
   

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 
6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  
1) การพัฒนาความรู้และการปรับตัวรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การสร้างระบบประกันภัยและปรับปรุงกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง การพัฒนาระบบเตือนภัย ระบบข้อมูล ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2) พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ รวมทั้ ง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย สร้างจุดยืนในบริบท โลกใหม่ 
โดยรักษาสมดุลกับมิตรประเทศ สนับสนุนบทบาทประเทศไทยในการเป็นผู้น ากลุ่ม CLMVT และบูรณาการ
แนวทางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกระดับ พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน การสร้าง
ฐานเศรษฐกิจในบริบทโลกใหม่ พัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ยกระดับไทยสู่มาตรฐานระหว่างประเทศทุกด้าน 

การด าเนินการตามแผนแม่บท  
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  การเสริมสร้างความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า - กลางน้ า - ปลายน้ า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ 
การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ การรักษาความมั ่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและในพื้นที่ชายแดน ส่งเสริมการป้องกันอธิปไตยทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ พัฒนา
ศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบจัดการภัยพิบัติ บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความม่ันคง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม สนับสนุนความร่วมมือทางการพัฒนาที ่จะน าไปสู ่การเพิ ่มข ีด
ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พร้อมทั้งการพัฒนาด้านการต่างประเทศ 
ให้มีเอกภาพและมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการเมือง ส่งเสริมความรู้ทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ส่งเสริมการพัฒนา 
พรรคการเมือง และปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป  
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๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  
1) ส่งเสริมการท าเกษตรยั่งยืนที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

