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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 142 ก ำหนดให้ในกำรเสนอ
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณต้องแสดงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนพัฒนำต่ำง ๆ ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 5 วรรคสำม
ก ำหนดให้กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และมำตรำ 10 
วรรคสำม ก ำหนดให้แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้มีผล
ผูกพันหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย ตลอดจนพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 
มำตรำ 19 (1)  ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณมีหน้ำที่และอ ำนำจก ำหนดยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้หน่วยรับงบประมำณใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 
2564 มอบหมำยส ำนักงบประมำณจัดท ำยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด 

เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัยกฎหมำยและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงบประมำณ
ได้ร่วมกับส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร และส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ  
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง พิจำรณำจัดท ำยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ  (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ  ฉบับที่  ๑3  
(พ.ศ. 2566 - 2570) (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบำยรัฐบำล โดยมุ่งให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรกกับประเด็น
กำรพัฒนำที่ต้องเร่งด ำเนินกำร เพ่ือให้บรรลุ 13 หมุดหมำยกำรพัฒนำตำม (ร่ำง) แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 
ประกอบด้วย  

หมุดหมำยที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 
หมุดหมำยที่ 2   ไทยเป็นจุดหมำยของกำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณภำพและควำมยั่งยืน 
หมุดหมำยที่ 3   ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส ำคัญของโลก 
หมุดหมำยที่ 4   ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง 
หมุดหมำยที่ 5   ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยุทธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
หมุดหมำยที่ 6   ไทยเป็นฐำนกำรผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส ำคัญของโลก 
หมุดหมำยที่ 7 ไทยมีวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภำพสูง และสำมำรถ 

แข่งขันได ้
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หมุดหมำยที่ 8    ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่ำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
หมุดหมำยที่ 9  ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคม 

                                 ที่เพียงพอ เหมำะสม 
หมุดหมำยที่ 10   ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ 
หมุดหมำยที่ 11   ไทยสำมำรถลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลง 
    สภำพภูมิอำกำศ 
หมุดหมำยที่ 12   ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต 
หมุดหมำยที่ 13   ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพของประเทศในกำรรับมือกับควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบที่รุนแรง ควบคู่กับ
กำรให้ควำมส ำคัญประเด็นกำรพัฒนำตำมแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (๒๓ ประเด็น) 
จ ำนวน 85 ประเด็น ประเด็นกำรพัฒนำภำยใต้ (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ  
และกิจกรรมปฏิรูปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑๓ ด้ำน รวมทั้งนโยบำยรัฐบำล เพ่ือขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศตำมแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้ำหมำย
ตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีหลักกำรส ำคัญ ดังนี้ 

๑. ก ำหนดโครงสร้ำงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6  
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๖ ด้ำน และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ ประกอบด้วย รำยจ่ำยเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉิน
หรือจ ำเป็น และรำยจ่ำยเพื่อกำรช ำระหนี้ภำครัฐ  

๒. น ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์ชำติ และเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ มำก ำหนดไว้ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ ในแต่ละด้ำน เพ่ือแสดงให้เห็นเป้ำหมำย/
ตัวชี้วัด ของแผนในแต่ละระดับที่สำมำรถเชื่อมโยงกันได้อย่ำงเป็นรูปธรรม     

๓. น ำแผนย่อย ๘๕ ประเด็น ภำยใต้แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น และแผนกำรปฏิรูปประเทศ   
๑๓ ด้ำน มำก ำหนดเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ภำยใต้ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำน พร้อมทั้งน ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด ของแผน
ดังกล่ำวมำก ำหนดไว้ภำยใต้แต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และตัวชี้วัดที่สำมำรถติดตำมผลได้ 

๔. น ำประเด็นส ำคัญของ 13 หมุดหมำย ภำยใต้ (ร่ำง) แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 ที่ต้องเร่งด ำเนินกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดที่ต้องกำรบรรลุ มำก ำหนดเป็นจุดเน้นกำรพัฒนำ 
ที่ต้องให้ควำมส ำคัญล ำดับสูง ควบคู่กับน ำแนวทำงกำรพัฒนำภำยใต้แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นกำรพัฒนำ
ภำยใต้ (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติและกิจกรรมปฏิรูปที่ต้องด ำเนินกำร    
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 มำก ำหนดเป็นนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงให้
หน่วยรับงบประมำณจัดท ำโครงกำรรองรับประเด็นดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 2566 ที่ส่งผล
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ จ ำนวน 406 โครงกำร     
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ที่คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2564 และเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6  ต่อไป 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ได้ก ำหนดไว้  
๖ ยุทธศำสตร์ และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ ดังนี้ 

1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
และ รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ 

ส ำหรับสำระส ำคัญของยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2566 มีดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

เป้าหมาย 
• ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีข้ึน 
• บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
• กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อม  

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 
• ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคมระหว่ำงประเทศ 
• กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ตัวชี้วัด 
• ควำมสุขของประชำกรไทย 
• ควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
• ควำมพร้อมของกองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง และกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน  

และภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 
• บทบำทและกำรยอมรับในด้ำนควำมมั่นคงของไทยในประชำคมระหว่ำงประเทศ 
• ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

แผนแม่บทความม่ันคง 

เป้าหมาย 
• ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
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• ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด  
• ดัชนีสันติภำพโลก อยู่ในอันดับ 1 ใน 75 ของโลก  
• ดัชนีชี้วัดควำมสุขของประชำกรไทย อยู่ในล ำดับ ๑ ใน 35 ของโลก 

แผนแม่บทการต่างประเทศ 

เป้าหมาย 
• กำรต่ำงประเทศไทยมี เอกภำพ ท ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล 

และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
• ตัวชี้วัดกำรต่ำงประเทศไทยดีขึ้น ร้อยละ 5 – 10  

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
แผนแม่บทความม่ันคง 
1.1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมาย 
• คนไทยมีควำมจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ  

สถำบันศำสนำเป็นที่เคำรพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
• ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
• กำรเมืองมีเสถียรภำพและธรรมำภิบำลสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
• คดีท ำร้ำยร่ำงกำยสำหัส ลดลงร้อยละ ๑๐ และคดีปล้นทรัพย์ ลดลงร้อยละ ๑๐ 
• ดัชนีชี้วัดทุนทำงสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 
• ประสิทธิผลของรัฐบำลจำกกำรประเมินของธนำคำรโลก ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗5 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.1.1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครอง 

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝัง
และสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของสถำบันหลักของชำติ ส่งเสริม
กำรน้อมน ำและเผยแพร่แนวทำงพระรำชด ำริและกำรทรงงำน หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
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อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และน้ อมน ำพระรำชปณิ ธำนของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว คือ “กำรสืบสำน รักษำ และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอำณำรำษฎรตลอดไป” ให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงกว้ำงขวำง 
ต ล อด จน ส ่ง เส ร ิม ให ้เก ิด ควำมตระหนักในคุณค่ำและภำคภูมิ ใจ 
ในเอกลักษณ์ควำมเป็นชำติ ไทย รวมถึงกำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกัน 
ของทุกศำสนำ  

1.1.1.2 เสริมสร้ ำงควำมปลอดภั ยในชี วิ ตและทรัพย์ สิ น  และควำมมั่ นคง 
ของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีและบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรม ปัญหำจรำจร ปัญหำควำมรุนแรงในสังคม เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของสังคมในระดับฐำนรำก โดยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อน 
เชิงบูรณำกำร รวมทั้งกำรปลูกจิตส ำนึก เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง  
และควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรร่วมกันด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมรักสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ  
โดยส่งเสริมบทบำทของสถำบันครอบครัว และระบบกำรศึกษำที่เป็นกลำง
และเปิดกว้ำง 

1.1.1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย  
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำนักกำรเมืองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม 
และจริยธรรม ปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วม 
ในระบอบประชำธิปไตย รวมทั ้ง เส ร ิมสร ้ำ งพรรคกำร เม ือ งให ้มี 
ธรรมำภิบำล เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็น “รัฐธรรมำธิปไตย” 

1.1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

เป้าหมาย 
• ควำมเสียหำยและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ลดลง 
• ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศลดลง 
• สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
• ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (อำทิ ปัญหำยำเสพติด ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 

กำรค้ำมนุษย์ บรรเทำสำธำรณภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ) ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศ 

• ภำคใต้มีควำมสงบสุขร่มเย็น 
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ตัวช้ีวัด 
• จ ำนวนประชำชนที่เสียชีวิต สูญหำย และได้รับผลกระทบโดยตรงจำกภัยธรรมชำติ

ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 จำกค่ำเฉลี่ย 5 ปี ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  
ในแต่ละภัย 

• สัดส่วนของชุมชน ท้องถิ่น อำสำสมัคร เครือข่ำยในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง 
จำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 65 

• กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีระดับควำมส ำเร็จ
เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 15  

• สถิติจ ำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ลดลงร้อยละ 60 (เมื่อเทียบ
จำกปี 2560) 

• รำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
1.1.2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงและกำรปรับตัวรับมือ

กับภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศให้กับประชำชน 
ทุกภำคส่วน (M11 S2.1) สนับสนุนกำรพัฒนำเครือข่ำยในกำรจัดกำร 
ภัยพิบัติร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชน (M11 S2.2 - S2.3) 
รวมทั้ งสนับสนุนกำรสร้ำงระบบประกันภัยและปรับปรุงกฎหมำย 
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง  (M11 S2.4) ส่ ง เส ริม กำร พัฒ นำระบ บ เตื อนภั ยที่ มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถเชื่อมโยงระดับพ้ืนที่ ส่วนกลำง และต่ำงประเทศ
(M11 S3.2) พร้อมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำระบบข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำ
แบบจ ำลองระดับชำติเพ่ือประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติ  (M11 S3.3 ) ควบคู่กับกำรประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น (M11 S3.4) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.2.2 ส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมปัญหำยำเสพติดตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ 

ปลำยน้ ำ อย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน สร้ำงภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยำเสพติดในเด็ก เยำวชน ผู ้ใช้แรงงำนและประชำกร 
กลุ่มเสี่ยง โดยเน้นควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  ทั้งสถำบันครอบครัว 
สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร หมู ่บ ้ำน/ชุมชนตำมแนวชำยแดน 
ในกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและปลูกฝังค่ำนิยมที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกัน
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ปัญหำยำเสพติด ก ำหนดมำตรกำรปรำบปรำมจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้ำ และผู้น ำเข้ำ
ยำเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
สนับสนุนให้มีกำรดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด ให้เข้ำถึงกำรบ ำบัด รวมทั้ง
พัฒนำระบบและมำตรฐำนกำรบ ำบัด รักษำ และฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติด 
ยำเสพติดให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ เพ่ือลดอัตรำกำรเสพซ้ ำ 
และสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตำมปกติ ตลอดจนมีกลไกติดตำม
ช่วยเหลืออย่ำงเป็นระบบ  

1.1.2.3 ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์แบบบูรณำกำร  
โดยกำรพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ กำรบริหำรจัดกำร 
คดีค้ำมนุษย์ และผู้หลบหนีเข้ำเมือง กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรบังคับใช้
กฎหมำย กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เกี่ยวข้อง กำรปรับปรุง 
กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนกลุ่มเปรำะบำงให้มีประสิทธิภำพ กำรส่งเสริมให้
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงสิทธิของควำมเป็นมนุษย์  กำรป้องกัน
กำรค้ำมนุษย์ด ้ำนแรงงำน กำรพัฒนำกลไกและเพิ ่มประสิทธิภำพ 
กำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ 
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
รวมทั้งกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้บูรณำกำรได้ในทุกมิติ  

1.1.2.4 สนับสนุนกำรบู รณำกำรในกำรป้ องกันและแก้ ไขปัญหำเหตุ รุนแรง 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยบูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็นระบบ 
และมีเอกภำพ เปิดโอกำสให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  
โดยน้ อมน ำยุ ท ธศำสตร์ พ ระรำชทำน  “ เข้ ำใจ  เข้ ำถึ ง พั ฒ นำ”  
และ “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งจิตอำสำพระรำชทำน 904 
วปร. เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน เพื่อประโยชน์และกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติภำยใต้พหุวัฒนธรรม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรลด 
กำรสูญเสียจำกเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง มุ่งด ำเนินกำรต่อภัยคุกคำมหลัก
ในพื้นที ่ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย แก้ไขและป้องกันปัญหำภัย
แทรกซ้อนอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ ยำเสพติด เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนกับภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรอ ำนวย
ควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกลไก
กำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน  กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
และสังคมเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่ ให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและควำมต้องกำรของประชำชน โดยเน้นส่งเสริมวิสำหกิจ
เริ่มต้นที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Startup) และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และควำมเหลื่อมล้ ำ โดยให้ควำมส ำคัญต่อกลุ่มเปรำะบำง รวมทั้ ง
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เสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุข โดยยึดมั่น 
ในแนวทำงสันติวิธี และส่งเสริมควำมต่อเนื่องของกระบวนกำรพูดคุย
เพื ่อ ส ัน ต ิส ุข  กำรสร้ ำงกำรรับ รู้ และควำมร่ วมมื อเชิ งสร้ ำงสรรค์ 
จำกต่ำงประเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ  

1.1.2.5 สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยส่งเสริมกำรลด 
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ด้วยกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อม  
ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย บูรณำกำรระบบกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน 
ให้สำมำรถรองรับสำธำรณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ ส่งเสริม 
กำรขับเคลื่ อนกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภั ยด้ วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม โดยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มำพัฒนำงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรพัฒนำระบบและมำตรกำรด้ำนกำรฟื้นฟู
และควำมปลอดภัย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประสบภัย 
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

