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´ŒÇÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒµÒÁËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè

1

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ´ŒÒ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹

¡ÒÃà¡ÉµÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Ò

เกษตรปลอดภัย เชน เพิม่ พืน้ ทีแ่ ละปริมาณการผลิต
เกษตรอินทรีย พัฒนาขอมูลมาตรฐาน ดานสิ่งแวดลอม
เกษตรอัจฉริยะ เชน ใชนวัตกรรมมาพัฒนาฟารม
อัจฉริยะ (Smart farm) สงเสริมการวิจยั พัฒนาดาน S&GI
การใชขอ มูลจากดาวเทียม และเชือ่ มโยงฐานขอมูลระหวาง
หนวยงานการสรางฐานขอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ

2

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐºÃÔ¡ÒÃáË‹§Í¹Ò¤µ

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญา
ประดิษฐ เชน ใหผปู ระกอบการไดรบั การรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมในระดับสากลและสรางคลัสเตอรอตุ สาหกรรม
อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส เชน
พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ พัฒนาเทคโนโลยี
สำหรับการบินและอวกาศ พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ
ความเชีย่ วชาญตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศ และสนั บ สนุ น ให อ ุ ต สาหกรรมยานยนต
การบินและอวกาศ ไดรบั มาตรฐานสากลและสรางความรวมมือ
ในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
อุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศ เชน พัฒนา
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการภัยพิบตั ิ ซึง่ รวมถึง
ระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบตั ิ และการให
ความชวยเหลือระหวางและหลังเกิดภัยพิบัติ พัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกันประเทศที่เปน
เทคโนโลยีสองทาง (Dual-use technology)

08

4 â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹ àª×èÍÁä·Â àª×èÍÁâÅ¡
เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สรางศูนยกลางเศรษฐกิจ
และนวัตกรรมแหงใหมในสวนภูมิภาค สงเสริมการพัฒนา
ในเชิงพืน้ ที่ รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไ ปกับการพัฒนาเมือง
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม สนับสนุน
ใหเกิดสภาพแวดลอมในการรวมสรางงานวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยชัน้ นำของโลก เพือ่ สรางและถายทอดเทคโนโลยี
ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง

5

¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨º¹¾×é¹°Ò¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂØ¤ãËÁ‹
สรางผูประกอบการอัจฉริยะ
สรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ทีจ่ ำเปนและเปนขอมูลทีท่ นั สมัยเพือ่ การวางแผนธุรกิจ โดยการสราง
โอกาสใหผปู ระกอบการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยี
และฐานขอมูลขนาดใหญผานระบบออนไลน เพื่อตอยอดพัฒนา
ธุรกิจเดิมและสรางธุรกิจใหม
ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนา
และบูรณาการกลไกภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมและ
พัฒนาผูประกอบการใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
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3

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§
ÈÑ¡ÂÀÒ¾·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ

»¯ÔÃÙ»¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèµÍºÊ¹Í§µ‹Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 21
โดยมุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบ
การเรียนรูใ หม การเปลีย่ นบทบาทครู การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ
และการวางตำแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพื้นฐาน
ระบบรองรับการเรียนรูโ ดยใชดจิ ทิ ลั แพลตฟอรม และการสรางระบบการศึกษาเพือ่ เปนเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ

การปรับเปลีย่ นระบบการเรียนรูใ หเอือ้
ตอการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูใ นทุกระดับชัน้
อยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษาที่มุงเนนการใชฐานความรูและ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู
ทางวิทยาศาสตรและการตัง้ คำถาม ความเขาใจ
และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความรู
ทางวิศวกรรมศาสตรและการคิดเพื่อหาทาง
แกปญหา ความรูและทักษะทางศิลปะ และ
ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของ
เหตุผลและการหาความสัมพันธ

10

การพัฒนาระบบการเรียนรูเ ชิงบูรณาการทีเ่ นน
การลงมื อ ปฏิ บ ั ต ิ มี ก ารสะท อ นความคิ ด
ทบทวนไตรตรอง การสรางผูเ รียนใหสามารถ
กำกับการเรียนรูของตนได การหลอหลอม
ทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรค
ทีผ่ เู รียนสามารถนำองคความรูไ ปใชในการสราง
รายไดหลายชองทาง รวมทั้งการเรียนรูดาน
วิชาชีพและทักษะชีวิต

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè

1

5

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ´ŒÒ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÒÃàµÔºâµ
º¹¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õèà»š¹ÁÔµÃµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ÊÃŒÒ§¡ÒÃàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
º¹ÊÑ§¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÊÕà¢ÕÂÇ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดทำ
แผนทีแ่ นวเขตพืน้ ทีส่ เี ขียวจัดทำฐานขอมูลพืน้ ทีส่ เี ขียว
รายจังหวัด และสงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ปา
ชุมชนแบบมีสวนรวม

3

ÊÃŒÒ§¡ÒÃàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹º¹ÊÑ§¤Á
·Õèà»š¹ÁÔµÃµ‹ÍÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ
ความสูญเสีย ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และผลกระทบที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การเปลี ่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศลงรอยละ 50 จากกรณีปกติ

2

ÊÃŒÒ§¡ÒÃàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹º¹
ÊÑ§¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÀÒ¤·ÐàÅ

ปรับปรุงทรัพยากรทางทะเล ฟน ฟู และสรางใหม
รวมไปถึงชายฝงทั้งระบบ ใหมีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ มีระบบตรวจสอบติดตาม
และแจงเตือนปญหาสิ่งแวดลอม
ลดพื้นที่ที่มีปญหาการกัดเซาะชายฝงโดย
ลดพื้นที่กัดเซาะ ที่มีอัตราการกัดเซาะมากกวา
3 เมตรต อ ป ให เ หลื อ ไม เ กิ น 100 กิ โ ลเมตร
ทั่วประเทศ

มีการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนทุกโครงการ
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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4

¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèàÁ×Í§ ª¹º· à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ
áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁàªÔ§¹ÔàÇÈ

จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมืองชนบท พื้นที่
เกษตรกรรม และอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง พื ้ น ที ่ อ นุ ร ั ก ษ ต าม
ศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ
พัฒนาระบบการเชือ่ มโยง จัดการ และวิเคราะหขอ มูลขนาดใหญ
(Big Data Management and Analytics) เพื่อการจัดทำ
แผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหาร
จัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน
จัดการมลพิษ ขยะ น้ำเสีย และผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

5 ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¹éÓ ¾ÅÑ§§Ò¹

áÅÐà¡ÉµÃ·Õèà»š¹ÁÔµÃµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

พั ฒ นาการจั ด การน้ ำ ทั ้ ง ระบบเพื ่ อ เพิ ่ ม
ความมั่นคงดานน้ำของประเทศ
เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ
พัฒนาความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ
พัฒนาความมัน่ คงดานการเกษตรของประเทศ
โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ
เพิม่ ผลิตภาพ การเกษตร ลดพืน้ ทีเ่ กษตรเชิงเดีย่ ว
เพิม่ พืน้ ทีเ่ กษตร ผสมผสาน โดยจัดเขตการเกษตร
(Zoning) ใหแลวเสร็จในเวลา 5 ป (พ.ศ. 2565)

6 Â¡ÃÐ´Ñº¡ÃÐºÇ¹·ÑÈ¹à¾×èÍ¡ÓË¹´Í¹Ò¤µ»ÃÐà·È
ประยุกตใชนวัตกรรมเวทีดิจิทัล เพื่อรังสรรคนโยบายที่นำไปสูการปฏิบัติไดจริง
และสอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Actionable Intelligence Policy: AIP)
12

á¼¹áÁ‹º·ÀÒÂãµŒÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสำคัญ
ในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของ
ยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ตอไป ซึ่งไดคำนึงถึง
ประเด็ น ร ว มหรื อ ประเด็ น ตั ด ข า มยุ ท ธศาสตร แ ละ
การประสานเชือ่ มโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติใหมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจะประกอบดวย
สถานการณและแนวโนมทีเ่ กีย่ วของของแผนแมบท เปาหมาย
และตัวชี้วัดในการดำเนินการ รวมทั้งกำหนดแนวทาง
การพัฒนาเพื่อเปนกรอบในการดำเนินการของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของใหบรรลุเปาหมาย การพัฒนาโดยยกระดับ ศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”
»ÃÐà´ç¹·Õè

¡ÒÃà¡ÉµÃ
3ภาคเกษตรเป
นภาคการผลิตทีม่ คี วามสำคัญตอ เศรษฐกิจของประเทศแตทผ่ี า นมาการพัฒนาภาคเกษตร

