนประเมิน
กำรส่งมอบคุณค่ำ	 (Value	 Based	Measurement)	 
ที่สร้ำงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 ทรัพยำกร	 และ 
สิ่งแวดล้อม
	 3.	 ประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้
และติดตำมผลอย่ำงใกล้ชิด	ควบคู่กำรให้หน่วยงำนหรือ
สถำบันที่เป็นกลำงท�ำหน้ำที่ประเมินผล
	 4.	 มีหลักเกณฑ์กำรติดตำมประเมินผลและตัวช้ีวัดท่ี
ชัดเจน	โปร่งใส	มีมำตรฐำน	เป็นกลำง	และถูกต้องตำม
หลักวิชำกำรบนพื้นฐำนของข้อเท็จจริง	 เพื่อให้สำมำรถ
ใช้เป็นแนวทำงปรับปรุงและทบทวนมำตรกำร	 นโยบำย	
แผนงำน	และโครงกำร

แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 

	 1.	 วำงระบบกำรติดตำมประเมินผล	3	ระยะเวลำ
	 	 1.1	 กำรประเมินผลก่อนกำรปฏิบัติกำรหรือ
ก่อนเริ่มโครงกำร	 (Ex-ante	 Evaluation)	 โดยเป็นกำร
ประเมินสถำนกำรณ์และส�ำรวจข้อเท็จจริง	 ศึกษำควำม
เหมำะสมควำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนินโครงกำร

	 	 1.2	 กำรประเมินผลระหว่ำงกำรด�ำเนินงำน	 
(On-Going	 Evaluation)	 เป็นกำรติดตำมประเมินผล
ควำมก้ำวหน้ำในระยะที่ก�ำลังด�ำเนินงำนเพ่ือศึกษำว่ำมี
ปัญหำอุปสรรคใดบ้ำงในกำรด�ำเนินงำน	 ทั้งจำกปัจจัย
ภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบ
	 	 1.3	 กำรประเมินผลหลังกำรด�ำ เนินงำน	 
(Ex-Post	 Evaluation)	 เป็นกำรประเมินผลเพื่อสรุป
จนสิ้นสุดแผนแล้วได้รับควำมส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้มำกน้อยเพียงใด	 มีผลผลิต	
ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นภำยหลังจำกสิ้นสุดแผน	 เป็นกำร
วิเครำะห์ประสิทธิผลประสิทธิภำพ	 ตลอดจนผลกระทบ
ทั้งทำงบวกและลบของโครงกำร

	 2.	 สร้ำงมำตรฐำนระบบติดตำมและประเมินผล	
รวมถึงพัฒนำตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มำตรฐำน
สำกล	 (Joint	 Key	 Performance	 Indicator:	 JKPI)	
เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
ซ่ึงสำมำรถวัดทั้งรูปของตัวชี้วัดผลกระทบร่วม	 ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ร่วม	และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม

	 3.	 กำรน�ำเสนอผลกำรติดตำมประเมินผล	 เป็นกำร
น�ำเสนอผลกำรประเมินให้ทุกฝ่ำยได้รับทรำบ	 ทั้ง 
เจ้ำหน้ำที่	ผู้บริหำร	และคณะกรรมกำรบริหำร	ตลอดจน
ผู้สนใจได้รับทรำบผลกำรประเมิน

	 4.	 พัฒนำระบบข้อมูลและใช้เทคโนโลยี	 เพื่อเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรประเมินผล	 โดยจัดท�ำระบบข้อมูล
กำรบริหำร	 (Management	 Information	 System)	
เข้ำถึงข้อมูล	 วิเครำะห์	 และกำรน�ำข้อมูลไปใช้ได้อย่ำง
เหมำะสม	เพิ่มประสิทธิภำพ	น�ำข้อมูลกำรประเมินไปใช้
ในกำรก�ำหนดทำงเลือกนโยบำย	 และสร้ำงนวัตกรรมใน
กำรบริหำรจัดกำร
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