ที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ลดต้นทุนการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ สนับสนุนเอกชนในการเชื่อมโยงผลผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
สินค้าเกษตรสร้างมูลค่า รวมถึงท าข้อตกลงให้มาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ 
จัดท าแผนที่น าทางในการพัฒนา ส่งเสริมการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร  
ของเหลือ ทั้งจากกระบวนการผลิตภาคเกษตรและผลพลอยได้ อ่ืน พัฒนาและท าธุรกิจผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
มูลค่าเพ่ิมสูงที่มีศักยภาพทางการตลาดในอนาคต ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกใช้และบริโภคสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปที่ปลอดภัย คุณภาพสูง และได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนให้ส่วนราชการใช้สินค้าเกษตรและ
สินค้าแปรรูปที่ได้คุณภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิต
ที ่หลากหลาย พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการฟาร์ม การด าเนินธุรกิจการเกษตร 
ในยุคดิจิทัล พัฒนาระบบนิเวศการเกษตร อาทิ ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิต
สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการเกษตรให้เชื่อมโยงกัน เป็นข้อมูลเปิดที่สามารถ 
เข้าถึงได ้และสนับสนุนบทบาทสถาบันเกษตรกร เป็นต้น 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตที ่มุ ่งเน ้นให ้ภาคเอกชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการลงทุน ผล ักด ันให ้เก ิด  
ความเชื่อมโยงกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืน / สนับสนุนเอกชนให้มีส่วนร่วมในการยกระดับบริการทางการแพทย์ 
บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพ ส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาฐานการผลิตและสนับสนุนการจัดตั้ง
โรงงานต้นแบบเภสัชชีวภัณฑ์ ยา สมุนไพร และวัคซีน รวมทั้งยกระดับศูนย์ทดสอบและการประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ สนับสนุนการพัฒนาระบบก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ การลงทุน และการน าผลิ ตภัณฑ์ 
ที่ได้มาตรฐานออกสู่ตลาด / ส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล พัฒนาต่อยอดฐาน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล สนับสนุนการลงทุนที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ าที่มี
เทคโนโลยีขั ้นสูงและเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สนับสนุนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 5G เพ่ือลดต้นทุนการผลิต บูรณาการความร่วมมือ 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ดึงดูดและพัฒนาให้เกิดการลงทุนต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัลจากต่างประเทศ / ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภาคส่วนต่าง ๆ 
รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะ การดัดแปลงรถเก่ามาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ขยายตลาดยานยนต์ไฟฟ้า และรักษา
ฐานการส่งออกไปต่างประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การสร้างฐานการผลิต
แบตเตอรี่และชิ้นส่วนส าคัญ สนับสนุนสุดยอดผลิตภัณฑ์ของไทย (Product Champion) พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเดิมให้ปรับเปลี่ยนไปสู่สายการผลิตของยานยนต์ไฟฟ้าและการปรับตัวต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
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การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต รวมทั้ง 
การร่วมลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศ  / เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดเข้าถึงดอกเบี้ยต่ า สนับสนุน  
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า จัดท าแผนพัฒนาด้านมาตรฐานสถานประกอบการยานยนต์ไฟฟ้า และการต่อยอดศูนย์ทดสอบ
ยางล้อแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล สนับสนุนการลงทุน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ 
ในรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการปรับตัวทางเทคโนโลยีในอนาคต แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการดึงดูดนักลงทุน และแรงงานทักษะสูง ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
และอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมกลไกตลาดเงิน ตลาดทุน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) ส่งเสริมการท่องเที ่ยวชุมชนบนฐานความหลากหลายและวัฒนธรรม สนับสนุน
ผู ้ประกอบการและสตาร์ทอัพประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งและบริการการท่องเที่ยวในเมืองรอง พัฒนาการท่องเที่ยว 
ตามแนวคิดโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอกชนและธุรกิจรายย่อยในการพัฒนา 
แหล่งท่องเที ่ยวของชุมชน รวมทั ้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื ้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วม ของ
ภาคเอกชนในการลงทุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนและภาครัฐ / ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น การท่องเที่ยวเพ่ือการจัดประชุม เพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้า 
(MICE) / ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ / พัฒนาเมืองสุขภาพแบบครบวงจร เพ่ือสร้างแบรนด์ 
ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ต่อยอดให้ เกิดสินค้าใหม่ พัฒนาการท่องเที่ยว
ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื้อสูง อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เกษียณอายุ และกลุ่มพ านักระยะยาว เป็นต้น / 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า ทั้งเรือส าราญ เรือยอร์ช และเรือร่องแม่น้ า โดยจัดท าแผนพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน / 
ส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)  
การบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลเช ิงล ึกด้านการท่องเที ่ยวให ้ม ีความเป็นเอกภาพ น่าเชื ่อถ ื อ  
และทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับข้อมูลการท่องเที ่ยวและบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง โดยสนับสนุนให้มีกลุ่มสินค้าที่ระลึกประจ าชาติ  ตลอดจนยกระดับการพัฒนา
ทักษะและศักยภาพบุคลากรภาคการท่องเที่ยว รวมถึงอ านวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
ของภาครัฐ และมีการข้ึนทะเบียนแรงงานภาคการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง 

4) พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนการเพิ่มบทบาท การขยายเครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาพื้นที่และเมือง ยกระดับ
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ความสามารถทางการเงินการคลังและการจัดการการลงทุนในระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมการเข้าถึงระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเมือง การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนเมืองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเปราะบาง 
พัฒนาและประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลของเมืองให้พร้อมต่อการยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งสนับสนุน
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการลงทุนในพ้ืนที่ / พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองร่วมกันระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีการเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ตลอดจน
พัฒนาระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาพื้นที่เมือง 