มีความทาทายหลายดาน ทั้งการพัฒนาศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคา สินคาและการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จึงทำใหภาคการเกษตรมีความจำเปนที่
จะตองใหความสำคัญกับการยกระดับความสามารถในการแขงขัน ควบคูกับการสรางความมั่นคงทางอาหาร
และสรางรายไดใหกับประเทศ โดยอาศัยจุดเดนทั้งเอกลักษณและความโดดเดนของสินคาเกษตร รวมถึงการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของไทย พรอมทั้งประยุกตใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญา
ในการพัฒนาสรางการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ และกระจายรายไดใหกับภาคเกษตรของไทย
แผนยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
แผนยอยเกษตรปลอดภัย
แผนยอยเกษตรอัจฉริยะ
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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»ÃÐà´ç¹·Õè

4

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐºÃÔ¡ÒÃáË‹§Í¹Ò¤µ

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตเปนหัวใจสำคัญในการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ในระยะยาว โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาเปนองครวมและการสรางระบบนิเวศ เนนการสรางรากฐานและสภาพ
แวดลอมทีเ่ อือ้ อำนวยตอการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทัง้ ดานบุคลากร การสรางนวัตกรรม รวมถึงการสรางโอกาส
ใหทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสรางศักยภาพใหม ในระยะตอไปจะเปนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคตไดเติบโตเปนเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศ
แผนยอยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยให
ความสำคั ญ กั บ การเพิ ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
ตลอดหวงโซมลู คา และมีการคาดการณเทคโนโลยีในอนาคตสำหรับการกำหนด
ยุทธศาสตรสำหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของประเทศ
»ÃÐà´ç¹·Õè

8

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáÅÐÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁÂØ¤ãËÁ‹

จากกระแสโลกาภิวัฒนประกอบกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ภาคการผลิตทีล่ ดมาสูย คุ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในบริบทปจจุบนั “คน” จึงเปน
หัวใจของการขับเคลือ่ นการพัฒนาทีต่ อ งสรางและพัฒนาผูป ระกอบการไทยใหเปน “ผูป ระกอบการยุคใหม” ทีก่ า วทัน
และใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยวางการปรับบทบาทภาครัฐใหเสริมสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนา เพื่อผูประกอบการสามารถเขาถึงบริการทางการเงินและฐานขอมูลที่ทันสมัย
เสริ ม สร า งศั ก ยภาพในการขยายตลาดทั ้ ง ในและต า งประเทศ พร อ มรั บ มื อ กั บ การเปลี ่ ย นแปลงรู ป แบบ
ของธุรกิจใหม ๆ ในอนาคต
แผนยอยการสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ
แผนยอยการสรางโอกาสเขาถึงตลาด
แผนยอยการสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการดำเนินธุรกิจผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
14
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»ÃÐà´ç¹·Õè
à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ
เพราะประเทศไทยเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรของภูมิภาค จึงควรผลักดันและสงเสริมใหเกิดการลงทุน
ในประเทศ สงเสริมการสงออก เสริมสรางใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสินคาและเปนศูนยกลาง
ในการกระจายสินคาในภูมิภาค ดังนั้นการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเปนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศ
เพือ่ ประโยชนตอ การสงเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวก รวมทัง้ ใหสทิ ธิพเิ ศษบางประการในการดำเนินกิจการ
เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางชาติและยกระดับรายไดของประชากรในประเทศ
แผนยอยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

11

»ÃÐà´ç¹·Õè
ÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹µÅÍ´ª‹Ç§ªÕÇÔµ
ทิศทางการขับเคลือ่ นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ มุง เนนการสรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพมนุษยในทุกชวงวัยทีม่ ศี กั ยภาพ มีทกั ษะความรู เปนคนดี มีวนิ ยั เรียนรูไ ดดว ยตนเองในทุกชวงวัย
มีความรอบรูท างการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวติ และการวางแผนทางการเงินทีเ่ หมาะสมในแตละชวงวัย
และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา
แผนยอยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

18

»ÃÐà´ç¹·Õè
¡ÒÃàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
การเติบโตอยางยัง่ ยืน จะมุง เนนการอนุรกั ษและคุม ครองความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ ในและนอกถิน่ กำเนิด
เพือ่ ลดการสูญเสียชนิดพันธุท ถ่ี กู คุกคาม รวมทัง้ ลดความขัดแยงระหวางสัตวปา กับคนและชุมชน สรางระบบฐานขอมูล
ธนาคารพันธุกรรม พัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมือง
และชุมชน มุงเนนการใหความสำคัญกับการสรางการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลาย
ควบคูไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งหมด ใหความสำคัญกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เสริมสรางใหทุกภาคสวนสามารถลดความเสี่ยงและมีความพรอมที่จะรับมือกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ จัดการมลพิษที่แหลงกำเนิดโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ของพื้นที่บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล
แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
แผนยอยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมีในภาคเกษตร
แผนยอยการยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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»ÃÐà´ç¹·Õè
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¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ·Ñé§ÃÐºº

การมุง เนนพัฒนาระบบจัดการน้ำทัง้ ระบบเพือ่ ใหเกิดความมัน่ คง เพิม่ ผลิตผลในเรือ่ งการจัดการ
และการใชนำ้ ทุกภาคสวน ดูแลภัยพิบตั จิ ากน้ำทัง้ ระบบ สรางความเชือ่ มโยง ความสัมพันธและบูรณาการ
แบบหลายมิติและหลายภาคสวน โดยคำนึงถึงทั้งดานความตองการและการจัดหาความแปรปรวน
ของสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ เพิม่ ความมัน่ คงดานน้ำอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเพิม่ ความสามารถ
ในการแขงขันกับนานาประเทศ
แผนยอยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ำของประเทศ

»ÃÐà´ç¹·Õè
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¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเปนปจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร
ชาติในดานตาง ๆ โดยพัฒนาการเกษตรสรางมูลคาและอุตสาหกรรม รวมไปถึงบริการแหงอนาคต
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการปฏิรปู กระบวนการเรียนรูท ต่ี อบสนอง
ตอการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
โดยการอนุรกั ษและฟน ฟูความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ ในและนอกถิน่ กำเนิด ตลอดจนดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการวิจยั และพัฒนาทีม่ งุ เนนเพือ่ ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและพัฒนาการใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว
แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ
แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสิ่งแวดลอม
แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพื้นฐาน
แผนยอยดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¾.È. 2563 – 2570
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ áÅÐµÑÇªÕéÇÑ´¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¾.È. 2563 – 2570
à»š¹¡ÃÍºá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·È ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§
áÅÐºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡Ñ¹à¾×èÍãËŒà¡Ô´à»š¹¾ÅÑ§ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È â´ÂÁÕÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ ´Ñ§¹Õé
àµÃÕÂÁ¤¹ä·ÂáË‹§ÈµÇÃÃÉ·Õè 21
¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨·Õè¡ÃÐ¨ÒÂâÍ¡ÒÊÍÂ‹Ò§·ÑèÇ¶Ö§
à¾×èÍÊÑ§¤Á·ÕèÁÑè¹¤§áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèÂÑè§Â×¹
â´ÂÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§·Ò§¹ÇÑµ¡ÃÃÁÃÐ´Ñºá¹ÇË¹ŒÒã¹ÊÒ¡Å
¹Ó¾Ò»ÃÐà·Èä»ÊÙ‹»ÃÐà·È·Õè¾Ñ²¹ÒáÅŒÇ”
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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การออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้
คำนึงถึงบริบทของการปฏิรปู ประเทศในปจจุบนั และบริบทโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว จึงออกแบบ
นโยบายและยุทธศาสตร เพือ่ ใหผมู สี ว นเกีย่ วของสามารถมีสว นรวมในการขับเคลือ่ นการดำเนินงานในลักษณะ
แพลตฟอรม (platform) ความรวมมือตามเปาประสงคของการพัฒนาใน 4 ดาน ไดแก
1.
2.
3.
4.

การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

â´Â´Óà¹Ô¹§Ò¹¤Çº¤Ù‹ä»¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»ÃÐºº ÍÇÇ¹. ´Ñ§·ÕèáÊ´§ã¹ÀÒ¾
¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ ÍÇÇ¹. ¾.È. 2563 - 2570
1
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹
áÅÐÊ¶ÒºÑ¹¤ÇÒÁÃÙŒ

3
¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàªÔ§¾×é¹·Õè
áÅÐÅ´¤ÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéÓ

1
3

á¾Åµ¿ÍÃÁ
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
àªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ

2
4

2
¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
à¾×èÍµÍºâ¨·Â·ŒÒ·ÒÂ
¢Í§ÊÑ§¤Á

4
¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
à¾×èÍà¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹

¡ÒÃ»®ÔÃÙ»ÃÐºº¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
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Platform 1

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹áÅÐÊ¶ÒºÑ¹¤ÇÒÁÃÙŒ

คือการพัฒนากำลังคนในประเทศใหมคี วามรูแ ละทักษะทีส่ อดคลองกับการทำงานและการดำเนินชีวติ
ซึ่งศตวรรษที่ 21 ถือไดวาการลงทุนในทรัพยากรบุคคลและสถาบันความรูนั้นเปนการลงทุนในระยะยาว
การสรางองคความรูจ ากงานวิจยั ในสาขาทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพ และการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานขนาดใหญ
เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย รวมถึง
ยกระดับการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว
P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
P.5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
P.6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่สำคัญ

Platform 2

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍµÍºâ¨·Â·ŒÒ·ÒÂ¢Í§ÊÑ§¤Á

การพัฒนาประเทศใหเปนประเทศพัฒนาแลวนั้น จำเปนตองอาศัยองคความรูจากการวิจัยและ
การสรางนวัตกรรมเพือ่ ตอบโจทยทา ทายของสังคม สามารถนำพาใหประเทศหลุดพนจากกับดักความเหลือ่ มล้ำ
และสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลกที่พลิกโฉมฉับพลัน
อยางทันทวงที โดยมุง หมายใหสงั คมไทยในอนาคตเปนสังคมคุณภาพ สังคมทีเ่ ปนธรรม สังคมประชาธิปไตย
ทีเ่ ปดกวาง เคารพความแตกตางและโอบรับความหลากหลาย สังคมที่มีความเสมอภาคและความเทาเทียม
สังคมและเศรษฐกิจเติบโตอยางสมดุลบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอมและการเกษตร
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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Platform 3

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍà¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹

การแขงขันที่เขมขนในดานการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน (Competitiveness) โดยมีการออกแบบการสรางระบบนิเวศทางนวัตกรรม รวมทัง้ การสรางและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กำลังเขามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม (Disruptive
Technology) และการตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีทม่ี อี ยูเ ดิมใหมปี ระสิทธิภาพและคุณภาพดีขน้ึ อยางเปนระบบ
มีการสนับสนุนลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (R&D Investment) กอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ๆ ที่พัฒนาจากเดิมไปอยางกาวกระโดด (Leapfrogging)
P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
P.11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
P.12 โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ

Platform 4

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàªÔ§¾×é¹·ÕèáÅÐÅ´¤ÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéÓ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเปนการดำเนินการทีส่ ำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศใหเปนประเทศ
รายไดสงู ทีม่ กี ารกระจายรายไดอยางทัว่ ถึง และเปนการวางรากฐานทีม่ น่ั คงใหกบั เศรษฐกิจไทยในอนาคต การสงเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนทองถิ่นใหมมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการแขงขันซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได
จะกอใหเกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูข องประชาชนในชุมชนใหดขี น้ึ นำไปสูก ารแกไขปญหา
ความยากจน ความเลือ่ มล้ำ และความไมเสมอภาคตามเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อใหประชาชนไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางทั่วถึงและเปนธรรม
ผานการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนใหกลายเปนชุมชนนวัตกรรมและมีนวัตกรในชุมชน การใชนวัตกรรม
สังคมเขาไปชวยแกปญ
 หาในชุมชน สงเสริมการสรางมูลคาเพิม่ จากทุนทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม
การแกไขปญหาความยากจนอยางแมนยำในทุกมิติ ดวยการวิเคราะหสถานการณจากฐานขอมูลขนาดใหญ รวมไป
ถึงการกระจายความเจริญสูเมืองตาง ๆ ทุกภูมิภาค ใหเปนแหลงสรางงานสรางรายได ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนความสามารถของคนในพื้นที่
P.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
P.15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ
20
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ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÇ¡ÒÈ

2

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè
¡Ô¨¡ÒÃÍÇ¡ÒÈà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
ใชประโยชนเทคโนโลยีอวกาศเพือ่ การบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่
อยางยั่งยืน
บู ร ณาการการใช เ ทคโนโลยี อ วกาศเพื ่ อ การบริ ห าร
ทรัพยากรดิน น้ำ ปาไม และการเกษตรอยางเปนรูปธรรม
บูรณาการการใชเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการติดตามและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ
การใชเทคโนโลยีอวกาศเพื่อสาธารณะดานอื่น ๆ

เพิ่มสัดสวนมูลคาเศรษฐกิจจากกิจการอวกาศตอ
GDP ของประเทศ
มีการยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิตทางเทคโนโลยี
ของประเทศไปสูการผลิต
มีอุตสาหกรรมซอฟตแวรการพัฒนาระบบประยุกต
(Application)
มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีอวกาศกับอุตสาหกรรม
และบริการอื่นๆ
บริหารและสงเสริมใหผปู ระกอบการไดเขาถึงโครงสราง
พื้นฐานและการลงทุนดานอวกาศของรัฐ

4

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè
¡ÒÃºÃÔËÒÃâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹ÍÇ¡ÒÈ¢Í§»ÃÐà·È
มีโครงสรางพื้นฐานดานดาวเทียมสำรวจที่เหมาะสมและครบวงจร
บริหารจัดการระบบดาวเทียมสำรวจโลกใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ผลิตและใหบริการภาพถายดาวเทียมและขอมูลที่เกี่ยวของ
พัฒนาและจัดการระบบโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศเพื่อการประยุกตใชงาน
ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และการจัดการภัยพิบัติ
มีการใชงานดาวเทียมสำรวจและระบบที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè

5

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÇ¡ÒÈ

สรางนวัตกรรมอวกาศ ชิน้ สวน อุปกรณ ทีเ่ ปน
ของคนไทยสูการใชงานอยางคุมคามีคุณภาพ
และมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

มีสถาบันวิทยาการอวกาศแหงชาติ (National Space
Academy) ทีไ่ ดมาตรฐานสากลเพือ่ ผลิต และพัฒนา
บุคลากรดานอวกาศและที่เกี่ยวของทุกสาขา

สามารถสรางดาวเทียม อากาศยานเพดานบินสูง
(High Altitude Platform) และการนำสงโดย
รวมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

มี ก ารศึ ก ษา วิ จ ั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมอวกาศ
รวมถึงการสำรวจหวงอวกาศ

มีศนู ยวจิ ยั การประยุกตใชประโยชนจาก
อวกาศ และภาวะไรแรงโนมถวง

มีองคความรูด า นฟสกิ ส เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร
และการแพทย ทีส่ ามารถตอยอดสูก ารใชประโยชน
และการสำรวจหวงอวกาศ

6

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹
สรางและรวบรวมองคความรูอยางมีหลักสูตรในดานอวกาศที่เกี่ยวของ
ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญสามารถตอบสนองตอภารกิจ
ดานกิจการอวกาศทั้งของภาครัฐ และเอกชนอยางเพียงพอและตอเนื่อง
มีบคุ ลากรทีเ่ ปนคนไทยไดเขารวมโครงการ และไดรบั มอบหมายใหปฏิบตั ภิ ารกิจ
ดานอวกาศระดับนานาชาติ
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ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È
สรางเครือขายความรวมมือพันธมิตรกับองคการระหวางประเทศ และ
ประเทศในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาประเทศแบบกาวกระโดด (Springboard) รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากร การสำรวจอวกาศ การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมและกฎหมาย กฎ/กติกาที่เกี่ยวของกับกิจการอวกาศรวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ
ประเทศไทยมีบทบาทในองคการระหวางประเทศและในเวที
ระดับนานาชาติ รวมทัง้ ไดรบั การยอมรับในศักยภาพดานอวกาศ

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè

8 ¡ÒÃÊÃŒÒ§¡Åä¡¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃÍÇ¡ÒÈáË‹§ªÒµÔ

มีกฎหมายอวกาศในภาพรวมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการพัฒนากิจการดานอวกาศ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมถึงจัดใหมี พ.ร.บ. กิจการอวกาศ
แหงชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดานอวกาศของประเทศ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอวกาศแหงชาติใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติิ รวมทั้งบริหารงบประมาณติดตาม
และประเมินผล รวมทั้งสรางความรับรูแกสาธารณะ สังคม และประชาชน
สรางความตระหนัก ความรับรูประโยชนจากอวกาศกับสังคมและประชาชน
สนับสนุนความรวมมือความรู บุคลากร และงบประมาณ ระหวางภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และอืน่ ๆ
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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2

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁáÅÐÅ´¤ÇÒÁàËÅ×Íè ÁÅéÓã¹ÊÑ§¤Á

3

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨
áÅÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

การลงทุนจากภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนือ่ ง
เพิ่มการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานของประเทศเพือ่ ใหประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
การสร า งความเข ม แข็ ง ให เ ศรษฐกิ จ รายสาขา
เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดาน
การเกษตรแบบมีสวนรวม การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เพือ่ ใหประเทศไทยสามารถกาวไปสูป ระเทศทีม่ รี ายไดสงู
จากอุ ต สาหกรรมเป า หมายที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพในป จ จุ บ ั น
เพื่อเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป และ
อุตสาหกรรมอนาคต เพือ่ วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
สำหรับอนาคต
24
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ลดปญหาความเหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน
แกไขปญหาความยากจน เพื่อเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
กระจายการใหบริการภาครัฐที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง

4

¡ÒÃàµÔºâµ·Õèà»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

รักษาและฟน ฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ พืน้ ทีป่ า ไม
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
สรางความมั่นคงดานน้ำ บริหารจัดการทรัพยากร
น้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใตดินใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
บริหารจัดการน้ำในระดับลุมน้ำใหมีความสมดุล
สรางคุณภาพสิง่ แวดลอมทีด่ ี ลดมลพิษ ลดผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การแกไขปญหา
วิกฤติหมอกควัน
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ ง
จากภัยพิบัติรวมถึงความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน
ที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹
áÅÐÃÐººâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที ่ ใช เ ทคโนโลยี ข ั ้ น สู ง
เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม และสอดคลองกับศักยภาพของพืน้ ที่
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à·¤â¹âÅÂÕ
ÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการเกษตร
โดยสนับสนุนและเพิม่ ประสิทธิภาพดานการบริหาร การจัดการ
โลจิสติกสและโซอปุ ทานการเกษตร สรางโซคณ
ุ คา ใหแกเกษตรกร
เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู
สถาบันเกษตรกรและผูประกอบธุรกิจ ตั้งแตระดับฟารม
การใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคมทีน่ ำสูก ารพัฒนา
จนสงมอบสินคาเกษตรถึงผูบ ริโภค (Logistic Management
แบบกาวกระโดด
from Farm to Fork)
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร
สงเสริมนวัตกรรมการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอวกาศของไทย
ดานโครงสรางพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทัง้ สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เตรียม
ความพรอมสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ
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9

ยกระดับโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบ
กาวกระโดด

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÀÒ¤ àÁ×Í§ áÅÐ¾×é¹·ÕèàÈÃÉ°¡Ô¨

การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจบริเวณชายฝง ทะเลตะวันออก สนับสนุน
การพัฒนา อุตสาหกรรมทีใ่ ชเทคโนโลยีขน้ั สูงซึง่ เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
และสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่
พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจสังคมและสิง่ แวดลอมทีไ่ ด
มาตรฐานเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนและรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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á¼¹áÁ‹º·ÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·ÈáË‹§ªÒµÔ »‚ 2560-2564
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹·Ò§ÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (NSDI) à»š¹Ë¹Öè§ã¹¡Åä¡Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹»ÃÐà·ÈÍÂ‹Ò§ÊÁ´ØÅáÅÐÂÑè§Â×¹
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè

1

»ÃÑº»ÃØ§¡®ÃÐàºÕÂºãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§
¡ÑºÀÙÁÔ·ÑÈ¹ãËÁ‹·Ò§ÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È

มี Open data เปนนโยบายระดับชาติทางภูมสิ ารสนเทศ
มีกฎ ระเบียบทีเ่ อือ้ ตอการใชขอ มูลรวมกันของภาครัฐ
มีกฎ ระเบียบทีส่ รางความมัน่ ใจตอภาคราชการในการเผยแพร
ขอมูลภูมสิ ารสนเทศ และเอือ้ ตอการไปใชประโยชนตอ ยอด

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè

3

¾Ñ²¹ÒàÇçº·‹ÒáÅÐÃÐººãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ
ÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹
มีภาคีภูมิสารสนเทศประเทศไทยจากตัวแทนทุกภาคสวน
มี FGDS 2.0P* เผยแพรใหทุกภาคสวนตามแนวทาง
Open data
มีระบบเว็บทาใหบริการเรียกดู สืบคน ดาวนโหลด ปรับปรุง
FGDS 2.0Pตลอดจนสนั บ สนุ น การสร า งกลุ  ม ข อ มู ล ภู ม ิ
สารสนเทศเพิ่มเติม
26

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè

2

ÊÃŒÒ§ÃÐºº¢ŒÍÁÙÅÀÙÁÊÔ ÒÃÊ¹à·È
¡ÅÒ§¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°

มีชดุ ขอมูลภูมสิ ารสนเทศพืน้ ฐานใหม FGDS 2.0* ที่
สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ
ยกระดับ NGIS-G ใหเปนแพล็ตฟอรมการบูรณาการ
ขอมูลภูมิสารสนเทศ และ Gateway หลักของภาครัฐ

4
¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¼ÅÑ¡´Ñ¹

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Õè

ãËŒÁÕ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ¨Ò¡à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ
¢ŒÍÁÙÅÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È
เพิ่มสมรรถนะทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศ
มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพิ่มขึ้นในทุกภาคสวน

PART

3

á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ ÃÐÂÐ 5 »‚ (ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563-2565)

á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáÅÐ·º·Ç¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
SWOT Analysis

ÀÒÂã¹Í§¤¡Ã Internal Environment
â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹
Infrastructure

¨Ø´á¢ç§

Strengths

สทอภ. มีระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เปน
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ เพื่อการสราง
คุณคารวมกับหนวยงานตาง ๆ (Co-Development) ใหกบั ประเทศ
ในมิตทิ ส่ี ำคัญ ไดแก การปฏิรปู การตัดสินใจเชิงพืน้ ที่ (integrated-area
based management) พัฒนากำลังคน สรางนวัตกรรมอวกาศ
ตลอดจนการสรางอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ
มีระบบ Integrated Singularity Platform (ISP) ที่เปน Spatial
– temporal platform, analytic และ measurement สามารถ
สรางความไดเปรียบในการวิเคราะหและผลักดันประเด็นทางยุทธศาสตร
Policy setting, Policy deployment (ในรูปแบบ evidence-based
policy)
ระบบขอมูลภูมสิ ารสนเทศจากดาวเทียม และจาก Ground system
ซึ่งมีการเก็บขอมูลตรวจวัดครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศและเปน
ระยะเวลานานกวา 30 ป (spatial and temporal)
พืน้ ทีอ่ ทุ ยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park : SKP)
ซึง่ ไดรบั การประกาศเปนพืน้ ทีส่ ง เสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมอวกาศ
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สทอภ. มีโครงสรางพืน้ ฐานระบบปฏิบตั กิ ารอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
เชน ระบบควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม อาคารประกอบและ
ทดสอบดาวเทียม (AIT) เพื่อดำเนินการดานการวิจัยและนวัตกรรม
อวกาศ
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¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
สทอภ. มีบุคลากรที่มีประสบการณทั้งดานการประยุกตใชประโยชนเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ การควบคุม รับสัญญาณระบบดาวเทียมสำรวจโลก สำหรับดำเนินการ
เพื่อตอบสนองภารกิจเชิงนโยบาย ภารกิจเรงดวน และภารกิจตาง ๆ ของประเทศ
สทอภ. มีงบประมาณ ทุนการศึกษา สำหรับรองรับการพัฒนาบุคลากรขององคกรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวในแตละปเปนจำนวนมาก ทำใหบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนา
ความรู ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไดมากขึ้น
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ / ¡ÅÂØ·¸
สทอภ. เปนฝายเลขาคณะกรรมการแหงชาติจำนวน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการ
นโยบายอวกาศแหงชาติ (สทอภ. เปนผูช ว ยเลขานุการ) และ คณะกรรมการภูมสิ ารสนเทศ
แหงชาติ (สทอภ. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ) ทำใหสามารถผลักดันประเด็น
(Agenda) ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมได
พรฏ. สทอภ. ฉบับปรับปรุง มีจุดแข็งที่ขยายโอกาสใหกับ สทอภ. ในเรื่องตอไปนี้
สามารถใหบริการจัดหาเครือ่ งมือและการออกแบบ โดยใชความรูด า นเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
ขยายขอบเขตของภารกิจจากระบบดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ใหครอบคลุมการจัดหา
การพัฒนาและการสรางระบบดาวเทียม
กำหนดมาตรฐานและบริการตรวจสอบมาตรฐานภูมสิ ารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ
สทอภ. มี Partner ทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ และสนับสนุนการขับเคลือ่ นนโยบายดานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ เชน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน
สทอภ. ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ
Portal กลาง ของประเทศซึง่ เชือ่ มโยงขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ภายใตคณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแหงชาติ
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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จุดออน