1.1.2.6 ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ โดยมุ่งเน้น
กำรวำงกลยุทธ์แก้ไขปัญหำให้ครอบคลุมสภำพปัญหำ ป้องกันโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  และภัยคุกคำมด้ำนไซเบอร์  โดยก ำหนด
แนวคิด มำตรฐำน ระบบบริหำรจัดกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ในภำพรวม พัฒนำกำรป้องกันแก้ไขปัญหำกำรเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อ
ควำมมั่นคง กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกำรบังคับใช้ รวมทั้งพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับทุกสถำนกำรณ์ 
เสริมสร้ำงกำรป้องกันและแก้ ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย โดยมุ่ งเน้ น 
กำรก่อกำรร้ำยที่มีส่วนเชื่อมโยงจำกต่ำงประเทศ และปัญหำอำชญำกรรม 
ข้ำมชำติ ตลอดจนส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล กำรบูรณำกำรกำรท ำงำน 
และกำรแสวงหำควำมร่วมมือในระดับต่ำง ๆ เพ่ือพร้อมรองรับปัญหำ 
ได้ทุกรูปแบบ  

1.1.2.7 ส่ งเสริ มกำรรั กษ ำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณ ำจั กร กำรรั กษ ำ 
ควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติในพ้ืนที่ชำยแดน กำรรักษำควำมมั่นคง
และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล กำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง  
กำรแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ตลอดจนกำรเฝ้ำระวัง 
และป ้องก ันประเด ็นทำงเศรษฐกิจที ่ม ีผลกระทบ ต่อควำมมั่นคง  
โดยมุ่งพัฒนำขีดควำมสำมำรถ และกำรบูรณำกำรงำนของหน่วยงำน  
ที่เก่ียวข้องให้มคีวำมพร้อม  
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ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
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พัฒนำระบบรำชกำร 
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ปรองดอง 
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1.1.2.8 ส่งเสริมกำรปกป้องอธิปไตย ทั้ งทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ 
ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
มิตรประเทศ และองค์กำรนำนำชำติ มุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำง
บทบำทของไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ ให้มีกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติ
ร่วมกันอย่ำงเป็นมิตรและเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของกำรด ำรงเกียรติยศ 
และศักดิ์ศรีของประเทศ  

1.1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง
ของชาติ 
เป้าหมาย 
• หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว และประชำคมข่ำวกรอง ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น 

และแผนเตรียมพร้อมแห่งชำติมีควำมทันสมัยและปฏิบัติได้จริง 
• กองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงมีควำมพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคำม 

ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับควำมรุนแรง 

ตัวช้ีวัด 
• ประสิทธิภำพของหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคมข่ำวกรอง ร้อยละ 82 
• ระดับควำมพร้อมของกองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ร้อยละ 81 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.3.1 พัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่ กระทบต่อ 

ควำมมั่นคงของชำติ โดยจัดท ำแผนพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ 
และผนึกก ำลังทรัพยำกร รวมถึงขีดควำมสำมำรถของกองทัพ หน่วยงำน 
ด้ำนควำมมั่นคง ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และประชำคม 
ข่ำวกรองต่ำงประเทศในรูปแบบประชำรัฐ ให้สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม 
ได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง รวมถึงให้ควำมส ำคัญ
กับควำมมั่นคงทำงอวกำศ และพัฒนำระบบงำนข่ำวกรองแบบบูรณำกำร  
เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของระบบงำนข่ำวกรอง หน่วยงำน 
ข่ำวกรอง และประชำคมข่ำวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทั้งด้ำนศักยภำพ
ของบุคลำกร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนำดใหญ่ 

1.1.3.2 พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ ระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ  
โดยกำรพัฒนำปรับปรุงนโยบำย แนวทำง ระบบ กลไกกำรบริหำรจัดกำร 
รวมถึงแผนกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนมีประสิทธิภำพ ครอบคลุม 
และพร้อมรองรับภัยทุกประเภท ทั้งในปัจจุบันและอนำคต รวมถึงกำรฝึกซ้อม
กำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ ระดับชำติ อำทิ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ 
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บริหำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรรักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล 
กำรบริหำรจัดกำรภัยควำมมั ่นคงไซเบอร์และสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือประชำชน เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ ของคนและช ุมชนให ้ด ีขึ ้น  รวมทั ้ง
เสริมสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วนทั้งภำยในประเทศ
และภำยนอกประเทศให้มีประสิทธิภำพชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจน
พัฒนำ ปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องให้มีควำมทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง 

1.1.4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
เป้าหมาย 
• กลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• ระดับประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมมั่นคง  

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 85  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.4.1 ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง กำรเสริม 

ควำมพร้อม และยกระดับกลไกด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงหน่วยงำน  
โดยกำรพัฒนำ ปรับปรุงกลไก กฎหมำย โครงสร้ำง บทบำทและอ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กองอ ำนวยกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร และศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล และหน่วยงำนควำมม่ันคงที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรพัฒนำ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม ตลอดจนกำรบูรณำกำร
ข้อมูลด้ ำนควำมมั่ นคง ให้มีประสิทธิภ ำพและสำมำรถเชื่ อมโยง 
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคงได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 แผนแม่บทการต่างประเทศ 
1.1.5 ความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 
• ประเทศไทยมีควำมมั่นคงและสำมำรถรับมือกับควำมท้ำทำยจำกภำยนอก 

ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 
• ประเทศไทยมีบทบำทเพ่ิมขึ้นในกำรก ำหนดทิศทำงและส่งเสริมเสถียรภำพ 

ของภูมิภำคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้ำในภูมิภำคอำเซียน 
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ตัวช้ีวัด 
• ระดับควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมม่ันคงในทุกมิติกับประเทศมหำอ ำนำจ

และประเทศที่มีควำมส ำคัญทำงยุทธศำสตร์ (อำทิ จ ำนวนกำรเยือน จ ำนวน 
ควำมร่วมมือ ระดับควำมสัมพันธ์) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐ 

• ระดับควำมส ำเร็จของบทบำทไทยในกำรก ำหนดทิศทำงและส่งเสริมเสถียรภำพของ
ภูมิภำคเอเชีย (อำทิ จ ำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับกำรยอมรับกำรเป็น 
ผู้ เล่นที่ส ำคัญในกรอบอนุภูมิภำคและภูมิภำคกับต่ำงประเทศ) มำกขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
1.1.5.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรบริหำรจัดกำรภัย

ธรรมชำติ ในรูปแบบทวิภำคี และพหุภำคี เพ่ือแก้ไขปัญหำผลกระทบ 
ด้ำนสิ่ งแวดล้อมข้ำมพรมแดน อำทิ  กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  
ปัญหำหมอกควันข้ำมพรมแดน ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
ลุ่มน้ ำโขง (M11 S5.1) รวมทั้งส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และน ำมำประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับสังคม 
และวัฒนธรรมของประเทศไทย (M11 S5.2) 

1.1.5.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงจุดยืนในบริบทโลกใหม่ โดยรักษำสมดุลกับมิตรประเทศ 
ตำมนโยบำยของประเทศ เพ่ือกำรด ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงเท่ำเทียม  
(M5 S1.1) รวมทั้งสนับสนุนบทบำทประเทศไทยในกำรเป็นผู้น ำกลุ่ม 
CLMVT ในมิติของควำมร่วมมือและช่วยเหลือกันอย่ำงใกล้ชิด ตลอดจน
สนับสนุนกำรบูรณำกำรแนวทำงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
ทุกระดับ ในกำรเจรจำควำมร่วมมือกับมิตรประเทศ (M5 S1.2)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.5.3 เสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ โดยด ำเนิน

ควำมร่วมมือ และนโยบำยกำรต่ำงประเทศอย่ำงสมดุลกับประเทศ
มหำอ ำนำจ/ประเทศยุทธศำสตร์ เชื่อมโยงกันทั้งในมิติด้ำนควำมมั่นคง 
เศรษฐกิจและสังคม เน้นควำมเป็นปึกแผ่นและควำมเป็นแกนกลำงของ
ประชำคมอำเซียน และบทบำทเชิงรุกที่สร้ำงสรรค์ของไทยในระดับภูมิภำค  

1.1.5.4 เสริมสร้ำงและธ ำรงสันติภำพ เสถียรภำพ และควำมมั่นคงของภูมิภำค 
โดยส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบทวิภำคี และพหุภำคี ด้ำนควำมมั่นคง 
ที่ครอบคลุมในมิติกำรเมือง กำรทหำร เศรษฐกิจ และควำมมั่นคง 
ของมนุษย์ รวมถึงภัยคุกคำมทุกรูปแบบ อำทิ อำชญำกรรมข้ำมชำติ  
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กำรก่อกำรร้ำย ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ ยำเสพติด ภัยคุกคำม
ด้ำนสุขภำพและภัยพิบัติ ส่งเสริมกำรขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
เพ่ือสร้ำงศักยภำพระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ กำรป้องกันกำรแพร่ขยำยของ
แนวคิดสุดโต่งที่ ใช้ควำมรุนแรง กำรแก้ไขปัญหำกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน 
แบบไม่ปกติ รวมทั้งกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในบริบทที่เหมำะสม  

1.1.6 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 
• ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำร และควำมเชื่อมโยง 

ที่ส ำคัญในภูมิภำคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีข้ึน 
• ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับต่ำงประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก 
ตัวช้ีวัด 
• ระดับควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ ควำมเชื่อมโยง และนวัตกรรม 

ในกรอบทวิภำคี ภูมิภำค และพหุภำคี (อำทิ จ ำนวนโครงกำร/ควำมร่วมมือ/ 
ควำมตกลง) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐ 

• ระดับควำมส ำเร็จของบทบำทไทยในกำรเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนกับ 
ต่ำงประเทศ (อำทิ จ ำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับกำรยอมรับกำรเป็นผู้เล่น
ที่ส ำคัญในกรอบต่ำง ๆ โครงกำรที่ไทยด ำเนินกับต่ำงประเทศ) มำกขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
1.1.6.1 สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำและกำรลงทุน โดยผลักดัน

และเพ่ิมกรอบควำมร่วมมือข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี เพ่ือสร้ำงประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจและสังคม (M5 S1.3) สนับสนุนกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจ 
ในบริบทโลกใหม่  โดยบู รณ ำกำรแนวทำงปรับปรุ งกำรส่ ง เสริม 
กำรลงทุน เพ่ือรองรับกำรจัดห่วงโซ่กำรผลิต กำรย้ำยฐำนกำรผลิต  
และสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ (M5 S1.4)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.6.2 สนับสนุนควำมร่วมมือทำงกำรพัฒนำที่จะน ำไปสู่กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ภูมิภำค และโลก ทั้งองค์กร
ภำครัฐและไม่ใช่ภำครัฐ กำรบรรลุประโยชน์จำกข้อตกลงและควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ร่วมกันบนพ้ืนฐำนควำมไว้เนื้อเชื่อใจควบคู่กับกำรสร้ำงควำมนิยมไทย 
ในต่ำงประเทศ 

1.1.7 การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 
• ประเทศไทยมีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลในทุกมิติ  และสำมำรถ 

มีบทบำทเชิงรุกในกำรร่วมก ำหนดมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
• ระดับควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรปรับปรุง/พัฒนำมำตรฐำนภำยในประเทศ 

ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศและมำตรฐำนสำกลที่ส ำคัญ มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

• ระดับควำมส ำเร็จของบทบำทไทยในกำรก ำหนดบรรทัดฐำน และมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศ (อำทิ จ ำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับกำรยอมรับ กำรเป็นผู้เล่น 
ที่ส ำคัญในกรอบตำ่ง ๆ) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
1.1.7.1 ส่งเสริมและผลักดันกำรพัฒนำกฎหมำยและแนวปฏิบัติที่ยกระดับไทย 

สู่มำตรฐำนระหว่ำงประเทศในทุกด้ำน อำทิ ด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อม 
สุ ขอนำมั ย  คุณ ภำพชี วิต  กำรลดควำม เหลื่ อมล้ ำ  ควำมโปร่ งใส  
และกำรบริหำรจัดกำรที่ดีอยู่ในมำตรฐำนระดับนำนำชำติ (M5 S1.5) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.7.2 ส่งเสริมกำรจัดท ำควำมตกลงกับต่ำงประเทศให้รองรับกำรพัฒนำใหม่ ๆ  

ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชำติ มุ ่งอนุวัตพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
อย่ำงมีประสิทธิผล รวมทั ้งมีส ่วนร่วม ในกำรก ำหนดมำตรฐำนหรือ
กฎเกณฑ์สำกลที่ส ำคัญหรือส่งผลกระทบต่อประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงบูรณำกำรในประเด็นที่เป็น
ปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืนของไทย อำทิ  สิทธิมนุษยชน  
กำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ รวมถึงด ำเนินนโยบำยและมำตรกำรเพ่ือส่งเสริม 
ให้ประเทศไทยอยู่ ในอันดับที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในกำรจัดอันดับสำกล 
ด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และกำรเพ่ิมควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    
 

- 14 - 

1.1.8 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
เป้าหมาย 
• ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ ำนำจต่อรอง และได้รับกำรยอมรับในสำกลมำกขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• ระดับควำมส ำเร็จของไทยในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ/กำรยอมรับภำพลักษณ์ และควำมนิยมไทย

ในสำกลด้วยอ ำนำจแบบนุ่มนวลของไทย (อำทิ จ ำนวนโครงกำรอ ำนำจแบบนุ่มนวล 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย) มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ 