5) พัฒนาระบบขนส่งทางรางเพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพระบบขนส่งทางน้ า 
พัฒนาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทางด้านกายภาพและการบริหารจัดการ ผลักดันการแก้ไขข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยบูรณาการแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเข้ากับเส้นทางใน CLMVT และจีน สนับสนุนให้มีแผนการลงทุนศูนย์โลจิสติกส์ ส่งเสริม
การดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบ
ดิจิทัลของเมืองให้ครอบคลุม รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสาธารณะ และการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงาน
สะอาดและประหยัดพลังงาน / พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้มีความพร้อมต่อปริมาณการใช้งาน
รถยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและนวัตกรรมประหยัดพลังงานในครัวเรือน พัฒนาระบบข้อมูล
การบริหารจัดการ การผลิต และการใช้งาน รวมทั้งสนับสนุนการใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานที่มีราคา  
ที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่ประชาชนในการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพและ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว / ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดเพ่ือการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
พัฒนาให้เกิดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการของภาครัฐเ พ่ิมขึ้น 
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการด ารงชีพ รวมทั ้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 
ความเป็นเจ้าของอธิปไตยทางข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์มที่ท าธุรกิจจากข้อมูล 
ของคนไทย พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลที่จะสนับสนุนให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ
ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ทั้งในด้านพื้นที่และราคา 

6) เสร ิมสร้างความรู ้พื ้นฐาน พร้อมทั ้งให ้ส ิทธ ิประโยชน ์และสิ ่งจ ูงใจให ้ว ิสาหก ิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการ 
การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง SME ภายในสาขาและ 
กับรายใหญ่ภายในห่วงโซ่อุปทาน เสริมสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและ 
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการการจัดการและการตลาด / ส่งเสริมสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจให้มีมาตรการสินเชื ่อและค้ าประกันสินเชื่อที ่ชัดเจนส าหรับ SME โดยเฉพาะวิสาหกิจ 
รายเล็กและรายย่อย ส่งเสริมการใช้ข้อมูลธุรกิจและร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprint) ในการพิจารณา 
การปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ส่งเสริมให้ SME ระดมทุนผ่านตลาดทุนหรือทางเลือกที่หลากหลาย รวมทั้ง 
เปิดโอกาสให้ SME หรือสตาร์ทอัพในสาขาด้านการเงินขยายและต่อยอดธุรกิจในการเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือก 
ที่ เหมาะสม / พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศให้  SME ทั่วไปเข้าถึงได้  รวมทั ้งเร ่งส ่งเสร ิม 
ให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า เร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรค
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ต่อการด าเนินธุรกิจและสร้างให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่าง SME กับผู้ประกอบการรายใหญ่  รวมถึง 
เพ่ิมความสะดวกในการประกอบธุรกิจ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบมาตรฐานให้ SME สามารถเข้าถึงได้
ด ้ว ยต ้น ท ุน ต่ า  จ ัด ให ้ม ี Single ID และส ่ง เส ร ิม ให ้ SME ใช ้ใน การท าธ ุรกรรมผ ่าน ระบ บด ิจ ิท ัล  
พร้อมทั้งพัฒนาพอร์ททัลกลางเชื่อมโยงข้อมูลของ SME เข้ากับระบบการให้บริการภาครัฐ และเปิดโอกาส 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ได้ พัฒนาระบบคลังข้อมูลส าหรับให้บริการเป็นระบบออนไลน์
และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ผ่อนคลายข้อจ ากัดด้านการระดมทุน และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจ 
สตาร์ทอัพสู่ตลาดโลก รวมทั้งพัฒนาระบบส่งต่อการให้ความช่วยเหลือและขยายการให้บริการพัฒนาธุรกิจ  
ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ 

7) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อเป็น
ฐานอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง โดยส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง บริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ เป็นต้น การลงทุนและการจ้างงาน 
ในพ้ืนที่ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง / ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
โดยลงทุนสร้างท่าเรือและสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ที่จังหวัดชุมพร และระนอง เพ่ือให้ไทยเป็นประตู
การค้าท่ีส าคัญ (Gateway) รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ อาทิ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง 
และสตูล / ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเขตพัฒนาพิเศษ  
ตามเส้นทางส าคัญ และเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการลงทุนและการค้า
ชายแดน 

8) สนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปแบบมุ่งเป้า 
พร้อมทั้งส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัย อาทิ มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา ภาคเอกชน 
เป็นต้น ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไร้คนขับ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิต
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของภาครัฐที่สร้างขึ้น ตลอดจนจัดท าระเบียบ
รองรับการวิจัยและพัฒนายานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ และการปรับเปลี่ยนให้ใช้ระบบไฟฟ้าและระบบ  
การขับขี่แบบอัตโนมัติ / ส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจรูปแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า ส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมต้นแบบโมเดลธุรกิจ และกลไกความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบวงจร สนับสนุนการลดและหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรและเพ่ิมมูลค่าของเสีย 
ส่งเสริมเทคโนโลยีการกักเก็บ ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างประเทศ สนับสนุนการสร้างบุคลากร นักวิจัย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย
ด้านภัยธรรมชาติ สร้างบุคลากรด้านการวิจัยที่มีความรู้ข้ามศาสตร์ มีทักษะการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ดิจิท ัลทางการแพทย์ สร้างนิเวศการวิจัยให้เอื ้อต่อการน า เทคโนโลยี นวัตกรรม มาต่อยอด 
ในเชิงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยพัฒนาระหว่างประเทศ พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีคุณภาพ ผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองการแก้ปัญหา
และพัฒนาศักยภาพของพื้นที ่ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาท างานพร้อมกับนักวิจัยและผู้ประกอบการ  
สตาร์ทอัพ โดยการเชื่อมโยงระบบและกลไกการท างานวิจัยของเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเลิศในต่างประเทศ 
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การด าเนินการตามแผนแม่บท  
พัฒนาการเกษตร ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร

แปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่ 
อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
และการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท่องเที่ยว การพัฒนา
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล  
การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการสร้างเกษตรมูลค่าสูง และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที ่ยว

คุณภาพสูง ส่งเสริม SME ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี ่ยนผ่านเข้าสู ่ยุคดิจิทัล พัฒนาระบบนิเวศ  
เพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผลักดันการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 
ด้านพลังงาน สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้า 
ที่แท้จริง การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สนับสนุนการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) หน่วยงานภาครัฐ ผลักดันการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) สนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริม
และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ
ท้องถิ่นผ่านการท างานแบบบูรณาการ โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  
1) พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้าน พัฒนา

ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น รวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิรูประบบอุดมศึกษาและส่งเสริม
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งกระจายโอกาสการพัฒนา
สมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนและพัฒนาก าลังคน สร้างกลไกรวบรวม
ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคม ตลอดจนพัฒนาความตระหนักรู้และสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียนระดับพ้ืนฐาน 
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2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เอื้อต่อรูปแบบวิถีชีวิตปกติ ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้สนับสนุนบริการทางการแพทย์ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ิมขีดความสามารถด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งส่งเสริม 
การเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางการแพทย์ พัฒนาต่อยอดประโยชน์จากการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ 
ส่งเสริมมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์แก่สถาบันชั้นน าและบุคลากรระดับนานาชาติในการร่วมพัฒนา
มาตรฐานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ส่งเสริมการพัฒนาและน าเข้าบุคลากรทางการแพทย์ 
การกระจายก าลังคนด้านสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ห่างไกล ตลอดจนส่งเสริมระบบ
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

การด าเนินการตามแผนแม่บท  
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การมี 

จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ การใช้สื่อ
และสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
เน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น  
วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ การพัฒนาการเรียนรู้ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย การเสริมสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ด้านสาธารณสุข พัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่  
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแล
รักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู ้ป่วย  พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู ้ส ูงอายุด้านการบริบาล 
การรักษาพยาบาลที ่บ ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเช ิงนวัตกรรม  
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ด้านสังคม ส่งเสริมให้มีระบบ
การออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ ด้านการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนากลไกและระบบ
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน และ
ส่งเสริมบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ส่งเสริมการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดี ส่งเสริมการออกก าลังกายและ 
เล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลั งคนของประเทศที่ เชื่อมโยงข้อมูล 
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 
ในด้านทักษะดิจิทัล ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม 
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  
1) เพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  พัฒนาที่พักอาศัย

ให้ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัย พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา  
ที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตสู่คนรุ่นหลัง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุแก่คนวัยอ่ืน ๆ 
รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมรองรับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

2) ยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมมูลค่าของสหกรณ์การเกษตร  
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่อุปทานในระดับพ้ืนที่ สนับสนุน
เทคโนโลยีในการกระจายสินค้าและบริการ พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น โดยสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น 
ขยายผลแบบอย่างความส าเร็จในการบริหารจัดการ เพื่อผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับทรัพยากรของชุมชน 
ส่งเสริมการจัดสรรที ่ดินท ากินให้กับ เกษตรกร ขยายโอกาสในการเข้าถึงที่ดินท ากิน และคุ้มครองพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงและยั่งยืนของวิสาหกิจเพ่ือสังคม การให้
สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้เกิดการร่วมทุนกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือดึงดูดบริษัทเอกชนรายใหญ่ สร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน โดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม 

3) พัฒนาระบบกลไกก ากับดูแลและบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์และระบบ
บริหารการจ่ายค่าบริการของระบบประกันสุขภาพ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ลดภาระงาน และแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมทั ้งจัดท าข้อมูลกลางด้านสุขภาพ 
ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น และโอกาสทางการศึกษาให้เด็กยากจนกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับเด็กผ่านทางศูนย์เลี้ยงเด็ก ส าหรับวัยแรงงานผ่านทางระบบ 
การออมภาคสมัครใจ การคุ้มครองสวัสดิการแรงงานรูปแบบใหม่และการจ้างงานระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
และส าหรับวัยสูงอายุผ่านทางการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง บูรณาการ  
ความคุ้มครองทางสังคมระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
ปรับปรุงรูปแบบการจัดความคุ้มครองทางสังคม ผ่านทางการประเมินผลโครงการและส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดท าระบบการเยียวยาช่วยเหลือในภาวะวิกฤต การพัฒนาฐานข้อมูล
รายบุคคลที่ครอบคลุมประชากรจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นให้เป็นปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
ในทุกภาคส่วนในการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินการตามแผนแม่บท  
เสริมสร้างพลังทางสังคมในชุมชน เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา   

การพึ่งตนเอง การจัดการตนเอง ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศสภาพเป็นพลัง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การรองรับสังคมสูงวัย
เชิงรุก ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมทั้งสร้างภาพแวดล้อม
และกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
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เน้นคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมถึงเสริมสร้าง
มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม น าไปสู่การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติของประชากรทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม 

4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการก าหนดทิศทางการบูรณาการด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ด้านการสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ และเขตสุขภาพ จัดท าแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐ
ของประเทศไทย และส่งเสริมการศึกษากลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของประเทศระดับต่าง ๆ 
ด้านสังคม พัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ทางสังคม ส่งเสริม 
ให้เกิดการน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ในการจัดระบบสวัสดิการสังคม (Social Safety Net) ส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมถึงปรับปรุงกลไกในการก าหนดมูลค่าที ่ดินและทรัพย์สินที ่รัฐจัดสรรให้กับ
ประชาชน ด้านการศึกษา ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  
1) ส่งเสริมการน าแนวทาง BCG มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม บริการ และโลจิสติกส์  

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที ่ดินในเมือง พัฒนาระบบและกลไกสร้างแรงจูงใจการเพิ่มพื้นที่ 
ป่าเศรษฐกิจ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนการบริหาร อนุรักษ์ เพาะพันธุ์ เพาะเลี้ยง พ้ืนที่ป่าชายเลน ชายฝั่ง น้ าตื้น น้ าลึก และประมงพ้ืนบ้าน 

2) พัฒนาการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมทั้งก าหนดมาตรฐาน  
การผลิตสินค้าและบริการ ระบบตลาดคาร์บอนเพ่ือการสร้างรายได้ รวมทั้ง พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ 
มาตรฐานกฎหมาย มาตรฐานการเงินการคลังที่สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน สนับสนุนการน าแบบจ าลองระดับชาติ 
เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างจิตส านึกและ
เพ่ิมบทบาทภาคประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการใช้
แนวทางธรรมชาติในการจัดการปัญหาภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 