Weaknesses

â¤Ã§ÊÃŒÒ§ Structure
ระบบขอมูลภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมและจาก Ground system ซึ่งมีการเก็บ
ตรวจวัดครอบคลุมพืน้ ทีท่ ง้ั ประเทศ และเปนระยะเวลานาน (spatial and temporal)
ยังไมไดนำไปใชประโยชนดานคุณคาและสรางโอกาสธุรกิจอยางเต็มศักยภาพ
ดังนั้นโครงสรางพื้นฐานของ สทอภ. กอใหภาระดานงบประมาณเพื่อบำรุงรักษา
มีการเติบโตจนอาจจะสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตรและการพัฒนาตาง ๆ ได
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ / ¡ÅÂØ·¸
ยังไมมีการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานการณทางยุทธศาสตรอยางเปนระบบ
เชน Corporate foresight, Environmental scanning โดยเฉพาะ Technology
scanning อาจทำใหเกิดความเสี่ยงตอบทบาทหนาที่ของ สทอภ. และผลกระทบ
ตอความคุมคาของการลงทุนการดำเนินงานในระยะยาว
งาน RDI ของ สทอภ. ตองปรับทบทวนใหสอดคลองกับนโยบายภายนอก ไดแก นโยบาย
อววน. ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคมประชาชนหรือการใชงานที่สงผลกระทบ
ในวงกวาง รวมถึงยังไมมีโครงสรางการบริหารจัดการสิทธิบัตรอยางเปนระบบ
การไดรับงบประมาณจากเงิน พรบ. มีแนวโนมลดลง เงินสะสมของ สทอภ. ลดลง
จนอาจมีผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
ยังไมมแี ผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร การรองรับ
operation ระบบ THEOS-2 (up-skill re-skill) และ
ไมมีแผนการสืบทอดตำแหนง (Succession plan)
ซึ่งจะมีผลกระทบกับการรองรับการเกษียณอายุราชการ
ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใน 5 ป
ขางหนา การทำงานทดแทนกันอยางเปนระบบ และ
การวางแผนพั ฒ นาอั ต รากำลั ง คนให ส อดคล อ งกั บ
เปาหมายตามยุทธศาสตร ในการสรางองคกรแหงคุณคา
(Value Based Organization)
30

ขาดบุคลากรที่มีทักษะ กลไกการทำงาน องคความรู
ในการขั บ เคลื ่ อ นเชิ ง นโยบายตามเป า หมายของ
องคกร
กลไกการดำเนินงานรองรับสถานการณฉุกเฉินยังเปน
ลักษณะของกลุมบุคคล ซึ่งจะสงผลกระทบตอภารกิจ
งานประจำของหนวยงาน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน RDI ตองถูกยายไปปฏิบัติ
ภารกิจ THEOS-2 (โดยเฉพาะในชวง 3 ปแรกของ
โครงการ) ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการพัฒนางาน
ดาน RDI

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ

ÀÒÂ¹Í¡Í§¤¡Ã

External Environment

¡ÒÃàÁ×Í§ / ¹âÂºÒÂ
Political / Policy

โอกาส

Opportunities

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทอวกาศ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบาย อววน. มีประเด็นใหความสำคัญ
ในดานการพัฒนาการพัฒนาการใชประโยชนดา นเทคโนโลยีอวกาศรวมถึงภูมสิ ารสนเทศ
และการสรางอุตสาหกรรมอวกาศ
นโยบายรัฐบาลกำหนดใหมีการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศในรูปแบบของ
Agenda Based และ Area Based
ประเทศไทยกำหนดนโยบาย Thailand 4.0 ที่เนนการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ซึง่ สอดคลองกับทิศทางการดำเนินงานของ สทอภ. ทีผ่ า นมาทีเ่ นนการพัฒนานวัตกรรม
รวมถึงยังมีเปาหมายทีส่ อดคลองกับเปาหมายของ สทอภ. เชน การพัฒนานวัตกรรม
การเกษตร 4.0 เปนตน
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเปนเปาหมายที่มีศักยภาพที่จะเปนปจจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ซึ่งรัฐบาลกำหนดใหมีอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกสเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยัง
อุตสาหกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศได รวมทั้งใหมีการสงเสริมธุรกิจนวัตกรรม
ขนาดเล็ก (Startup) ซึ่งจะเปนสวนชวยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

มีแนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับภารกิจของ สทอภ. เชน ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร การปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดินและการปฏิรูประบบขอมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ
เปนตน
รัฐธรรมนูญมาตรา 258 ดานการบริหารราชการแผนดิน กำหนดใหมกี ารนำเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมมาประยุกต
ใชในการบริหารราชการแผนดิน และใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน
เขาดวยกัน เพื่อใหเปนระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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àÈÃÉ°¡Ô¨
Economic

โอกาส

Opportunities

การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจบริเวณชายฝง ทะเลตะวันออก (EEC) เปนการสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมทีใ่ ชเทคโนโลยีขน้ั สูงในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกซึง่ สทอภ. มีพน้ื ที่
SKP อยูใ นบริเวณดังกลาวทีต่ อ งการพัฒนาใหเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีอวกาศ
ของประเทศ
คณะรัฐมนตรีมนี โยบายพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพือ่ สนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรม
อวกาศและอุตสาหกรรมการบิน โดยใชประโยชนจากเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

ÊÑ§¤Á Social
รัฐบาลใหความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ และการจัดการที่ดิน
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 เปาหมาย
มีบคุ ลากร อว. รวมเปนคณะกรรมการอยูห ลายชุด เชน ปกปอง ฟน ฟู และสงเสริม
การใชระบบนิเวศนบนบกอยางยัง่ ยืน เปนตน
สถานการณสภาวะแวดลอมของโลกทำใหขอ มูลดาวเทียมมีบทบาทในการวางแผน
ตรวจสอบ ติดตาม และแกไข โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ
และความมัน่ คงของประเทศ ทีส่ ง ผลกระทบตอการดำรงชีวติ ของประชาชน
à·¤â¹âÅÂÕ
Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Internet of Thing ทำใหเกิดธุรกิจใหมไดรวดเร็ว
เปนชองทางในการเผยแพร Content ดานอวกาศ เพือ่ สรางความเขาใจ ความรู และ
ความตระหนักดานอวกาศ รวมถึงสามารถสรางโอกาสในการสงเสริมการใชงาน
หรือเขาถึงบริการดานภูมิสารสนเทศของ สทอภ.
แนวโนมของเทคโนโลยีอวกาศมีราคาถูกลง มีการผลิตจากบริษทั เอกชนจำนวนมาก
ทำใหมีทางเลือกในการพัฒนาที่หลากหลาย และในราคาที่ลดลง
รัฐบาลสงเสริมสงเสริมวิจัยและพัฒนาดานอวกาศ
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¡ÒÃàÁ×Í§ / ¹âÂºÒÂ Political / Policy
กฎหมายประเทศดานการเผยแพรขอมูลของประเทศไทยยังไมทันสมัย ทำใหการสงเสริมการใช
ประโยชนขอมูลภูมิสารสนเทศยังจำกัด รวมถึงประเทศไทยยังไมมีกฎหมายแมบทดานอวกาศ

ขอจำกัด

Threats

หนวยงานเชิงปฏิบตั ภิ ายนอกมีทศั นคติกบั สทอภ. วาดำเนินงานซ้ำซอนกับภารกิจของหนวยงานอืน่
และเปนหนวยงานหารายได
หนวยงานภาครัฐอื่นมีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน ขอมูล และบุคลากรดานภูมิสารสนเทศ
จำนวนมาก แตยังไมไดบูรณาการการใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพ

àÈÃÉ°¡Ô¨ Economic
ประเทศไทยมีงบประมาณจำกัดในการลงทุนดานเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น เพียง 5% ตอป
โดยเปนงบประมาณสำหรับการลงทุนเพียง 20% การลงทุนทางดานเทคโนโลยีจากตางประเทศยังมีมูลคานอย
เมื่อเทียบกับการลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด
ประเทศในภูมภิ าคอาเซียน เชน เวียดนาม สิงคโปร มีการรวมมือกับพันธมิตรดานเทคโนโลยีอวกาศขนาดใหญของโลก
ในการชวยพัฒนาและสงเสริมกิจการอวกาศ จึงสงผลตอการผลักดันความรวมมือภายในภูมิภาค
แนวโนมการแขงขันในธุรกิจดานภาพถายจากดาวเทียมสูงขึ้น รวมถึงเริ่มมีการใหบริการขอมูลฟรีจากตางประเทศ
ทำให สทอภ. ไดรับผลกระทบดานรายไดหากมุงขายขอมูลภาพเพียงอยางเดียว
ภาคเอกชนเขาถึงเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจดวยประสิทธิภาพ cost และ services ที่ดีกวาภาครัฐ
จนอาจจะกระทบกับการดำเนินงานของ สทอภ. เชน การจัดเก็บขอมูล การทำแผนที่ หรือแมแตการสรางดาวเทียม
ตลาดรองรับอุตสาหกรรมอวกาศและความตองการผลิตภัณฑมีจำนวนจำกัด รวมถึงโอกาสในธุรกิจที่จะสามารถสราง
แรงจูงใจใหแกนักลงทุนหรือผูประกอบเขาสูอุตสาหกรรมอวกาศยังมีจำกัด
ÊÑ§¤Á Social
ศักยภาพและปริมาณบุคลากร
ของประเทศไมเพียงพอตอการ
สราง อุตสาหกรรม Aerospace