• ระดับควำมส ำเร็จของไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ (อำทิ จ ำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม 
ของไทยได้รับกำรรับรองในเวที/องค์กำรระหว่ำงประเทศ ประเทศไทย และคนไทย
ได้รับกำรเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่ำงประเทศ) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐ 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
 การด าเนินการตามแผนแม่บท 

1.1.8.1 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบำทในควำมร่วมมือทุกระดับอย่ำงสร้ำงสรรค์  
เพ่ือสร้ำงพันธมิตรรอบด้ำน เป็นที่ยอมรับ และมีสถำนะที่ดีในเวทีระหว่ำง
ประเทศ รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องของต่ำงประเทศที่มีต่อ
ประเทศไทย สำนควำมสัมพันธ์กับผู้น ำรุ่นใหม่ เน้นควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
รัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชำชนต่อประชำชน รวมถึงก ำหนด
กลไกเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศอย่ำงมีเอกภำพ  

1.1.9 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
เป้าหมาย 
• ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศอย่ำงมีเอกภำพ และประเทศไทย

เป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในทุกมิติมำกข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
• ระดับควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนรำชกำรไทยเพ่ือพัฒนำ/ขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศ 

ในทุกมิติ (กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม กำรดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่ำงประเทศ) 
อย่ำงบูรณำกำร (อำทิ กลไกกำรประชุม กิจกรรม/โครงกำรร่วม) มำกขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ 

• ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ 
(อำทิ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร) ในต่ำงประเทศด้วยกำรเผยแพร่
ภำพลักษณ์ของไทย) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐ 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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• ระดับควำมส ำเร็จในกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศ
ไทยในต่ำงประเทศ (อำทิ จ ำนวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนเครือขำ่ย) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.9.1 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรต่ำงประเทศให้แก่ประชำชนในมิติต่ำง ๆ 

พัฒนำบริกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศให้มีควำมเป็นเลิศ คุ้มครองและรักษำ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่ำงประเทศอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถและส่งเสริมให้ภำคส่วนต่ำง ๆ โดยเฉพำะภำคประชำสังคม
และภำคเอกชน ในกำรร่วมขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศของไทยอย่ำงบูรณำกำร  

1.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

1.2.1 ด้านการเมือง 
เป้าหมาย 
• ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
• ประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
• กำรเมืองมีเสถียรภำพและควำมมั่นคง ตลอดจนเกิดควำมปรองดองสมำนฉันท์ 

ของคนในชำติ 
• พรรคกำรเมืองและนักกำรเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชน

เป็นหลัก 

ตัวช้ีวัด 
• กำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมเป็นประชำธิปไตยของประเทศไทย ควำมมั่นคง

ปลอดภัยของประเทศ เท่ำกับ 65 คะแนน 
• Democracy Index เท่ำกับ 7 คะแนน 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.2.1.1 ส่งเสริมควำมรู ้ทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเนื้อหำร่วมสมัย ใกล้ตัว สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์  
และพ้ืนที่ รวมทั้งบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรเผยแพร่ชุดควำมรู้และข้อมูลทำงกำรเมือง 
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1.2.1.2 สร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ โดยกำรศึกษำ 
และจัดท ำข้อเสนอที่ ประกอบด้ วยแนวทำง กลไก และมำตรกำร 
ในกำรติดตำม แจ้งเตือน และเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง
และสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ รวมทั้งบูรณำกำรกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องและทุกภำคส่วนในสังคมในกำรขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอ
ไปสู่กำรปฏิบัติ 

1.2.1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง โดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ นักกำรเมืองคุณภำพ กำรเลือกตั้ง
ระดับชำติและระดับท้องถิ่น กำรมีส่วนร่วมของพรรคกำรเมือง และกำรเลือกตั้ง
ขั้นต้นของพรรคกำรเมืองให้แก่ทุกภำคส่วน รวมทั้งสนับสนุนและผลักดัน 
ให้ เกิดกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงประชำชนกับพรรคกำรเมืองอย่ำงเต็มที่  
ตลอดจนสนับสนุนพรรคกำรเมืองในกำรสรรหำผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นที่ยอมรับมำลงสมัครรับเลือกตั้ง 

1.2.1.4 ปรับปรุงโครงสร้ำงและเนื้อหำของรัฐธรรมนูญเพ่ือกำรปฏิรูป โดยกำรปรับปรุง
กระบวนกำรร่ำงรัฐธรรมนูญให้ตั ้งอยู ่บนพื้นฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์  
และเชิงวิชำกำร มีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ และมีกำรประเมินผล
กระทบอย่ำงครอบคลุม รวมทั้งผลักดันกำรเผยแพร่กระบวนกำรร่ำง
รัฐธรรมนูญที่สำมำรถเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็น 

1.3  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.3.1  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง     

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.3.1.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

1.4  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.4.1  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.4.1.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ประเด็นที่ 1.1 – 1.2 

2.   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย 
• ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน 
• ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 
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 ตัวชี้วัด 
• รำยได้ประชำชำติ กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ และกำรกระจำยรำยได้ 
• ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยกำรผลิตและแรงงำน 
• กำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ 
• ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

แผนแม่บทการเกษตร 

เป้าหมาย 
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำเกษตรเพิ่มขึ้น 
• ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพิ่มขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
• อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตร เฉลี่ยร้อยละ 4.5 
• ผลิตภำพกำรผลิตของภำคกำรเกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.๕ 

 แผนแม่บทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมาย 
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำรขยำยตัว 
• ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด 
• อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3.1 
• อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4.2 
• อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1.4 
• อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตของภำคบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3.8 
แผนแม่บทการท่องเที่ยว 

 เป้าหมาย 
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 
• รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
• ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 25 
• อัตรำส่วนรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง เท่ำกับ 75 : 25 
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• อันดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism 
Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน 28 

แผนแม่บทพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย 

• ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ  
และสังคมในทุกภูมิภำคของประเทศ เพ่ือกระจำยควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

• ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งโบรำณคดี 

• ช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพื้นที่ลดลง 

 ตัวชี้วัด 
• มูลค่ำกำรลงทุนในเมืองเป้ำหมำย เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 20  
• แผนผังภูมินิเวศระดับภำค เพ่ิมขึ้นอีก 1 ภำค  
• สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัด ร้อยละ ๒๐ สุดท้ำยที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัด

ร้อยละ ๒๐ แรกท่ีจนที่สุด ไม่เกิน 3 เท่ำ  

 แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

เป้าหมาย 
• ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศดีข้ึน 

 ตัวชี้วัด 

• อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนอยู่ใน ๔๑ อันดับแรก  

แผนแม่บทผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบกำรในทุกระดับเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมำกข้ึน 

ตัวชี้วัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ร้อยละ 35.5  

แผนแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย 
• กำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
• กำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับกำรยกระดับ 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    
 

- 19 - 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด เฉลี่ยอย่ำงน้อย 

ร้อยละ 5  
• มูลค่ำกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 600,000 ล้ำนบำท  

แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมาย 
• ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
• มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
• อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศ โดยสภำเศรษฐกิจโลกและสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ อยู่ใน ๓๐ 
อันดับแรก  

• สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 1.๕  

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
แผนแม่บทการเกษตร 
2.1.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

เป้าหมาย 
• สินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ขยำยตัวร้อยละ 4  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง

และยกระดับควำมสำมำรถของเกษตรกรและชุมชนในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ ่มให้ก ับสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่น  รวมถึงกำรน ำเสนอ
เรื่องรำวเกี่ยวกับแหล่งก ำเนิดให้กับสินค้ำ สร้ำงควำมแตกต่ำงและโดดเด่น
ของสินค้ำในแต่ละท้องถิ ่น ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำของเกษตร  
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และกำรใช้ประโยชน์จำกควำมแตกต่ำงของเอกลักษณ์
ในแต่ละพื ้นที ่ไปสู ่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที ่ยวและบริกำร 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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สนับสนุนกำรน ำภูมิปัญญำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิต และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน
ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

2.1.2 เกษตรปลอดภัย 
เป้าหมาย 
• สินค้ำเกษตรปลอดภัยมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 

    ตัวช้ีวัด 

• อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำเกษตรปลอดภัย ขยำยตัวร้อยละ 3  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.2.1 ส่งเสริมกำรท ำเกษตรยั ่งยืนที ่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม  

และกำรพัฒนำที่อำศัยธรรมชำติเป็นพ้ืนฐำน อำทิ กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ 
กำรท ำวนเกษตร กำรลดกำรเผำตอซัง กำรท ำประมงถูกกฎหมำย  
กำรปฏ ิบ ัต ิต ่อแรงงำนที ่ถ ูกต ้อ ง (M1 S3 .1 ) เกษตรผสมผสำน 
เกษตรธรรมชำติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตที ่จ ำเป็น เพื่อให้เกิดกำรขยำยผลรูปแบบเกษตรกรรม  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่ำเพ่ิมสูง (M1 S3.2) 

2.1.2.2 ด ำเนินกำรปรับลดต้นทุนกำรท ำธุรกรรมของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรขอรับรองมำตรฐำนต่ำง ๆ ตลอดทั ้งห่วงโซ่อุปทำน (M๑ S6.2) 
สนับสนุนบทบำทของเอกชนในกำรเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรที่ได้
มำตรฐำนเพื่อเข้ำสู่ห่วงโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตรสร้ำงมูลค่ำ (M๑ S6.3) 
ร วม ถ ึงก ำ ร เจ รจ ำห ร ือ ท ำข ้อ ต กล งให ้ม ำต รฐ ำน ส ิน ค ้ำ เกษ ต ร 
และผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นที่ยอมรับในต่ำงประเทศ (M1 S6.4) 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.2.3 เร ่ง ร ัด ก ำรพ ัฒ น ำ เก ษ ต รป ลอด ภ ัย  โด ยส น ับ สน ุน ก ำรจ ัด ก ำร                      

ฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตร เพื ่อสร้ำงมำตรฐำนควำมปลอดภัย  
และมั่นคงด้ำนอำหำรในระดับครัวเรือน รวมถึงกำรท ำเกษตรอินทรีย์  
ว ิถ ีชำวบ ้ำน  เพื ่อต ่อยอดสู ่เกษตรอ ินทร ีย ์เช ิงพำณ ิชย ์ สน ับสน ุน  
กำรก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยและกำรตรวจรับรองคุณภำพ 
จำกสถำบันที ่มีควำมน่ำเชื่อถือ โดยควบคุมมำตรฐำนกำรใช้สำรเคมี  
หรือปุ๋ยเคมีกำรเกษตร ตลอดจนพัฒนำระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ  
ให ้เป ็นที ่ย อม ร ับ ทั ้ง ในตลำดภ ำย ใน ประ เทศและต ่ำ งป ระ เท ศ  
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พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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สนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบกำร ผลิตสินค้ำเกษตร
และอำหำรที ่ม ีมำตรฐำน ตำมหลักกำรปฏ ิบ ัต ิทำงกำรเกษตรที ่ดี  
(Good Agricultural Practice :  GAP)  จ น ถ ึง ม ำ ต ร ฐ ำ น ขั ้น ส ูง  
สร้ำงควำมตระหนักรู้ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิต
และผู ้บ ร ิโภคเกี ่ยวก ับควำมปลอดภ ัย  ส ุขภำวะและโภชนำกำร 
ที่เหมำะสม รวมถึงส่งเสริมกำรขยำยตลำดกำรบริโภคสินค้ำเกษตร  
และอำหำรปลอดภัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

2.1.3 เกษตรชีวภาพ 
เป้าหมาย 
• สินค้ำเกษตรชีวภำพมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 
• วิสำหกิจกำรเกษตรจำกฐำนชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น มีกำรจัดตั้งทุกต ำบลเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

• อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำเกษตรชีวภำพ ขยำยตัวร้อยละ 3  
• จ ำนวนวิสำหกิจกำรเกษตรขนำดกลำงและเล็ก และผลิตภัณฑ์จำกฐำนชีวภำพ 1 ต ำบล 

1 วิสำหกิจ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.3.1 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนที่น ำทำงในกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรผลิตและใช้

ผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่ผลิตจำกวัตถุดิบทำงกำรเกษตร ของเหลือทิ้งจำก
กระบวนกำรผลิตภำคเกษตร และผลพลอยได้อื่น อำทิ พลังงำน วัสดุ
และเคมีช ีวภำพ ปุ ๋ยช ีวภำพ วัคซีน สำรชีวภ ัณฑ์ คำร์บอนเครดิต  
และคำร์บอนซิงก์ (M1 S2.2)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.3.2 เร่งรัดกำรพัฒนำเกษตรชีวภำพ กำรแปรรูป กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร

และผลิตภัณฑ์จำกฐำนเกษตรกรรม และฐำนทรัพยำกรชีวภำพ ส่งเสริม
กำรใช้ประโยชน์จำกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
เชื้อจุลินทรีย์ สนับสนุนกำรใช้ฐำนจำกกำรเกษตรกรรมยั่งยืนที่ค ำนึงถึง
ระบบนิเวศ สภำพแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือต่อยอด
ไปสู่เกษตรชีวภำพ ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
กำรเกษตรบนฐำนทรัพยำกรชีวภำพ ส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร  
และผลักดันให้ เป็นพืชเศรษฐกิจตำมควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
ตลอดจนกำรแปรรูปเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือขยำยสู่ตลำดอุตสำหกรรม 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
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ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
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พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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ผลิตภัณฑ์ เสริมอำหำร สินค้ำโภชนำเภสัช ผลิตภัณฑ์ เวชส ำอำง  
และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส ำอำง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ และผลิ ตภัณ ฑ์ จ ำก เกษตรชี วภ ำพ  รวมทั้ งส รรพคุณ 
ของสมุนไพรไทย 