3) เพิ่มรายได้ชุมชนจากแนวทางขยะสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งจากขยะและวัสดุทางการเกษตร  
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในระดับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนสร้างความตระหนักและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสู่การบริโภคที่ยั่งยืน ส่งเสริมแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบ่งปันและส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

4) ส่งเสริมและผลักดันการเพิ่มพื ้นที ่ป่าต้นน้ า ป่าเศรษฐกิจที ่สามารถสร้างรายได้ 
ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช การใช้มาตรการเชิงป้องกันก่อนเกิดภัยในพื้นที่ส าคัญ รวมทั้งระบุ
พ้ืนที่ส าคัญที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจ าแนกตามประเภทภัย 
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ตลอดจนให้ความส าคัญกับมาตรการลดความเสี่ยงและมาตรการเชิงป้องกัน พัฒนาและฟ้ืนฟูระบบชลประทาน
และการกระจายน้ าในพื้นที ่เขตชลประทาน การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ านอกเขตชลประทาน  
การบริหารจัดการและวางแผนการใช้น้ าอย่างเป็นระบบและสมดุล พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
การใช้น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

การด าเนินการตามแผนแม่บท  
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตร

ต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะและคุณภาพ
อากาศให้ดีขึ้น การยกระดับกระบวนทัศน์ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ทั้งการจัดการเชิงลุ่มน้ าเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ จัดเตรียมมาตรการ
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ การเพ่ิมผลิตภาพของน้ า 
การจัดระบบดูแลน้ าในพ้ืนที่นิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ าฝน พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบเส้นทางน้ าที่มีความสอดคล้องกับระบบผังเมือง  

5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 

ตามเป้าหมาย สนับสนุนการบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั ่งรายจังหวัด การบริหารจัดการน้ า 
เพื ่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที ่นอกเขตชลประทาน  และสนับสนุนการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
เขตควบคุมมลพิษ  

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  
พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าแห่งชาติ และระบบการเงินดิจิทัล พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมาย  

ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทบทวนกระบวนการท างานของภาครัฐควบคู่กับ
พัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลเบ็ดเสร็จ ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืน
ให้บริการแทน ทบทวนบทบาทและกระจายอ านาจการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมด
และกระบวนการท างานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและ
รักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศที่มี 
การจ าแนกประเภทตามการใช้งานของประชาชนและผู้ประกอบการที่มีความสะดวก เข้าถึงได้ และเข้าใจง่าย 

การด าเนินการตามแผนแม่บท  
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ เร่งสนับสนุน 

ให้หน่วยงานภาครัฐน ายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ การบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐ และการบริหาร
จัดการการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นรัฐ
ที่ทันสมัย เปิดกว้าง และเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดย
เร่งสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาการบริหารจัดการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ มีมาตรการควบคุม ก ากับ และติดตาม ตลอดจนการพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 

6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม  

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุก ระดับ  ด้านการบริหารราชการแผ่นด ิน  ปรับเปลี ่ยนรูปแบบ 
การบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล จัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด 
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมการขจัด
อุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจาก  
การทุจริต ด้านกฎหมาย พัฒนากลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและ 
การประกอบอาชีพของประชาชน พัฒนากลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา 
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย พัฒนากลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ  
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย พัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอ 
ร่างกฎหมาย และส่งเสริมการจัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความ
สะดวกในการใช้งาน ด้านกระบวนการยุติธรรม พัฒนาระบบให้บริการประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  
ที่สามารถติดตามความคืบหน้า ในทุกขั้นตอน ส่งเสริมการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ส่งเสริมการจัดหา
ทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ พัฒนาระบบการปล่อยชั่วคราว  และส่งเสริม
การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารและการจัดการ Fake News ส่งเสริมการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการต่อต้านการทุจริต พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  และพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ  ประกอบด้วย รายจ่ายเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
และรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ   