à·¤â¹âÅÂÕ Technology
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหตองมีการปรับตัว
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งตองมีการลงทุนและใชทรัพยากร
จำนวนมาก
ประเทศไทยยังไมสามารถพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงไดเอง ตองนำเขา
มาจากตางประเทศเปนหลัก
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á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ ÃÐÂÐ 5 »‚
(ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È.2563 - 2565)
GISTDA :
To be Value-based Organization
in Geo-space Intelligence
deliveries by 2020

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹
¾Ñ¹¸¡Ô¨
1. ขับเคลื่อนนโยบายประเทศดวยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
2. สรางคุณคาจากระบบและบริการภูมิสารสนเทศแบบองครวม
3. สรางและสงเสริมอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามหวงโซคุณคา
4. พัฒนาและสงเสริมมาตรฐานดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ
5. พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ
6. พัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจของประเทศ
7. พัฒนา สทอภ. ใหเปนองคกรแหงคุณคา (Value Based Organization)
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»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ
Strategic Issues

1

¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากมาตรการ
นโยบายดานอวกาศและภูมิสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการแหงชาติ
และจากการใช AIP เปนเครื่องมือกำหนดนโยบาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกำหนดหมวดการปฏิรปู ประเทศ มาตรา 258
ใหดำเนินการปฏิรปู โดยนำเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดินและการจัด
ทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน และเพื่ออำนวยความสะดวกใหแก
ประชาชน รวมถึงบูรณาการฐานขอมูลของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกันเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
และการบริการประชาชน ซึง่ จำเปนตองใชการผสมผสานการใชเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐ รวมกับการใช
สติปญญาของมนุษย ในการบูรณาการขอมูลและองคความรู การวิเคราะหขั้นสูงอยางรอบคอบ
และรอบดาน รวมถึงจะตองคำนึงถึงศักยภาพขีดความสามารถและขอจำกัดตลอดจนกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใหสามารถนำไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดจริง หรือเรียกวา "Actionable Intelligence
Policy (AIP)" อยางแทจริง บนมิตคิ วามสัมพันธเชิงยุทธศาสตรสำคัญ (Agenda-based) ดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม และบนมิติความสัมพันธเชิงพื้นที่ (Area-based)

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (สทอภ.) ซึง่ เปนฝายเลขานุการ
ในคณะกรรมการแหงชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการภูมิ
สารสนเทศแหงชาติ (ตำแหนงกรรมการและผูชวยเลขานุการ) คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ
(ตำแหนงผูชวยเลขานุการ) และ คณะกรรมการ คณะทำงานระดับชาติตาง ๆ อีกหลายชุด ซึ่งไดรับ
มอบหมายใหดำเนินการตาง ๆ ซึง่ จะชวยให สทอภ. สามารถสรางบทบาทในการดำเนินงานและผลักดัน
ภารกิจขององคกรในระดับนโยบาย และสรางความเติบโตดานอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ
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1

à»‡ÒËÁÒÂ

ขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายดานอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสรางความยั่งยืนของประเทศ

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
ขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินการตามแผนแมบทดานอวกาศและภูมิสารสนเทศแหงชาติ
สรางบทบาทและสนับสนุนการดำเนินงานกับคณะกรรมการระดับชาติ
พัฒนาตนแบบสำหรับการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย THEOS-2 เปน platform รองรับ
การดำเนินนโยบายและยุทธศาสตรชาติ
µÑÇªÕéÇÑ´

2

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแมบทแหงชาติ
พัฒนา THEOS-2 ใหสำเร็จตามแผนที่กำหนด

à»‡ÒËÁÒÂ

รัฐบาลนำ Actionable Intelligence Policy (AIP) ไปใชในการขับเคลื่อนนโยบาย

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
สรางความเชื่อมั่นกับรัฐบาลและเครือขาย ในการใช AIP เปนเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจ หรือการขับเคลื่อน
นโยบาย
เสนอรัฐบาลและคณะกรรมการระดับชาติ เชน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC),
คณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดนาน (NSB) ใหนำ AIP ไปใชในการขับเคลื่อนนโยบาย
สรางระบบเพื่อการวางแผนการตัดสินใจในระดับนโยบาย
สรางมาตรการทางนโยบายหรือขอเสนอเพื่อการตัดสินใจลงทุนของรัฐที่เกิดจากการใช AIP Platform
µÑÇªÕéÇÑ´
ระดับความสำเร็จของการนำกลไก AIP Platform ไปใชในการบริหารจัดการพื้นที่
จำนวนมาตรการทางนโยบายหรือขอเสนอเพื่อการตัดสินใจดำเนินนโยบายของรัฐที่เกิดจากการใช GI หรือ
AIP Platform
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2

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÇ¡ÒÈ
·Õèàª×èÍÁâÂ§¡Ñº THEOS-2 System
µÑÇªÕéÇÑ´
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมอวกาศ (ลานบาท)

อุตสาหกรรมอวกาศถือเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ที่จะเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Growth
Engine) ที่ผานมา สทอภ. พัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรม
อวกาศ (Space Krenovation Park - SKP) มาอยางตอเนือ่ ง
ประกอบดวยศูนยปฏิบตั กิ ารดาวเทียมภาคพืน้ ดินแบบครบวงจร
ศูนยวจิ ยั และหองปฏิบตั กิ ารตาง ๆ ศูนยฝก อบรมดานเทคโนโลยี
อวกาศและภู ม ิ ส ารสนเทศ (ศู น ย ภ ู ม ิ ส ารสนเทศสิ ร ิ น ธร)
พิพิธภัณฑอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space Inspirium)
ศูนยปฏิบัติการพัฒนา ประกอบ และทดสอบดาวเทียม และ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการประกาศ ใหกิจการที่
เกี่ยวอวกาศ ไดรับสิทธสงเสริมการลงทุน ในระดับ A1 ตาม
ประกาศของ BOI ที่ 7/2559

โดยบริษัทที่จะขอรับสิทธิ์สงเสริมการลงทุนจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
เป น ต น รวมถึ ง ประกาศให เ พิ ่ มกิ จ การนิ ค มหรื อ
เขตอุตสาหกรรมอากาศยานหรืออวกาศ และกำหนดให
อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation
Park :SKP) เปนเขตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(Science and Technology Park)

ดังนั้น สทอภ. จึงมีความพรอมที่จะเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
ภาครัฐอุตสาหกรรมและหนวยงานเจาของเทคโนโลยีตางประเทศเขามา
มีสว นรวมในพืน้ ที่ SKP เพือ่ ใหเกิดอุตสาหกรรมอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
ของประเทศในอนาคต
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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สราง EcoSystem ที่เอื้อตอการสงเสริมอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
จัดทำและสงเสริมใหเกิดมาตรการ ระเบียบ และปจจัยที่เอื้อตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศ
ประสานและเชื่อมโยง (Coordinate) ระหวางรัฐ-เอกชนเพื่อลงทุนและสงเสริมการใชงานโครงสรางพื้นฐาน
เพื่ออุตสาหกรรมอวกาศอยางตอเนื่อง
ผลักดันระดับนโยบายใหเกิดความตระหนักในประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศตอความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน
เพื่อใหเกิดการลงทุนอยางตอเนื่อง
µÑÇªÕéÇÑ´
ระดับความสำเร็จของการสงเสริมใหเกิดมาตรการ ระเบียบ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศ
จำนวนบริษัทหรือ Startup ที่ สทอภ. ใหการรับรองในการขอรับสิทธิ์การลงทุนดานอุตสาหกรรมดานอวกาศ
ตามประกาศของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

2

à»‡ÒËÁÒÂ พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่สามารถนำไปสูการสรางอุตสาหกรรมอวกาศ
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปสูการตอยอดดานธุรกิจ การขับเคลื่อนนโยบาย หรือเพื่อประโยชน
ในการดำเนินงานของสทอภ.
สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการกับหนวยงาน/บุคคลภายนอก
โดยใช Soft Infrastructure (คน/เทคโนโลยี/ขอมูล) และ Hard Infrastructure (AIT) จาก THEOS-2
µÑÇªÕéÇÑ´
มูลคาการลงทุนของบริษัทที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม (ลานบาท)
จำนวนผลงานดานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
จำนวนบริษทั หรือหนวยงานทีม่ สี ว นรวมในการพัฒนา Soft Infrastructure (คน/เทคโนโลยี/ขอมูล)
และ Hard Infrastructure (AIT) จาก THEOS-2

3
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à»‡ÒËÁÒÂ สรางความเชื่อมั่น และสงเสริมใหหนวยงานภายนอกเขาสูอุตสาหกรรมอวกาศ
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
สงเสริมใหบริษัท IDE / Startup เขาสู Value Chain การผลิต/บริการของบริษัทในระดับโลก
สงเสริมใหเกิดการลงทุนในดานเทคโนโลยีอวกาศของหนวยงานภายนอก
µÑÇªÕéÇÑ´
จำนวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนายกระดับความสามารถและใชประโยชนในเขตนวัตกรรม
ระดับความสำเร็จของบริษัทที่มีผลิตภัณฑที่เขาสู Global Value Chain