2.1.4 เกษตรแปรรูป 
เป้าหมาย 
• มูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
• สินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สำขำเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5  
• อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำสินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ขยำยตัวร้อยละ 3  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำและท ำธุรกิจผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่ำเพ่ิมสูง 

ที่มีศักยภำพทำงกำรตลำดในอนำคต (M1 S2.1) ส่งเสริมให้ผู้บริโภค
เลือกใช้  และบริ โภคสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ ปลอดภั ย  
มีคุณ ภำพสู ง และได้ ม ำตรฐำน  (M1 S2.5) พ ร้ อมทั้ งสนั บสนุ น 
ให้ส่วนรำชกำรใช้สินค้ำเกษตรและสินค้ำแปรรูปที่ได้คุณภำพ (M1 S2.6) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.4.2 เร่งรัดกำรพัฒนำเกษตรแปรรูป โดยใช้วัตถุดิบและผลิตผลทำงกำรเกษตร 

ในกำรแปรรูปให้ เป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่มีมูลค่ำสูง โดยใช้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนกำรใช้องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำที่ทันสมัย
และสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำง น ำไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ รวมทั้ง
ผลักดันให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิต
หลังกำรเก็บเกี่ยว อำทิ  บรรจุภัณฑ์ อัจฉริยะ กำรควบคุมคุณภำพ 
และควำมปลอดภัย กำรติดตำมผลิตภัณฑ์ระหว่ำงขนส่ง กำรยืดอำยุ 
ของอำหำรและสินค้ำเกษตรในบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนกำรสร้ำงตรำสินค้ำ 
เครื่องหมำยกำรค้ำและกำรปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึง 
กำรขยำยช่องทำงกำรตลำด 

2.1.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้าหมาย 
• สินค้ำที่ได้จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 
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ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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• ผลผลิตต่อหน่วยของฟำร์มหรือแปลงที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• มูลค่ำสินค้ำที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
• ผลผลิตต่อหน่วยของฟำร์มหรือแปลงที่มีกำรใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.5.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

กระบวนกำรผลิตที่หลำกหลำย (M1 S2.3) พัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้
ทักษะในกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม และกำรด ำเนินธุรกิจกำรเกษตร  
ในย ุคด ิจ ิท ัล  เพื ่อยกระด ับ เกษตรกรให ้เป ็น เกษตรกรอ ัจ ฉร ิย ะ  
ที ่มีศ ักยภำพสูงในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ ่ม  
ของส ินค ้ำเกษตรให ้เหมำะสมกับสภำพพื ้นที ่และควำมต ้องกำร  
ของตลำดได้อย่ำงยั่งยืน (M1 S11.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.5.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอัจฉริยะ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำพันธุ ์พ ืช  

พันธุ์สัตว์ ปัจจัยกำรผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์กำรเกษตร รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเกษตรแห่งอนำคต อำทิ เกษตรแม่นย ำ 
เก ษ ต ร ใน ร ่ม  และเกษตรแนวตั้ ง  พ ัฒ น ำศ ัก ย ภ ำพ เก ษ ต รก ร 
ให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรภำคเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ต ลอด จ น  ส น ับ ส น ุน ก ำร ใช ้ป ระ โย ชน ์จ ำก เท ค โน โล ย ีอ วก ำศ 
และภ ูมิสำรสนเทศ รวมทั ้งเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมำใช้ในกำรวำงแผน
กำรเกษตร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และสนับสนุนเทคโนโลยีให้เกษตรกร
ในรำคำที่สำมำรถเข้ำถึงได้ เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิต 

2.1.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เป้าหมาย 
• พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบบริหำรจัดกำร เพ่ือคุณภำพควำมมั่นคง 

ทำงอำหำรและควำมยั่งยืนของภำคเกษตร 
• เพ่ิมศักยภำพและบทบำทของผู้ประกอบกำรเกษตรในฐำนะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 

ของห่วงโซ่อุปทำนที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 
• ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วยมีกำรปรับตัวเพ่ิมขึ้น 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
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ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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• สถำบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มเป้ำหมำย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีควำมเข้มแข็งในระดับมำตรฐำนเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

• ภำคเกษตรมีผลิตภำพกำรผลิตรวม (TFP) ร้อยละ 1.5  
• จ ำนวนสหกรณ์ภำคเกษตรในชั้นที่ 1 ตำมเกณฑ์กำรจัดระบบควำมเข้มแข็งสหกรณ์

เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 14  
• จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรในชั้นที่ 1 ตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 2  
• จ ำนวนวิสำหกิจชุมชนในระดับดี ตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็งวิสำหกิจชุมชน 

เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 31  
• ผู้ประกอบกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน (ตำมกำรประเมินของ กษ.) ๔,๐๐๐ รำย 
• มีตลำดกลำงสินค้ำเกษตรภูมิภำคอย่ำงน้อย ๑ แห่ง 
• มูลค่ำผลผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.6.1 ส่งเสริมให้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรเพำะปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ ไม่ เหมำะสม  

ไปสู่กำรผลิตสินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูง (M1 S2.4) พ ัฒนำป ัจจ ัย
สนับสนุนที่เอ้ือและจูงใจให้เอกชนลงทุนและพัฒนำตลำดกลำงภูมิภำค/
ตลำดในชุมชน (M๑ S๕.๑) พัฒนำทักษะให้เกษตรกรสำมำรถซื้อขำย
ผลผลิตผ่ำนตลำดสินค้ำเกษตรออนไลน์ (M1 S5.3) สนับสนุนกำรเพิ ่ม
ประสิทธิภำพของระบบประกันภัยสินค้ำเกษตรให้มีควำมหลำกหลำย
และเหมำะสมกับรูปแบบกำรผลิตสินค้ำเกษตร (M1 S6.1) เร่งพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพของประเทศ รวมถึงกระบวนกำรทดสอบ
คุณภำพที ่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่ำสูง (M1 S6.5)   

2.1.6.2 พัฒนำระบบคลังข้อมูลด้ำนกำรเกษตรให้เชื่อมโยงกัน เป็นข้อมูลเปิด 
ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ (M1 S9.1) และพัฒนำแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน
ส ำหรับกำรเข้ำถึงคลังข้อมูลต่ำง ๆ (M1 S9.2) ผลักดันให้มีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลรำคำสินค้ำเกษตรเปรียบเทียบระหว่ำงตลำดภูมิภำคและตลำด
ส่วนกลำงอย่ำงต่อเนื่อง (M๑ S๕.๒) และพัฒนำให้มีกำรจัดเก็บข้อมูล
ควำมสูญเสียในกระบวนกำรผลิตของภำคเกษตร (Farm loss) ส ำหรับ
ใช้เป็นฐำนในกำรวัดในอนำคต (M1 S7.3) 
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2.1.6.3 สนับสนุนบทบำทสถำบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจ
ชุมชน) ในฐำนะหน่วยธุรกิจของเกษตรกร ให ้ท ำหน้ำที ่สน ับสน ุน  
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม กิจกรรมหลังกำรเก็บเกี่ยว 
และกระบวนกำรน ำส่งผลผลิตจนถึงลูกค้ำปลำยทำง เพื่อลดต้นทุน  
และเพิ ่มมูลค่ำให้กับผลผลิตของเกษตรกร (M1 S7.1) และพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรวบรวมและขนส่ง
สินค้ำเกษตร (M1 S7.2) พร้อมทั้งเตรียมกำรบริหำรจัดกำรกระจำย
สินค้ำเกษตรและอำหำรในภำวะวิกฤต (M1 S10.2) ส่งเสริมให้ชุมชน
สำมำรถเข้ำถึงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรทั้งด้ำนปริมำณและโภชนำกำร
ครบถ้วน รวมถึงระบบส ำรองอำหำร (M1 S10.1) ยกระดับควำมเข้มแข็ง 
และควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ิมมูลค่ำของสหกรณ์กำรเกษตร 
กลุ่มเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน รวมทั้งสนับสนุนบทบำทภำคเอกชน
และสถำบันกำรศึกษำทั้งระดับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำในพ้ืนที่ 
(M1 S11.2) ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับกำรพัฒนำสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและเอ้ือกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของสห กรณ์  (M1 S11.3) พ ร้ อม ทั้ งส นั บ สนุ น บ ท บ ำท องค์ ก ร 
หรือสภำเกษตรกรในกลไกควำมร่วมมือภำครัฐ ภำคเอกชน และภำควิชำกำร 
ใน แต่ ล ะจั งห วั ด  (M1 S12.1) ส่ ง เส ริ ม ภ ำค เอก ช น ใน ก ำร เป็ น 
หุ้นส่วนเศรษฐกิจกับสถำบัน เกษตรกร และเกษตรกรในรูปแบบ 
ธุรกิจต่ำง ๆ (M1 S12.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.6.4 ส ่งเสร ิมกำรจ ัดกำรระบบน ิเวศ เกษตร โดยจ ัด พื ้นที ่กำร เกษตร  

ให้สอดคล้องกับระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและคุณภำพดินตำมแผนที่
เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri-map) รวมทั้งสร้ำงเสถียรภำพ 
และควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ของเกษตรกร อำทิ กำรชดเชย กำรประกันรำยได้ 
เครื่องมือทำงกำรเงินสมัยใหม่ เกษตรพันธสัญญำ และระบบแบ่งปันผล
ก ำไรส ินค ้ำเกษตร กำรแก ้ไขป ัญหำข ้ำวครบวงจร พ ัฒนำระบบ 
ติดตำมเฝ้ำระวังเตือนภัยสินค้ำเกษตร เพื่อก ำหนดมำตรกำรรองรับ  
และกำรประกันควำมเสี่ยง สนับสนุนกำรท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง กำรเข้ำถึงแหล่งทุน รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวก 
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรค้ำ  
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 แผนแม่บทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.1.7 อุตสาหกรรมชีวภาพ 

เป้าหมาย 
• กำรใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนและทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสร้ำงมูลค่ำและรำยได้ 
• อุตสำหกรรมชีวภำพมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมชีวภำพ ขยำยตัวร้อยละ ๑๐  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.7.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

และส ังคมคำร ์บอนต่ ำ  ด ้วยกำรพ ัฒนำส ินค ้ำและบริกำรที ่สร ้ำง  
มูลค่ำเพิ่ม (M10 S1.1) กำรยกระดับประสิทธิภำพกำรผลิตที่มุ่งเน้น 
ให ้ภำคเอกชนเข้ำมำม ีส ่วนร ่วมในกำรลงท ุน โดยเฉพำะอย่ำงยิ ่ง  
กำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้น้อย กำรใช้ซ้ ำ และกำรน ำกลับมำใช้ใหม่  
ในทุกขั ้นตอนกำรผลิตและบริกำร (M10 S1.2) ตลอดจนผลักดัน 
ให้เกิดควำมเชื ่อมโยงกับสำขำเศรษฐกิจอื่นได้แก่ ภำคเกษตรกรรม 
ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรท่องเที่ยว (M10 S1.3)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.7.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพ โดยสน ับสน ุนกำรสร้ำง

เศรษฐกิจฐำนชีวภำพแบบครบวงจร กำรต่อยอดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
และวำงรำกฐำนกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
ชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ที่มีกำรใช้นวัตกรรม
และประโยชน์จำกทรัพยำกรฐำนชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกวัตถุดิบชีวภำพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
ชีวภำพ เร่งรัดกำรจัดท ำและใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลทรัพยำกรชีวภำพ 
กำรจัดท ำแผนที่และข้อมูลแสดงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั ้งกำรจัดกำรเทคโนโลยีและทรัพย์สินทำงปัญญำทำงชีวภำพ  
เพ่ือเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ฐำนข้อมูลธนำคำรชีวภำพแห่งชำติ ระบบนวัตกรรมแบบเปิดไปใช้
ประโยชน์ ผลักดันให้มีกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของระบบนิเวศ 
ที่ เป็นมำตรฐำน รวมทั้ งพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมชีวภำพในพ้ืนที่ 
ที่เหมำะสมด้วยกำรสร้ำงโอกำสและขยำยช่องทำงกำรค้ำทั้งในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ สร้ำงกำรรับรู้และกระตุ้นให้เกิดควำมต้องกำรบริโภค
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หรือใช้ผลิตภัณฑ์ ฐำนชีวภำพ ก ำหนดมำตรกำรและสร้ำงแรงจูงใจ 
เพื ่อส่งเสริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรจำกเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 
ตลอดจนใช้กลไกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีด้ำนเศรษฐกิจชีวภำพ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และสร้ำงรำยได้จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของวิสำหกิจชุมชน 
และชุมชนท้องถิ ่น  และสร้ำงกำรมีส ่วนร่วมของชุมชน ในกำรดูแล
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทั้งด้ำนโลจิสติกส์  ก ำลังคน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม กำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงกำรด ำเนินกำรปรับปรุง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอ้ือต่อกำรลงทุนในอุตสำหกรรมชีวภำพ 

2.1.8 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
เป้าหมาย 
• ไทยมีศักยภำพในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกสินค้ำและบริกำรสุขภำพ 
• องค์ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขมีศักยภำพเอ้ือต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 

ในสินค้ำและบริกำรทำงสุขภำพ 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนมูลค่ำเพิ ่มสินค้ำและบริกำรสุขภำพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

อยู่ที่ร้อยละ ๑.38 
• มูลค่ำกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และสุขภำพลดลงไม่น้อยกว่ำ 3,000 ล้ำนบำท