3

ÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹ÒáÅÐÁÙÅ¤‹Ò¨Ò¡ÃÐººÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·ÈÍ§¤ÃÇÁ
µÑÇªÕéÇÑ´
คุณคาและมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ที่เกิดจากการบริการ Solutions

ปจจุบัน สทอภ. ใชประโยชนจากระบบภูมิสารสนเทศเพื่อตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และความมัน่ คงจำนวนมาก อยางไรก็ตาม แนวทางการสรางคุณคาและมูลคาจากภูมิสารสนเทศของ สทอภ.
ในอนาคต และตองดำเนินการใหสอดคลองกับการบริหารจัดการเชิงพืน้ ทีแ่ บบองครวมใน 6 ดาน ภายใตโครงการ
ระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ซึ่งประกอบดวย
ดานการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
ดานการบริหารจัดการน้ำแบบองครวม
ดานการจัดการภัยพิบัติ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
ดานความปลอดภัยทางสังคมและความมั่นคงของชาติ
ดานการจัดการเมือง แนวพื้นที่เศรษฐกิจ และโครงสรางพื้นฐาน

โดยภายใตการขับเคลือ่ นโครงการ THEOS-2 รูปแบบการพัฒนาและสรางคุณคาจะดำเนินการรวมกับ
หนวยงานทีเ่ ปนเจาของหนาทีภ่ ารกิจในรูปแบบ Co-Development เพือ่ ใหตรงความตองการและเกิดคุณคา
และมูลคาไดอยางหลากหลายมากยิ่งขึ้น
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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มี Solution จากระบบภูมสิ ารสนเทศองครวมเพือ่ ตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทั้งในเชิง Area Based และ Sector Based
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
สรางความเชื่อมั่น และสงเสริมการนำผลิตภัณฑและบริการไปใชใหเกิดคุณคาแกสังคม
ในเชิง Area Based และ Sector Based
เพิ่มศักยภาพ ยกระดับ และใชประโยชนเครือขายในการนำ Application / Solution
ของ สทอภ. ลงไปสูพื้นที่ และการใชในภาคสวนตาง ๆ
พัฒนา Solution ภูมิสารสนเทศแบบองครวมเพื่อการใหบริการ
ใหบริการ Solution ทีแ่ กไข และ/หรือ สรางความยัง่ ยืนดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
µÑÇªÕéÇÑ´
จำนวนพืน้ ทีช่ มุ ชนทีน่ ำ Solution / Application ไปใชประโยชนเพือ่ สนับสนุนการแกไข
ปญหา เชน ความยากจน ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ และการจัดการทรัพยากร เปนตน
ด า นการพั ฒ นา Solution ที ่ เ กิ ด จากการร ว มมื อ ระหว า ง สทอภ. และหน ว ยงาน
ภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน
รายไดจากการใหบริการผลิตภัณฑและบริการของ สทอภ.
Business Contact จากโครงการ THEOS-2

40
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ÊÃŒÒ§ Research Ecosystem áÅÐ Knowledge Ecosystem
´ŒÒ¹ÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È
ปจจุบันมีการใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศเพือ่ ตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม
และความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ภาคเอกชนสนใจ
เริม่ มีการพัฒนาบุคลากรดวยตนเองเพือ่ ปอนเขาสูอ ตุ สาหกรรม
เฉพาะทาง ทั้งใน First S-Curve และ New S-Curve มีกลไก
บู ร ณาการการเรี ย นรู  ก ั บ การทำงาน (Work-integrated
Learning) กลไกเคลื่อนยายบุคลากรจากสถาบันการศึกษา
ไปยังสถานประกอบการ การทำงานวิจัยที่มีโจทยมาจากสถาน
ประกอบการ ทำใหแนวทางการพัฒนาบุคลากรมีความหลากหลาย
และเปดกวางมากขึ้น สทอภ. จึงจำเปนตองพัฒนา Platform
รองรับการสงเสริม แลกเปลี่ยน รวมถึงการตอยอดการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาองคความรูแ ละการแลกเปลีย่ นองคความรู
จากผูที่มีความสามารถ (Technology Transfer Group)
ใหสอดคลองความตองการของประเทศตามยุทธศาสตรของ
ประเทศ

นอกจากนี้ สทอภ. จำเปนตองเริ่มมีการวิจัยขั้นแนวหนา (Frontier Research) ที่จะมุงเนนการตอบสนอง
ความทาทายในอนาคต ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ซึ่ง
สทอภ. สามารถใชโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เปนพื้นฐานในการตอยอด
องคความรูไปสูการวิจัยขั้นแนวหนา (Frontier Research) ในดานอวกาศได
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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à»‡ÒËÁÒÂ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สรางกลไกการบริหาร และผลงานวิจัยของ Research Ecosystem
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
สราง RDI Platform โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนา THEOS-2 เพื่อสนับสนุนการสรางดาวเทียมและระบบ
สถานีภาคพื้นดินภายในประเทศ
พัฒนางานวิจัยชั้นแนวหนา(Frontier Research) และสรางเครือขายงานวิจัยระดับสากลในดานการบิน
และอวกาศ (Aerospace Research) รวมทั้งวิทยาศาสตรระบบโลก (Earth System Research)
ยกระดับการวิจัยประยุกต (Applied Research) ทั้งในดาน Hardware (วัสดุ/อุปกรณ/sensors) และ
Software (coding/programming) เพื่อนำไปสูพัฒนาขีดความสามารถในอนาคต
µÑÇªÕéÇÑ´
ระดับความสำเร็จในการสรางดาวเทียมขนาดเล็กและระบบสถานีภาคพื้นดินภายในประเทศ
ระดับความสำเร็จในการวิจยั ประยุกต (Applied Research) ทัง้ ในดาน Hardware (วัสดุ/อุปกรณ/sensors)
และ Software (coding/programming)
จำนวนโครงการวิจัยที่สามารถนำไปประยุกตหรือพัฒนาเปนตนแบบ หรือขยายผลสูการใชประโยชนได
จำนวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (บทความ)

à»‡ÒËÁÒÂ มี Knowledge Ecosystem เพื่อการพัฒนากำลังคน S&GI ของประเทศรองรับ

การขับเคลื่อนนโยบายและการสรางคุณคา
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
สราง Knowledge Platform และ Technology Transfer Group เพื่อสรางกำลังคนดาน S&GI ของ
ประเทศที่ยอมรับในระดับสากล
บริหารและขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแหงอนาคต (Skill for the Future) ทั้งปรับเปลี่ยนทักษะเดิม
(Reskill) และเตรียมทักษะใหม (New Skill) โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนา THEOS-2
สงเสริมการพัฒนากำลังคนสูความเปนเลิศ (Brain power) ดาน S&GI
µÑÇªÕéÇÑ´
ระดับความสำเร็จของการสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ
(University-Industry-Government Collaboration) เพื่อผลิตบุคลากร (วิศวกร นักเทคโนโลยี)
คุณภาพสูงเพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมายและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
เพิ่มศักยภาพ ยกระดับ และใชประโยชนเครือขายในการนำ Application / Solution ของ สทอภ.
ลงไปสูพื้นที่ และการใชในภาคสวนตาง ๆ
พัฒนา Solution ภูมิสารสนเทศแบบองครวมเพื่อการใหบริการ
ใหบริการ Solution ทีแ่ กไข และ/หรือ สรางความยัง่ ยืนดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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ปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนสงผลใหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงมีความจำเปนอยางยิ่ง
สำหรับองคกรทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีต่ อ งเพิม่ ศักยภาพและความยืดหยุน
ในการปรับเปลีย่ นเพือ่ ตอบสนองความตองการของระบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
หากภาครั ฐ ไม ส ามารถยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลและหลั ก ของคุ ณ ค า
ในการปรับเปลี่ยนองคกรและพัฒนาการบริหารจัดการขององคกรเพื่อ
ไปสูองคกรสมัยใหมได ก็จะสงผลบั่นทอนความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ทัง้ ยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
ดังนัน้ สทอภ.จำเปนตองพัฒนาแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐใน
รูปแบบใหม ทีเ่ นนคุณคา และผลสัมฤทธิอ์ งคกรเปนเปาหมายสำคัญ โดย
เนนในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาขีดความสามารถองคกรและบุคลากร
การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยขององคกรใหเกิดประโยชนสงู สุด
การวางระบบบริหารที่นำเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาลดขั้นตอน ระยะเวลา
และตนทุนการดำเนินการ การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาล เปนตน