จำกปีฐำน (2563) 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

2.1.8.1 สนับสน ุนให ้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส ่วนร่วมในกำรยกระด ับบริกำร  
ทำงกำรแพทย์บนฐำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั ้นสูง (M4 S1.1) 
ตลอดจนปรับปร ุงแก้ไขกฎระเบ ียบให ้เอื ้อต ่อกำรเป ็นศ ูนย ์กลำง  
ทำงกำรแพทย ์และส ุขภ ำพ  (M4 S1.2) ส ่ง เส ร ิมกำร ให ้บ ร ิกำร 
ทำงกำรแพทย์ที ่สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ โดยพัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนสถำนบริกำรส่งเสริมสุขภำพ (M4 S2.2)  

2.1.8.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำฐำนกำรผลิตและสนับสนุนกำรจัดตั้งโรงงำนต้นแบบ
เภสัชชีวภัณฑ์ ยำ สมุนไพร และวัคซีนที่มีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล   
เพื่อลดกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
โดยกำรยกระดับศูนย ์ทดสอบ  และระบบกำรประเมิน เทคโน โลยี 
ทำงกำรแพทย ์(M4 S3.1)  
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2.1.8.3 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภำพ (M4 S3.2) 
กำรลงท ุนและกำรน ำผล ิตภ ัณฑ์ที ่ได ้มำตรฐำนสำกลออกสู ่ตลำด  
โดยปรับแก้กฎหมำย กฎระเบ ียบ ในกำรร่วมท ุนระหว่ำงภำครัฐ  
และผู้ประกอบกำรให้ เอ้ือต่อกำรผลิตในประเทศ (M4 S3.3)  ตลอดจน 
ปรับปรุ งบั ญ ชี นวั ตกรรม ให้ เอ้ื อต่ อกำรพั ฒ นำของอุ ตสำหกรรม  
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรับเครื่องมือแพทย์ (M4 S3.4)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.8.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร 

โดยบูรณำกำรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ควบคู่
กับอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่มูลค่ำ  มุ ่งเน้นกำรขยำยช่องทำง
กำรตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เชื ่อมโยงกับกำรท่องเที ่ยว  
เช ิงส ุขภำพและกิจกรรมที ่สร้ำงมูลค่ำเพิ ่ม สนับสนุนกำรยกระดับ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ และมำตรฐำนบริกำรทำงกำรแพทย์ กำรแพทย์
แผนไทย จ ัด ให ้ม ีศ ูนย ์ทดสอบมำตรฐำน ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์  
และสนับสนุนกำรน ำผลิตภัณฑ์ของอุตสำหกรรมกำรแพทย์ที่ทันสมัยมำใช้
ในประเทศ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสื ่อสำรสมัยใหม่   
และนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 
รวมทั ้งกำรม ีระบบเฝ ้ำระว ัง ป ้องก ันควบคุมโรคด ้ำน เวชศำสตร์  
กำรเดินทำงและท่องเที่ยว และผลักดันให้ประเทศสู่กำรเป็นศูนย์กลำง
อุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ (Medical hub) 

2.1.9 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เป้าหมาย 
• เศรษฐกิจดิจิทัลภำยในประเทศมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
• กำรส่งออกของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมขึ้น 
• มูลค่ำอุตสำหกรรมดิจิทัลและอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศ 

มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
• อุตสำหกรรมและบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์มีกำรขยำยตัว

เพ่ิมขึ้น 
• ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนมูลค่ำเพ่ิมของอุตสำหกรรมดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๐  
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• สัดส่วนของกำรส่งออกในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศคิดเป็น 
ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่ำกำรส่งออกอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 

• จ ำนวนสตำร์ทอัพด้ำนเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ แห่ง  
• อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์  

ขยำยตัวร้อยละ ๕  
• อันดับดัชนี Digital Evolution Index อยู่ใน 35 อันดับแรก  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.9.1 ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล โดยกำรพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรให้สำมำรถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี  นวัตกรรมดิจิทัล 
อิ เล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร  (M6 S1.2)  
ตลอดจน สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำซอฟต์แวร์พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
กำรสร้ำงดิจิทัลคอนเทนต์สร้ำงสรรค์ที่มีกำรน ำวัฒนธรรม วิถีชีวิต  
แหล่งท่องเที่ยว ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสร้ำงสรรค์ (M6 S3.4)   

2.1.9.2 พัฒนำต่อยอดฐำนอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์  และดิจิทัล 
โดยสนับสนุนผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้รับจ้ำงผลิตที่มีกำรใช้นวัตกรรม 
กำรผลิตสมัยใหม ่(M6 S2.1) และเป็นผู้น ำบริกำรดิจิทัลโซลูชั่น (M6 S3.3)   

2.1.9.3 สนับสนุนกำรลงทุนที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต้นน้ ำที่มีเทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นพ้ืนฐำนของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องในประเทศ 
รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบที่ส ำคัญในห่วงโซ่อุปทำนของโลกที่เป็นที่ต้องกำร
ในอนำคตและมีมูลค่ำสูง (M6 S2.2) ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกำรส่งออก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (M6 S2.3) 

2.1.9.4 สนับสนุนกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  
ควำมเชี่ ยวชำญ  ดึ งดู ดและพัฒ นำให้ เกิดกำรลงทุนต่อยอดฐำน
อุตส ำห กรรม ไฟ ฟ้ ำ  อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  แ ล ะ อุ ต ส ำห กรรม ดิ จิ ทั ล 
จำกต่ำงประเทศ (M6 S2.6) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับผู้ประกอบกำร 
ด้ำนเทคโนโลยีขนำดใหญ่  อำทิ กำรลงทุนจัดตั้ งศูนย์ข้อมูลคลำวด์  
(M6 S3.1)  

2.1.9.5 สนับสนุนกำรลงทุน เพ่ือปรับ โครงสร้ำงอุตสำหกรรม โดยเร่ งรัด 
กำรปรับกำรผลิตมำสู่ระบบอัตโนมัติมำกขึ้น ทั้งในภำคอุตสำหกรรม บริกำร  
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และโลจิสติกส์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 5G  
เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต (M5 S3.1)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.9.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ 

โดยยกระดับควำมสำมำรถของผู้ผลิต ผู้พัฒนำ ผู้ออกแบบรวมถึงส่งเสริม 
กำรลงท ุนทั ้ง ในและต่ำงประเทศ มุ ่ง เน ้นกำรใช้ป ัญญำประดิษฐ์  
ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนำคต 
สร้ำงควำมตระหนักรู้และสนับสนุนกำรลงทุนตำมระดับควำมพร้อม 
ของผู ้ประกอบกำรในกำรสร้ำงตลำดภำยในและกำรขยำยช่องทำง
กำรตลำดในต ่ำงประเทศ ส ่งเสร ิมกำรสร ้ำงและพ ัฒนำบ ุคลำกร 
ทั ้งผู ้ผล ิต ผู ้ให ้บริกำร และผู ้ใช ้งำนในภำคส่วนต่ำง ๆ ให ้ม ีท ักษะ  
และควำมเชี่ยวชำญ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง คลัสเตอร์ของอุตสำหกรรม
และกำรมีกลไกสนับสนุนกำรขับเคลื ่อนอุตสำหกรรมแบบครบวงจร 
สนับสนุนกำรน ำบุคลำกรต่ำงชำติที ่มีทักษะควำมรู ้ ควำมเชี ่ยวชำญ 
มำท ำงำนและก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เรียนรู้
ทักษะและปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2.1.10 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบกำรเดิมสำมำรถปรับตัวไปสู่กำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำและมีกำรลงทุน

เทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส ำคัญภำยในประเทศ 
• ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนในภูมิภำคโดยเฉพำะอำกำศยำน 

รุ่นใหม ่
• ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนสูงขึ้น (Tier) 

ตัวช้ีวัด 
• มูลค่ำส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนรวม ไม่น้อยกว่ำ 

26,000 ล้ำนบำท 
• ส่วนแบ่งกำรตลำดของจ ำนวนอำกำศยำนที่ เข้ำซ่อมในภำคพ้ืนเอเชียแปซิ ฟิก  

ร้อยละ 1  
• จ ำนวนผู้ประกอบกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนอยู่ในระดับ Tier 3 เพ่ิมสูงขึ้น  
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 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.10.1 ส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำในภำคส่วนต่ำง ๆ โดยใช้มำตรกำรจูงใจ 

ทั้งทำงด้ำนภำษีและที่ไม่ใช่ภำษี (M3 S1.1)  รวมทั้งผลักดันกำรใช้ 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำในระบบขนส่งสำธำรณะ (M3 S1.2) ผ่ำนกำรจัดท ำ 
แผนประชำสัมพันธ์แก่ภำคประชำชน (M3 S1.4) 

2.1.10.2 ส ่งเสร ิม ให ้ภ ำคประชำชน ด ัดแปลงรถเก ่ำมำเป ็นยำนยนต์ไฟฟ ้ำ  
(M3 S1.3) เพื่อเร่งให้เกิดกำรลงทุนในระบบนิเวศและกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ (M3 S4.4) รวมทั้งศึกษำแนวทำงกำรก ำจัดซำกรถยนต์ 
และชิ ้นส ่วนยำนยนต์ที ่ใช ้แล ้ว  ตำมหลักกำรเศรษฐกิจหมุนเว ียน  
(M3 S3.8)  

2.1.10.3 สนับสน ุนกำรขยำยตลำดยำนยนต์ไฟฟ้ำ  กำรส ่งเสริมและรักษำ 
ฐำนกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศ เช ่น ประเทศคู ่ค ้ำหลักของไทย  
(M3 S2 .1 ) ป ระเทศที ่ม ีน โยบำยควำม เป ็นกลำงทำงคำร ์บอน  
(M3 S2.2)  

2.1.10.4 ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำผ่ำนกำรดึงดูด  
นักลงท ุนและกำรพ ัฒนำผู ้ประกอบกำร (M3 S3.1) กำรผลักด ัน 
กำรผล ิตยำนยนต์ที ่ม ีค ุณสมบ ัต ิ “สะอำด ประหย ัด  ปลอดภ ัย ”  
(M3 S3.2) ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงฐำนกำรผลิตแบตเตอรี่
และชิ้นส่วนส ำคัญ (M3 S3.3) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนกับประเทศ
ที่มีวัตถุดิบส ำคัญ (M3 S3.4) 

2.1.10.5 สนับสนุนสุดยอดผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย (M3 S3.5) และรักษำ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สำมำรถพัฒนำไปสู่
ยำนยนต์ไฟฟ้ำได้ในระยะเวลำอันสั้น (M3 S3.6)  

2.1.10.6 พัฒนำศักยภำพของผู ้ประกอบกำรเดิมให้สำมำรถปรับเปลี ่ยนไปสู่
สำยกำรผลิตของยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S3.7) กำรปรับตัวต่อผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิจ (M3 S4.1) ผ่ำนกำรให้สิทธิประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ  
เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุน (M3 S4.2) 

2.1.10.7 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื ่อลดต้นทุน 
กำรผลิต (M3 S4.3) ตลอดจนสนับสนุนกำรร่วมทุนทำงธุรกิจระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรไทยกับต่ำงประเทศ (M3 S4.5)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.10.8 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำระบบคมนำคม 

โดยผลักดันกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกอุตสำหกรรมยำนยนต์ไปสู่อุตสำหกรรม 
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ยำนยนต์ไฟฟ้ำอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนำอุตสำหกรรม
ระบบกักเก็บพลังงำน  พลังงำนไฮโดรเจน และพลังงำนทำงเลือกอื่น ๆ  
สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมและมูลค่ำเพิ่ม พัฒนำเทคโนโลยี บุคลำกร
และโครงสร ้ำงพื ้นฐำนรองร ับกำรพ ัฒ นำอ ุตสำหกรรมต ่อ เนื ่อ ง
ภำยในประเทศ สนับสนุนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และยกระดับทักษะ
ควำมเชี่ยวชำญของผู้ประกอบกำรรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 
อำทิ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน
รองรับกำรจัดตั ้งนิคมศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนที่ได้มำตรฐำนสำกล 
ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรสำยกำรบินของประเทศ  ด้ำนกำรขนส่ง
ผู้โดยสำรและสินค้ำมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สูงขึ้น โดยสร้ำง
เครือข่ำยเส้นทำงบินและรักษำมำตรฐำนควำมปลอดภัย ตลอดจน  
กำรพ ัฒ นำอ ุตสำหกรรมระบบรำงและอ ุตสำหกรรมสน ับสน ุน  
ของประเทศทั้งระบบให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล รวมทั้งสนับสนุน  
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให ้แก่เจ้ำหน้ำที ่ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ  
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

2.1.11 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

เป้าหมาย 
• อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
• กำรส่งออกของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• อุตสำหกรรมควำมม่ันคงของประเทศ ขยำยตัวไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  
• มูลค่ำกำรส่งออกของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ ขยำยตัวไม่น้อยกว่ำ  

ร้อยละ 5  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.11.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมควำมมั่นคงให้มีศักยภำพเชิงเศรษฐกิจ 