1

à»‡ÒËÁÒÂ มีการขับเคลื่อนองคกรสู Value-Based Organization
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
สงเสริมวัฒนธรรมและคานิยมองคกรแหงคุณคา (Value Based) และสราง “G I S T D A” working
culture/Due Care
พัฒนาและใชประโยชนนวัตกรรมเพือ่ รองรับยุทธศาสตรการสรางคุณคาขององคกร เชน Business Unit (BU)
เพื่อสรางคุณคาในแตละภารกิจ, สงเสริมการใช Project based Management แทน Function based,
ทรัพยสินทางปญญา
µÑÇªÕéÇÑ´
ระดับความสำเร็จของการสราง Value-Based Organization (VBO)
นวัตกรรมการบริหารเพื่อสรางวัฒนธรรมที่รองรับการสรางองคกรแหงคุณคา
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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2

à»‡ÒËÁÒÂ บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองเปาหมายองคกร
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
พัฒนาแผนแมบทพัฒนาบุคลากร สทอภ. และ บริหารกำลังคนของ สทอภ.
พัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill/Newskill) ใหสอดคลองรองรับการดำเนินยุทธศาสตรและเปาหมายองคกร
พัฒนา Succession Plan และระบบบริหารจัดการ Talent Management
µÑÇªÕéÇÑ´
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับความสำเร็จในการคัดเลือก สรรหาบุคลากรที่สอดคลองและเหมาะสม ตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
สูองคกรแหงคุณคา

3

4
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à»‡ÒËÁÒÂ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกบริหารจัดการองคกรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
พัฒนา Workﬂow Process, Standard Operating Procedure เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
เชน งานกฎหมาย การพัสดุ การคลัง การบริหารงานทั่วไป เปนตน
พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการองคกรแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทุกระบบงาน
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกบริหารจัดการองคกรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร (THEOS-2)
µÑÇªÕéÇÑ´
ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริหารจัดการองคกร
ประสิทธิภาพการบริหารเงิน สทอภ. เพื่อสรางความยั่งยืนใหองคกร
ระดับความสำเร็จในกระบวนการทำงาน โดยการบริหารจัดการแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทุกระบบงาน

à»‡ÒËÁÒÂ บริหารยุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อกำหนดบทบาททั้งในและตางประเทศ
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
พัฒนาการใชเครื่องมือทางยุทธศาสตร เชน scenario planning / foresight / environmental scanning
เพื่อสราง Value Creation Strategy
ใชความรวมมือระหวางประเทศเปนชองทางในการเขาถึงทรัพยากร (เทคโนโลยี องคความรู บุคลากร เงินทุน ตลาด)
ในการยกระดับ สทอภ. ไปสู VBO
µÑÇªÕéÇÑ´
ประเด็นกลยุทธจากการวิเคราะหดวยเครื่องมือทางยุทธศาสตรที่นำไปสูการสรางคุณคา
จำนวนความรวมมือภายในประเทศ และ/หรือ ระหวางประเทศ ทีม่ ผี ลตอการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร หรือภารกิจ สทอภ.

PART

4

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป

(วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565)

หลักการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป
(วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565)

2 Innovation

เนนพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพือ่ เปนทุนขององคกร
เพือ่ นำไปเพิม่ ศักยภาพในการดำเนินงาน
ทัง้ ในการพัฒนากระบวนงานการตอยอด
ธุรกิจ และการขับเคลื่อน

3

1

Target

ยึดยุทธศาสตรและเปาหมายยุทธศาสตร
เปนแนวทางการดำเนินงานหลัก

3C

เนนการดำเนินงานในรูปแบบของ 3C (Cluster Connectivity
Co-creation) รวมระหวางภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
และหนวยงานตางประเทศ เพื่อเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ภารกิจดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ และความตระหนักในเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ป (วาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565) รวมถึงสรางชองทางในการสราง
ความมีสว นรวมของเจาหนาที่ เพือ่ ใหเจาหนาที่ สทอภ. มีสว นรวมในการขับเคลือ่ น
àª×èÍÁâÂ§ÃÐËÇ‹Ò§á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐÀÒÃ¡Ô¨¢Í§ Ê·ÍÀ.
á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ
ÃÐÂÐ 5 »‚
(ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚
¾.È. 2563 - 2565)

สรางความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และนโยบายอืน่ ๆ เพือ่ สราง
ความชัดเจนและความเชือ่ มโยงในการดำเนินภารกิจสนับสนุน รวมถึงการกำหนด
นโยบายดานอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ

ÊÃŒÒ§ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁãËŒàÍ×Íé µ‹Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ Ê·ÍÀ.
โดยการวิจยั และพัฒนาเครือ่ งมือ ปรับกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ

»ÃÑº»ÃØ§ÃÐººÇÒ§á¼¹ µÔ´µÒÁ áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å การดำเนินงาน
ใหเปนเอกภาพ เพื่อใหผูบริหารมีเครื่องมือในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
46

¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÂØ·¸ÈÒÊµÃ
ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของยุทธศาสตร โดยเปดโอกาส
ให ผ ู  ม ี ส  ว นได ส  ว นเสี ย ทั ้ ง ภายในและภายนอกเข า มามี ส  ว นร ว ม
ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็น

เปนระบบประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุงเสนอผลผลิต ผลลัพธ
และผลกระทบ เพื ่ อ ใช ว ั ด ความสำเร็ จ และความล ม เหลวของ
แผนยุทธศาสตร

ประเมินดวยตนเองเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและติดตามผล
อยางใกลชดิ ควบคูก ารใหหนวยงานหรือสถาบันทีเ่ ปนกลางทำหนาที่
ประเมินผล

มีหลักเกณฑการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
โปรงใส มีมาตรฐาน เปนกลาง และถูกตองตามหลักวิชาการ
บนพื้นฐานของขอเท็จจริง เพื่อใหสามารถใชเปนแนวทาง
ปรั บ ปรุ ง และทบทวนมาตรการ นโยบาย แผนงาน และ
โครงการ

á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÃÐÂÐ 5 »‚ ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 – 2565 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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á¹Ç·Ò§¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÂØ·¸ÈÒÊµÃ

á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ ÃÐÂÐ 5 »‚ (ÇÒÃÐáÃ¡ 3 »‚ ¾.È. 2563 - 2565)

1

ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃµÔ´µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å 3 ÃÐÂÐàÇÅÒ

1

การประเมิน ผลกอนการปฏิบ ัต ิก ารหรื อ
กอนเริ่มโครงการ (Ex-Ante Evaluation)
โดยเปนการประเมินสถานการณและสำรวจ
ขอเท็จจริงตามสมมติฐานความเปนไปได
ในการดำเนินโครงการ

3

การประเมินผลหลังการดำเนินงาน (Ex-Post Evaluation) เปนการประเมินผลเพื่อสรุปจนสิ้นสุดแผนแลว
วาไดรบั ความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ ำหนดไวมากนอยเพียงใด มีผลผลิตและผลลัพธทเ่ี กิดขึน้
ภายหลังจากสิ้นสุดแผน เปนการวิเคราะหประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบ
ทั้งทางบวกและทางลบของโครงการ

2
3

2

การประเมินผลระหวางดำเนินงาน (On-Going Evaluation)
เปนการติดตามประเมินผลความกาวหนาในระยะทีก่ ำลัง
ดำเนิ น งาน เพื ่ อ ศึ ก ษาว า พบป ญหาอุ ปสรรคใดบ า ง
ในการดำเนินงาน ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก
ที่มีผลกระทบ

สรางมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงพัฒนาตัวชีว้ ดั และตัวชีว้ ดั รวมใหไดมาตรฐานสากล
(Joint Key Performance Indicator: JKPI) เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของซึง่ สามารถวัดไดทง้ั รูปของตัวชีว้ ดั ผลกระทบรวม ตัวชีว้ ดั ผลลัพธรว ม และตัวชีว้ ดั ผลผลิตรวม

การนำเสนอผลการติดตามและประเมินผล
เปนการนำเสนอผลการประเมินใหทุกฝาย
ไดรับทราบทั้งเจาหนาที่ ผูบริหาร และ
คณะกรรมการบริ ห าร ตลอดจนผู  ส นใจ
ไดรับทราบผลการประเมิน

4

พัฒนาระบบขอมูลและประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถในการประเมินผล โดยจัดทำระบบ
ขอมูลการบริหาร (Management Information
System) เพื่อเขาถึงขอมูล วิเคราะห และสามารถ
นำขอมูลไปใชไดอยางเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพ
นำขอมูล การประเมินไปใชในการกำหนดทางเลือกนโยบาย
และสรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

ÊÓ¹Ñ ¡ §Ò¹¾Ñ ² ¹Òà·¤â¹âÅÂÕ Í Ç¡ÒÈáÅÐÀÙ Á Ô Ê ÒÃÊ¹à·È
(Í§¤ ¡ ÒÃÁËÒª¹)