ที่ครอบคลุมทั้งอุตสำหกรรมกำรจัดกำรภัยพิบัติ ควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำงไซเบอร์ อุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนที ่มีมูลค่ำเพิ ่ม อุตสำหกรรม
ป้องกันประเทศ และอุตสำหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทำง เพื่อลด 
กำรพึ่งพำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกต่ำงประเทศ และพัฒนำ 
ต่อยอดเพื่อกำรส่งออก โดยสนับสนุนผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม
ควำมมั่นคงที่มีศักยภำพและกลุ่มวิสำหกิจเริ่มต้น ผ่ำนกำรสร้ำงกลไก
ควำมร่วมมือภำครัฐและเอกชนและมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส่งเสริม
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กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรเพื ่อรองรับอุตสำหกรรมควำมมั ่นคง  
ของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเข้ำมำ
ท ำงำนเพื่อรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรม ส่งเสริมกำรเปิดช่องทำง
กำรตลำดใหม่ ๆ ทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศด้วยกำรกระตุ ้น  
และสร้ำงควำมตระหนักในกำรใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรในภำคส่วน  
ต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงระบบนิเวศ ปรับปรุงกลไกที่เอื้อต่อกำรผลิต 
และส ่งออก สน ับสน ุน เครือข ่ำยและคล ัส เตอร์ของอุตสำหกรรม 
ที่เหมำะสมให้สำมำรถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่ำระดับโลก  

2.1.12 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมาย 
• กำรสร้ำงควำมพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่ำงเป็นระบบ อำทิ ด้ำนเทคโนโลยี 

ก ำลังคน และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  
• มูลค่ำอุตสำหกรรมดิจิทัลและอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศ 

มีกำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึน    
• แรงงำนไทยมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น 
• ประเทศไทยมคีวำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลในด้ำนควำมพร้อมในอนำคตดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• มูลค่ำกำรลงทุนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

ยำนยนต์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20  
• จ ำนวนแรงงำนที่ ได้รับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ มีจ ำนวน 

ไม่น้อยกว่ำ ๑๕,๐๐๐ คน  
• มีบคุลำกรที่มีทักษะรองรับอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวม 100,000 รำย  
• จ ำนวนสตำร์ทอัพด้ำนเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ 200 แห่งในปี 2566  
• มีแรงงำนที่เป็นผู้เชี่ยวชำญทำงดิจิทัล (ระดับ 4) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒  
• คะแนนดัชนีสมรรถนะด้ำนสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยอยู่ใน 4 อันดับแรกของอำเซียน 

และมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ 55 คะแนน  
• ผลิตภำพแรงงำน เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4 
• กำรจัดอันดับของ  IMD Talent ranking มีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 58.2 
• อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลในด้ำนควำมพร้อมในอนำคต 

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีประสิทธิภำพที่สุด ๔๐ อันดับแรก 
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 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.12.1 ผลักด ันให ้เก ิดกำร เย ียวยำผู ้ได ้ร ับผลกระทบจำกกำรเปลี ่ยนผ่ำน

อุตสำหกรรม เช ่น กลุ ่มเครื ่องยนต์และระบบส่งก ำล ัง (M3 S5.1) 
กิจกำรในธุรกิจปิโตรเคมี และเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงำน (M3 S5.2)  

2.1.12.2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรที่ลงทุนในอุตสำหกรรมยำนยนต์พลังงำนสะอำด 
สำมำรถเข้ำถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ (M3 S11.1) รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
กำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S11.2) 

2.1.12.3 ปรับปรุงระเบ ียบและกฎหมำยให้เอื ้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S8.1) กำรลงทุนในห่วงโซ่อุปทำนของชิ ้นส่วน 
ที่ส ำคัญ (M3 S8.2) และกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรดัดแปลงเป็น
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S8.3)  

2.1.12.4 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำด้ำนมำตรฐำนสถำนประกอบกำร  
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S10.3) กำรต่อยอดศูนย์ทดสอบยำงล้อแห่งชำติ  
(M3 S10.4) กำรก ำหนดมำตรฐำน และหน่วยงำนในกำรรับรอง 
กำรดัดแปลงยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S10.5) กำรลงทุนศูนย์ทดสอบ 
ที่ได้มำตรฐำนในระดับโลก (M3 S10.6) ตลอดจนผลักดันกำรจัดท ำ
ม ำต รฐ ำน ส ำ ค ัญ ที ่เกี ่ย ว ข ้อ ง  เช ่น  ก ำ รต ิด ตั ้ง  แ ล ะแ บ ต เต อ รี่  
(M3 S10.7) 

2.1.12.5 พัฒนำบุคลำกรสู ่มำตรฐำนระหว่ำงประเทศเพื ่อสนับสน ุนกำรค้ำ  
กำรลงทุน โดยมุ่งเน้นกำรปรับระบบกำรพัฒนำบุคลำกรและหลักสูตร  
ที่ให้ภำคธุรกิจเข้ำมำมีส่วนร่วม (M5 S3.4) 

2.1.12.6 ส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสำหกรรม
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัล อำทิ 
ระบบเซ็นเซอร์ (M6 S2.4) รวมทั้งพัฒนำมำตรฐำนและเงื่อนไขกำรเข้ำถึง
ข้อมูลที่เกิดจำกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่เป็นสำกล เพ่ือน ำไปสู่
กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ เกี่ยวเนื่อง (M6 S2.5)  
ตลอดจนสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด 
ทั้งภำยในประเทศและภูมิภำคอำเซียน ผ่ำนกำรให้สิทธิประโยชน์ 
ในรูปแบบที่เหมำะสม (M6 S3.5) 

2.1.12.7 ส่งเสริมกำรพัฒนำก ำล ังคนเพื ่อรองรับกำรปรับตัวทำงเทคโนโลยี  
ในอนำคต (M6 S4.2) ผลักด ันกำรแก้ไข กฎระเบียบที ่ย ังคงเป ็น
อุปสรรคต่อกำรดึงดูดกำรลงทุน และแรงงำนทักษะสูง ในอุตสำหกรรม
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ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสำหกรรมบริกำรดิจ ิท ัล 
(M6 S4 .3 ) ตลอดจนส ่งเสร ิม ให ้ม ีกำร ใช ้เครื ่อ งม ือทำงกำรเง ิน 
และกำรคลังที่ เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทของอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนกำรลงทุน วิจัย 
และพัฒนำนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศ (M6 S4.4) 

2.1.12.8 ส่งเสริมกำรใช้เครื ่องมือ กลไกตลำดเงินตลำดทุน กลไกควำมร่วมมือ
ระหว ่ำงภ ำคร ัฐและเอกชน ตลอดจน ผล ักด ัน ให ้เก ิด กำรลงท ุน 
ในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (M10 S1.5)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.12.9 เร่งรัดกำรพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  

โดยกำรเพิ ่มผลิตภำพกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมและบริกำรต่ำง ๆ 
พัฒนำศักยภำพและยกระดับขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรตลอด
ห่วงโซ่อุปทำน สนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรผ่ำนกำรเชื่อมโยง 
ภำคกำรศึกษำกับภำคอุตสำหกรรมและบริกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำด ผ่ำนแผนพัฒนำก ำลังแรงงำนทั้งประเทศในทุกระดับ สนับสนุน 
กำรยกระดับศักยภำพแรงงำนด้วยกำรจูงใจให้แรงงำนพัฒนำตนเอง 
และปรับเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ตลอดจน 
กำรน ำเข้ำบุคลำกรที่มีทักษะในอุตสำหกรรมใหม่จำกต่ำงประเทศ ส่งเสริม
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพและมำตรฐำน รวมทั้งด้ำนข้อมูล 
ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมกำรให้บริกำร
และน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์ 

  แผนแม่บทการท่องเที่ยว 

2.1.13 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
• กำรท่องเที่ยวไทยเป็นกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมและบริกำร 

ที่มีศักยภำพอ่ืน 
• กำรปรับโครงสร้ำงกำรท่องเที่ยวให้พ่ึงพำนักท่องเที่ยวในประเทศและมีกำรกระจำย

โอกำสทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น 
• รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
• เมืองและชุมชนที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
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• สินค้ำท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมได้รับกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
เพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• อันดับดัชนีขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับด้ำนทรัพยำกร 

ทำงวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ อยู่ใน ๓๐ อันดับแรก 
• มีชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมขึ้น 50 ชุมชน 
• รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวรอง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  
• รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของชำวไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
• อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม  

ขยำยตัวร้อยละ 10  
• จ ำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม

เพ่ิมขึ้น 2 เมือง  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.13.1 ส่งเสริมกำรท่องเที ่ยวชุมชนบนฐำนควำมหลำกหลำยและวัฒนธรรม 

ส่งเสริมแนวคิดกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  
และวัฒนธรรม พัฒนำขีดควำมสำมำรถคนในท้องถิ่นให้มีองค์ควำมรู้  
ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
พัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว (M10 S2.2) 

2.1.13.2 ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรและสตำร์ทอัพประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ในกำรพัฒนำ และสร้ำงมูลค่ำเพิ ่มให้กับกำรท่องเที ่ยว (M2 S2.1) 
ส่ ง เส ริ ม กำรสร้ ำ งรำย ได้ จ ำกก ำรอนุ รั กษ์ ท รั พ ย ำกรธรรมชำติ 
และวัฒ นธรรม  เพ่ื อบ่ ม เพ ำะชุ มชน ให้ เป็ น วิ ส ำห กิ จ เพ่ื อสั งคม 
และสตำร์ท อัพ  (M2 S2 .3 ) ร วม ทั ้ง ส ่ง เส ร ิม ก ำรพ ัฒ น ำแห ล ่ง 
และบริกำรกำรท ่องเที ่ยวในเมืองรองให ้ม ีศ ักยภำพและกระจำย  
เส้นทำงท่องเที่ยวให้หลำกหลำยอย่ำงทั่วถึง เพื่อกระตุ้นกำรท่องเที่ยว  
ในประเทศ และดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกทั่วโลกให้เข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว
ช ุม ชน  (M2 S2 .2 ) โด ย ให ้ค ว ำมส ำค ัญ ก ับ กำรส ่ง เส ร ิม ให ้เก ิด 
ควำมร ่วมม ือ ระหว ่ำง เอกชนและธ ุรก ิจ รำยย ่อย ในกำรพ ัฒ นำ  
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน (M2 S2.4) 

2.1.13.3 พ ัฒ น ำก ำรท ่อ ง เที ่ย ว ต ำม แน วค ิด โม เด ลอ ำรม ณ ์ด ีม ีค ว ำม ส ุข  
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ ฉบับปรับปรุง (M2 S1.1)  



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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2.1.13.4 ปรับปรุงกฎหมำย/กฎระเบียบด้ำนงบประมำณ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ ให้เอื้อต่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรลงทุน  
และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนและภำครัฐ (M2 S5.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.13.5 ส่งเสริมกำรท่องเที ่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยยกระดับ  

กำรเสริมสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยว
ด ้วยกำรใช ้องค์ควำมรู ้ นว ัตกรรม เทคโนโลยี และกำรออกแบบ  
บนฐำนของทุนทำงวัฒนธรรมและภูมิป ัญญำท้องถิ ่นที ่มีเอกลักษณ์
เฉพำะถิ ่น เพื ่อให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที ่ยว โดยชุมชนและเมือง 
แห่งศิลปะเชิงสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำรท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ และกำรท่องเที่ยววิถีพุทธ ตลอดจนส่งเสริมกำรจดทะเบียน  
กำรคุ้มครอง กำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำและภูมิปัญญำ เพื่อสนับสนุน
กำรพัฒนำต่อยอดไปสู ่กำรท่องเที ่ยวเช ิงสร้ำงสรรค์ และกำรเป ็น 
เมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที ่ยวของภูมิภำค อำทิ แหล่งประวัติศำสตร์ 
ศ ิลปว ัฒนธรรมไทย มรดกว ัฒ นธรรม ส ินค ้ำช ุมชน  อำหำรไทย  
และกำรแพทย์แผนไทย 

2.1.14 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

เป้าหมาย 
• กำรท่องเที่ยวไทยเป็นกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมและบริกำร 

ที่มีศักยภำพอ่ืน 
• รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
• กำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงในกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติของไทย 

ตัวช้ีวัด 
• อันดับดัชนีขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรท่องเที่ยวดีขึ้น ด้ำนทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม 

และกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ อยู่ใน ๓๐ อันดับแรก 
• นักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติ มีค่ำใช้จ่ำยต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  
• อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ขยำยตัวร้อยละ ๕  
• อันดับของไทยในกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงในกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติ  

ตำมดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA) อยู่ใน   
๒๓ อันดับแรก 

    

 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
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ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.14.1 ส ่ง เส ร ิม แห ล ่งท ่อ ง เที ่ย วที ่ม น ุษ ย ์ส ร ้ำ งขึ ้น  แ ล ะกำรท ่อ ง เที ่ย ว  

เพื ่อกำรจ ัดประช ุม กำรท ่องเที ่ยวเพื ่อ เป ็นรำงว ัล กำรจ ัดประช ุม
นำนำชำติ และกำรจัดแสดงสินค้ำ (MICE) (M2 S1.2.3) 

2.1.14.2 ปรับปรุงข้อจ ำกัดของกฎหมำย ลดขั้นตอนกฎระเบียบที่ล้ำสมัยที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรท ำธุรกิจ และกำรขอใบอนุญำตของสถำนประกอบกำร 
ด้ำนกำรท่องเที่ยว ให้มีควำมครอบคลุมถึงธุรกิจรำยย่อย (M2 S5.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.14.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองท่องเที่ยว

เชิงธุรกิจให้มีความพร้อมและอ านวยความสะดวกส าหรับการเดินทาง 
เพ่ือการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
และการกีฬาเพื่อการท่องเที ่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) 
พัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ สนับสนุนภาคเอกชนและพัฒนาอุตสาหกรรม 
การกีฬาเพื ่อสร ้างม ูลค ่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจ  ส ่งเสร ิมการกระจาย 
การท ่องเที ่ยวเช ิงธ ุรก ิจ ไปย ังพื ้นที ่ที ่ม ีศ ักยภาพ เพื ่อจ ูงใจ ให ้เก ิด 
การเดินทางท่องเที ่ยวเชิงธุรกิจและดึงดูดนักท่องเที ่ยวที ่มีค ุณภาพ 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น และชุมชน
ท้องถิ่นในการน าเสนอสินค้าและบริการรองรับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
รวมถึ งส ร้ า งค วาม เข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบ การและบุ ค ล าก ร 
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  

2.1.15 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

เป้าหมาย 
• ไทยมีศักยภำพในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกสินค้ำและบริกำรสุขภำพ 
• รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น 
• อันดับด้ำนรำยได้กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของประเทศไทย 
• สถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและบริกำรทำงกำรแพทย์ได้รับ

มำตรฐำนเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำและบริกำรสุขภำพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

อยู่ที่ร้อยละ 1.38 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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• อันดับดัชนีขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรท่องเที่ยว ด้ำนสุขภำพและสุขอนำมัย อยู่ใน 70 
อันดับแรก 

• อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย 
ขยำยตัวร้อยละ ๕  

• อันดับด้ำนรำยได้กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของประเทศไทย โดย Global Wellness 
Institute ดีขึ้น อันดับที่ ๑0  

• อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่ได้รับ
มำตรฐำนกำรท่องเที่ยว ร้อยละ 7  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.15.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองสุขภำพแบบครบวงจร โดยกำรน ำภูมิปัญญำ  

กำรดูแลรักษำสุขภำพด้ำนกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ทำงเลือก  
และกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของชุมชนท้องถิ่นมำพัฒนำต่อยอดบริกำร
และผล ิตภ ัณฑ ์ส ่ง เสร ิมส ุขภำพ เพื ่อสร ้ำงแบรนด ์ที ่ม ีเอกล ักษณ์  
ควำมเป็นไทยให้สำมำรถแข่งข ันได ้ในระดับสำกล ต ่อยอดให้เก ิด 
สินค้ำใหม่ (M4 S2.1) 

2.1.15.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรท่องเที ่ยวส ำหรับกลุ ่มล ูกค้ำที ่ม ีก ำล ังซื ้อส ูง  
เช ่น  กลุ ่มผู ้ส ูงอำย ุ กลุ ่มผู ้เกษ ียณอำย ุ และกลุ ่มพ ำน ักระยะยำว  
(M๒ S1.๒.๓) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.15.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และกำรแพทย์ 

แผนไทย โดยกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
ให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล ทั ้งคุณภำพของสถำนประกอบกำรที ่มี 
ควำมสะอำด ปลอดภ ัย  และค ุณ ภำพของผู ้ให ้บร ิกำรที ่ม ีท ักษะ 
และควำมเชี่ยวชำญ สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพรูปแบบใหม่ 
บนพื้นฐำนของทรัพยำกรที ่ม ีศักยภำพ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ 
ควำมเป็นไทยในกำรให้บริกำรบ ำบัด ฟื้นฟู รักษำสุขภำพ รวมทั้งแปรรูป
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ยำและสมุ น ไพรไทย ตลอดจน พั ฒ นำเมื อ งสมุ น ไพร 
และศูนย์สุขภำพดี  

2.1.16 การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
เป้าหมาย 
• กำรท่องเที่ยวไทยเป็นกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูงที่เชื่องโยงกับอุตสำหกรรมและบริกำร 

ที่มีศักยภำพอ่ืน 
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ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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• รำยได้กำรท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำเพ่ิมขึ้น 
• กำรขยำยตัวของท่ำเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• อันดับดัชนี ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรท่องเที่ ยวดีขึ้น โดยมี อันดับรวมอยู่ ใน  

๒๙ อันดับแรก ด้ำนควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมปลอดภัยอยู่ใน ๗๐ อันดับแรก 
และด้ำนควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่ใน ๑๐๐ อันดับแรก 

• อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้กำรท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำ ขยำยตัวร้อยละ 7  
• มีจ ำนวนท่ำเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย ๒ ท่ำเรือ  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

2.1.16.1 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงน้ ำ ทั้งเรือส ำรำญ เรือยอร์ชและเรือล่องแม่น้ ำ 
โดยสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำร่วมกับภำคเอกชน เช่น กำรก ำหนด
ที่ตั้งท่ำเรือส ำรำญ ทั้งแบบท่ำเรือหลัก และท่ำเรือแวะพักในฝั่งอ่ำวไทย
และอันดำมัน จำกพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ อำทิ พัทยำ ภูเก็ต รวมถึงกำรสร้ำง
แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับท่ำเรือดังกล่ำว (M2 S1.2.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.16.2 ส ่งเสร ิมการท ่องเที ่ยวส าราญทางน้ า  โดยการเพิ ่มประส ิทธ ิภ าพ 

การให้บริการและพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  
และสิ ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที ่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐาน  
สะอาดและปลอดภัย ปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสาร เรือส าราญ
และเรือยอร์ช พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ
เส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง ลุ่มน้ าสายส าคัญ และให้ความส าคัญ
กับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว สร้างสรรค์
และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและสอดคล้อง
ก ับ บ ร ิบ ทของพื ้น ที ่แ ละช ุมชน  โดยมุ่ งเน้นการกระจายกิจกรรม 
ในพื้นที่ต่าง ๆ และการสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชน พัฒนาและปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที ่ยวทางน้ าในทุกมิติ เช่น ความปลอดภัย 
ในการเดินทางท่องเที ่ยว การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  
ข ้ามแดนของบ ุคคลและต ัว เร ือ  ตลอดจน การพัฒนาบุคลากรที่มี 
ความถนัดเฉพาะทาง เป็นต้น 
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2.1.17 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
เป้าหมาย 
• ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำกำรขยำยตัวของจ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เดินทำงผ่ำนแดนระหว่ำง

ประเทศไทยกับประเทศสมำชิกอำเซียน ขยำยตัวร้อยละ ๕ 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.17.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนา
และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง 
ทางน้ า และทางอากาศ และระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศในภูมิภาค และจากเมืองหลักสู่เมืองรอง 
รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที ่ยวภายใต้
กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและอาเซียน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
แหล ่งท ่องเที ่ยวและก ิจกรรมของช ุมชน  เส ้นทางการท ่องเที ่ยว 
เชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลก อ านวยความสะดวก
ในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาและยกระดับพิธีผ่านแดน
ของการเดินทางในทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  

2.1.18 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย 
• กำรท่องเที่ยวไทยมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืนในทุกมิติ  
• กำรท่องเที่ยวไทยเป็นกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมและบริกำร 

ที่มีศักยภำพอ่ืน 
• นักท่องเที่ยวมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น 
• โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวมีคุณภำพและมำตรฐำนดีขึ้น 
• กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• ผู้ประกอบกำรและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมำตรฐำนกำรท่องเที่ ยวไทย  เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 10 ต่อปี  
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• ชุมชนท่องเที่ ยวได้ รับมำตรฐำนกำรท่องเที่ ยวโดยชุมชน  เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
ปีละ 50 ชุมชน 

• ระดับควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้น 0.05 คะแนน 
• จ ำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทำงซ้ ำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15  
• อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel 

& Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน 70  
• อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมทำงบก

และทำงน้ ำ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ  
๑ ใน 50  

• อันดับขีดควำมสำมำรถด้ำนควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ  
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน 110 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.18.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรกำรท่องเที ่ยวอย่ำงยั ่งยืนตำมแนวคิดกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) พัฒนำระบบกำรจัดกำรพื้นที่
และแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรรองรับของ
ระบบนิเวศ และสนับสนุนกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ หรือมำตรกำรอื่น ๆ 
เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (M2 S3.1) สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรในแหล่งท ่องเที ่ยวและสถำนประกอบกำรท ่องเที ่ยวให ้ได้
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล โดยเฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย 
ควำมสะอำด ควำมเป็นธรรม และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
(M2 S3.2) รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้ำ 
“กองทุนเพื ่อส่งเสริมกำรท่องเที ่ยวไทย” เพื ่อพัฒนำกำรท่องเที ่ยว  
หรือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรท่องเที่ยวในชุมชน และจัดให้มีกำรประกันภัย
น ักท ่องเที ่ยวชำวต ่ำงชำต ิใน ระหว ่ำงท ่องเที ่ยวภำยในประเทศ  
(M2 S3 .3 ) ต ลอด จน ก ำรก ำห น ด แ น วป ฏ ิบ ัต ิต น ที ่เห ม ำะส ม 
ของผู้ประกอบกำรธุรกิจ บุคลำกร และนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
ที ่แสดงให ้เห ็นถ ึงร ูปแบบกำรท ่องเที ่ยวอย ่ำงม ีควำมร ับผ ิดชอบ  
(M๒ S๔.๓)  

2.1.18.2 ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีควำมเป็น
เอกภำพ น่ำเชื่อถือ และทันสมัย เพื่อให้ผู้ประกอบกำรใช้ในกำรด ำเนิน
ธ ุรก ิจ  และให ้หน ่วยงำนภำคร ัฐใช ้ก ำหนดนโยบำยในกำรพ ัฒนำ  
ด้ำนกำรท่องเที ่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ  (M2 S6.1) พัฒนำระบบ
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ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ส ำหรับข้อมูลกำรท่องเที ่ยว และบูรณำกำร  
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที ่เกี ่ยวข้อง (M2 S6.3) ปรับปรุง
กฎหมำย/กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อเทคโนโลยีด้ำนกำรท่องเที่ยว 
(Travel Tech) โดยเฉพำะตัวแทนจ ำหน่ำยกำรท่องเที ่ยวออนไลน์  
ที ่ค รอบ คล ุม ถ ึง เศ รษ ฐก ิจแบ ่งป ันบ น แพลตฟอร ์ม  (M2 S5.3)  
และสนับสนุนกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลของภำครัฐและเอกชน โดยใช้
แอปพลิเคชั่นที่พัฒนำโดยเอกชน ในกำรเปิดให้เชื ่อมต่อแพลตฟอร์ม 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยว (M2 S6.2) 

2.1.18.3 ส่งเสริมสวรรค์แห่งกำรช้อปปิ ้ง โดยสนับสนุนให้มีกลุ ่มสินค้ำที่ระลึก
ประจ ำชำติ รวมถึงกำรใช้นโยบำยลดภำษีน ำเข้ำส ำหรับสินค้ำฟุ่มเฟือย
บำงประเภท และจัดให้มีพ้ืนที่ปลอดอำกรเป็นพิเศษ (M2 S1.2.1) 

2.1.18.4 ยกระดับกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพของบุคลำกรในภำคกำรท่องเที่ยว 
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของธุรกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ
และยั ่งย ืน  (M2 S4.1) รวมทั ้งส ่ง เสร ิมและอ ำนวยควำมสะดวก 
ให ้บ ุคลำกรภำคกำรท ่องเที ่ยวและบริกำรที ่เกี ่ยวข ้องเข ้ำสู ่ระบบ
ฐำนข้อมูลของภำครัฐ และมีกำรขึ้นทะเบียนแรงงำนภำคกำรท่องเที่ยว
อย่ำงถูกต้อง (M2 S4.2) 
การด าเนินการตามแผนแม่บท 

2.1.18.5 เร่งรัดการพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ 
เพ่ือมุ่งเน้นขยายตลาดและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีรายได้สูง 
โดยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกัน
ผลกระทบที ่อาจเกิดจากกิจกรรมการท่องเที ่ยวทุกมิต ิ โดยเฉพาะ 
ด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ  
เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนา
ผู้ ป ระกอบการ ชุ มชนและบุ คลากรด้ านการท่ องเที่ ยวทั้ งระบบ  
ให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ 
ควบคู่ ไปกับการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ที่ ดี 
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ด้านการท่องเที่ ยวของไทย ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว  

 แผนแม่บทพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

2.1.19 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย 
• ควำมไม่เสมอภำคในกำรกระจำยรำยได้ของภำคลดลง 
• เมืองในพ้ืนที่เป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือกระจำยควำมเจริญและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

ในทุกมิต ิ

ตัวช้ีวัด 
• รำยได้เฉลี่ยต่อประชำกรในทุกภำคเพ่ิมขึ้น 
• สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคในกำรกระจำยรำยได้ของภำค ต่ ำกว่ำสัมประสิทธิ์ 

ควำมไม่เสมอภำคของประเทศ 
• เมืองขนำดกลำงได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน  7 เมือง (เชียงรำย กำญจนบุรี พระนครศรีอยุธยำ 

พิษณุโลก นครรำชสีมำ หนองคำย และมุกดำหำร)  
• เมืองที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองอัจฉริยะ จ ำนวน 4 เมือง 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.19.1 พัฒนำพื ้นที ่และเม ือง  โดยส่งเสริมกำรพ ัฒนำกลไกควำมร่วมม ือ 

ระหว่ำงภำครัฐ เอกชน ประชำชน และประชำสังคม เพื่อกำรพัฒนำ
พื้นที ่และเมือง อำทิ กฎบัตรกำรพัฒนำเมืองและบรรษัทพัฒนำเมือง 
สนับสนุนกำรเพิ่มบทบำท กำรขยำยเครือข่ำยของวิสำหกิจเพื่อสังคม 
ในกำรพ ัฒ นำพื ้นที ่แ ละ เม ือ ง  เช ่น  ว ิส ำห ก ิจส ุขภ ำพ เพื ่อส ังคม  
(M8 S2.1) ตลอดจนยกระดับควำมสำมำรถทำงกำรเงินกำรคลัง 
และกำรจัดกำรลงทุนในระดับพื้นที่ โดยผลักดันกำรแก้ไขกฎระเบียบ 
ให ้ท ้องถิ ่นม ีควำมคล่องตัวทั ้งด ้ำนกำรจ ัดหำรำยได ้ กำรระดมทุน  
และมำตรกำรทำงภำษี รวมถึงศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้กองทุน
เพื่อเป็นกลไกในกำรพัฒนำเมืองและใช้ประโยชน์จำกกำรอนุรักษ์มรดก
ทำงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ (M8 S4.2)  

2.1.19.2 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของเมือง และกำรเสริมสร้ำง
ศ ักยภำพเคร ือข ่ำยช ุมชนเม ืองเพื ่อยกระด ับคุณภำพชีว ิตของคน  
กลุ่มเปรำะบำง (M8 S1.4) พร้อมทั้งพัฒนำและประเมินควำมพร้อม
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ทำงด้ำนดิจิทัลของเมืองให้พร้อมต่อกำรยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ 
 (M8 S2.3)  

2.1.19.3 สนับสนุนปัจจัยที ่เอื ้อต่อกำรลงทุนในพื้นที ่ เช่น กำรผลักดันให้เกิด  
กำรรวมกลุ่มของอุตสำหกรรมและบริกำร กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล  
แก่นักลงทุนและประชำชนในพ้ืนที่ (M8 S3.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.19.4 ส่งเสริมกำรกระจำยควำมเจริญสู ่ภ ูม ิภำคเพื ่อลดควำมเหลื ่อมล้ ำ  

โดยพ ัฒ นำเม ืองขนำดกลำงให ้เป ็น เม ือ งน ่ำอยู ่ที ่เป ็นศ ูนย ์กลำง  
ทำงเศรษฐกิจและสังคมและกำรบริกำรให้กับพื้นที่โดยรอบ ครอบคลุม  
กำรพัฒนำพื้นที่ชนบท เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุน
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรพัฒนำเมืองที่มีกำรบูรณำกำรกับทุกภำคส่วน 
ทั ้งในกำรสงวนร ักษำ อน ุร ักษ ์ และฟื ้นฟ ูแหล่งโบรำณคดี มรดก 
ทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ ่น  
อย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมควำมเหมำะสม
ของแต ่ละเม ือง แผนกำรใช ้ประโยชน ์ที ่ด ิน  แผนรองร ับภ ัยพ ิบ ัติ 
ตลอดจนกำรพัฒนำเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีกำรบริหำรจัดกำร โดยใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยี มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกประชำชน กำรต่อยอด 
จำกพ้ืนฐำนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในท้องถิ่น มุ่งเน้น
กำรให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมแก่พ้ืนที่
โดย รอบ  รวมทั้ งส่ ง เส ริม กำร ใช้ พ ลั งงำน อย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ  
และกำรรักษำพ้ืนที่ สี เขียวอย่ำงเป็นระบบ โดยภำคเหนือ มุ่ งเน้น 
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ในพ้ืนที่ 
เมืองเชียงรำยและพิษณุโลกกำรเกษตรมูลค่ำสูง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรค้ำและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจใหม่ กำรเกษตร 
มูลค่ำสูง และเศรษฐกิจชีวภำพในพื้นที ่เมืองนครรำชสีมำ มุกดำหำร  
และหนองคำย ภำคกลำงและตะวันออก มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้เป็นฐำน 
กำรผลิตสินค้ำและบริกำรมูลค่ำสูงด้วยกำรวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ควบคู่กับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่ งอนำคต ในพ้ืนที่ 
เมืองพระนครศรีอยุธยำ และกำญจนบุรี  ภำคใต้  มุ่ งเน้นกำรพัฒนำ 
และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมศักยภำพของพ้ืนที่  พัฒนำกำรเกษตร 
และอุตสำหกรรมกำรเกษตรแบบครบวงจร และเชื่อมโยงกำรค้ำ  
กำรลงทุนกับต่ำงประเทศ 
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2.1.20 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 
• กำรพัฒนำเมืองให้มีควำมน่ำอยู่ อย่ำงยั่งยืน มีควำมพร้อมในกำรรับมือและปรับตัว

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบเพ่ือให้ประชำชนทุกกลุ่มมีคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงทั่วถึง 
• เมืองมีระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมและได้มำตรฐำน 
• ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด 
• เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนมีจ ำนวนมำกขึ้น 
• จ ำนวนเมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนอย่ำงน้อย 2 เมือง  
• พ้ืนที่ที่มีกำรด ำเนินกำรสงวน รักษำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ 

มรดกทำงสถำปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์  และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่ งยืนในพ้ืนที่  เพ่ิมขึ้นอีกอย่ำงน้อย  
3 จังหวัด ของ 2 ภำค 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

2.1.20.1 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื ่อกำรพัฒนำพื ้นที่ 
และเมืองร่วมกันระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ที ่มีกำรเปิดเผยและแบ่งปัน
ข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐำนของเมือง งบประมำณ/โครงกำร และทักษะ
ดิจิทัลของแรงงำนในพ้ืนที่ ส่งเสริมกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำเมือง เช่น กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐกับภำคี  
กำรพัฒนำอื่น ๆ และกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศของเมือง (M8 S2.2) 
ตลอดจนผลักดันกำรพัฒนำระบบตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผล
กำรพัฒนำพื้นที่และเมือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรที่มีควำมส ำคัญ 
ในเช ิงงบประมำณและควำมครอบคลุมของพื ้นที ่ ด ้วยกำรเข ้ำมำ  
มีส่วนร่วมของประชำชน (M8 S4.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.20.2 จัดท ำแผนผังภูมินิเวศ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำพื้นที่เมืองชั้นในเพ่ือลดปัญหำ

กำรกระจ ัด กระจำยขอ งเม ือ ง  สน ับ สน ุน กำรจ ัดท ำฐ ำนข ้อม ูล 
ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ทุกหน่วยงำนสำมำรถ
ใช้งำนร่วมกัน ตลอดจนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเมือง 
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ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำเมืองระดับชำติและระดับท้องถิ ่น 
เครือข่ำยกำรพัฒนำเมืองในระดับต่ำง ๆ  

 แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

2.1.21 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์   
เป้าหมาย 
• ไทยเป็นประตูและทำงเชื่อมโครงข่ำยคมนำคมและโลจิสติกส์ของภูมิภำค 
• ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
• ประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
• กำรขนส่งสินค้ำทำงรำงเพ่ิมขึ้น 
• กำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่ วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ลดลงเหลือร้อยละ 1๒  
• ดัชนีวัดประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศของประเทศไทย อยู่ใน ๒๕ อันดับ

แรก หรือคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 3.๕ 
• สัดส่ วนปริมำณกำรขนส่ งสิ นค้ ำทำงรำงต่อปริมำณกำรขนส่ งสิ นค้ ำทั้ งหมด 

ร้อยละ 4    
• สัดส่ วนกำรเดินทำงด้ วยระบบขนส่ งสำธำรณะในเขตเมื องต่อกำรเดิ นทำง 

ในเมืองทั้งหมด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 และเมืองหลัก
ในภูมิภำค ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕    

• ผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนลดลง ไม่น้อยกว่ำ 12 คนต่อประชำกร 1 แสนคน 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

2.1.21.1 พัฒนำระบบขนส่งทำงรำงเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
บร ิเวณ จ ุด เชื ่อมระหว ่ำงไทย ลำว  และจ ีน  ที ่จ ังหว ัดหนองคำย  
และเชียงรำย (M5 S2.3)  รวมทั้งเพิ่มศักยภำพระบบขนส่งทำงน้ ำ  
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเดินเรือในแม่น้ ำสำยส ำคัญ อำทิ เจ้ำพระยำ 
น ่ำน  ป ่ำส ัก ให ้ม ีควำมสะดวก ปลอดภ ัย และสำมำรถเชื ่อมโยง 
กำรเดินเรือในแม่น้ ำเจ้ำพระยำสู่ท่ำเรือแหลมฉบัง (M5 S2.4)  

2.1.21.2 สนับสนุนกำรพัฒนำข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทำงด้ำนกำยภำพ
และกำรบริหำรจัดกำร อำทิ กำรพัฒนำระบบ และกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 
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เชื ่อ ม โ ย ง ค ร อ บ ค ล ุม ก ำ ร ข น ส ่ง ท ุก ร ูป แ บ บ  ( Software Link 
Multimodal) โดยเปิดโอกำสให้ผู ้ประกอบกำรได ้เข้ำมำมีบทบำท 
ในกำรให้บริกำรมำกขึ้น ผลักดันกำรแก้ไขข้อบังคับต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศ CLMVT 
จีน และภูมิภำคอำเซียน (M5 S2.5) 

2.1.21.3 พัฒนำระบบคมนำคมและโลจิสต ิกส ์ โดยบ ูรณำกำรแผนพัฒนำ
โครงสร้ำงพื ้นฐำนเข้ำกับ เส ้นทำงใน CLMVT และจีน (M5 S2.2) 
สนับสนุนให้มีแผนกำรลงทุนศูนย์โลจิสติกส์ อำทิ ย่ำนเก็บกองตู้สินค้ำ 
ท่ำเรือบก และศูนย์เปลี่ยนถ่ำยสินค้ำที่เป็นระบบเดียวกัน (M5 S2.6) 
รวมทั้งส่งเสริมกำรดึงดูดกำรลงทุนของภำคเอกชนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที ่ม ีควำมโปร ่ง ใส  ตรวจสอบ ได ้ และม ีกำรประเม ินผลที ่ช ัด เจน  
(M5 S2.7) 

2.1.21.4 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์ และระบบดิจิทัลของเมือง 
ให้ครอบคลุม รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
พัฒนาสิ ่งอ านวยควำมสะดวกของเมือง เพื ่อรองรับกำรท่องเที ่ยว 
และบริกำรที่เกี่ยวข้อง (M8 S3.1) 

2.1.21.5 ส ่งเสร ิมกำรเด ินทำงที ่เป ็นม ิตรต ่อสิ ่งแวดล ้อม ซึ ่งครอบคล ุมถ ึง  
กำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งมวลชน กำรพัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่ง
สำธำรณะ และกำรส่งเสริมกำรใช้ยำนพำหนะที ่ใช้พลังงำนสะอำด  
และประหยัดพลังงำน (M10 S5.5)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.21.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงรำง โดยพัฒนำโครงข่ำยทำงรถไฟ

ขนำด  1  เมตรและรถไฟควำม เร ็วส ูง  เพิ ่มศ ักยภำพกำรขนส ่ง 
ทำงรำงด้วยกำรจัดหำสิ ่งอ ำนวยควำมสะดวก รถจักรและล้อเลื ่อน  
ที่สอดรับกับเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภำคเอกชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยมำกขึ้น  

2.1.21.7 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงน้ ำ โดยพัฒนำและบริหำรจัดกำรท่ำเรือ
พ้ืนที่หลังท่ำเรือ บ ำรุงรักษำร่องน้ ำ รวมถึงกำรส ำรวจ พิสูจน์และสอบเขต
ตำมเอกสำรสิทธิ์ แนวแม่น้ ำและแหล่งน้ ำธรรมชำติ สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำงและอำคำรที่รุกล้ ำแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งธรรมชำติ 
โดยรับฟังควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน 
รวมทั้งสนับสนุนกำรศึกษำปัญหำและผลกระทบของแม่น้ ำล ำคลอง และ
แหล ่งน้ ำ ธ รรม ชำต ิ ส ่ง เส ร ิมกำรบ ูรณ ำกำรกำรบร ิห ำรจ ัดกำร 
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และกำรตลำดเพื ่อกระตุ ้นให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ท่ำเรือทั ้งชำยฝั ่ง 
และท ่ำ เร ือแม ่น้ ำ ในภ ูม ิภ ำค  ตลอดจนยกระด ับ ให้ เป็นจุดน ำเข้ำ 
- ส่งออกสินค้ำของกลุ่มประเทศกัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ เวียดนำม  
และเป็นท่ำเรือสนับสนุนให้กับท่ำเรือหลักของประเทศ โดยเฉพำะ
ท ่ำเร ือแหลมฉบ ัง ส ่งเสร ิม ให ้ผู ้ป ระกอบกำรใช ้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่สอดรับกับบริบทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  

2.1.21.8 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงอำกำศ โดยพัฒนำท่ำอำกำศยำนหลัก
ของประเทศ ขยำยขีดควำมสำมำรถของระบบท่ำอำกำศยำนภูมิภำคต่ำง ๆ 
ให ้สำมำรถรองรับปริมำณควำมต้องกำรเด ินทำงและขนส่งส ินค้ำ  
ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศที่เพิ ่มขึ้น รวมทั้งสนับสนุนกำรปรับปรุง
ระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ำอำกำศยำนเพ่ือรักษำคุณภำพควำมปลอดภัย 
ควำมพร้อมของอุปกรณ์ และกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู ้โดยสำร 
และส ิน ค ้ำ  รวมถ ึงกำร เผ ช ิญ เหต ุฉ ุก เฉ ิน ให ้ได ้ม ำตรฐำนสำกล 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

2.1.21.9 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงถนน โดยกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำ
โครงข่ำยถนนให้มีค ุณภำพ สำมำรถรองรับควำมต้องกำรเดินทำง  
และขนส่งสินค้ำระหว่ำงพื้นที่บริเวณด่ำนกำรค้ำ และประตูกำรค้ำหลัก  
ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมทั ้งรองรับกำรพัฒนำเมืองและพื้นที่
พิเศษ พ้ืนที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสำหกรรม และเชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งรูปแบบอื่น สนับสนุนกำรบูรณำกำรข้อมูลกำรเดินทำง กำรขนส่ง
ทุกรูปแบบและฐำนข้อมูล เพื่อน ำไปสู่กำรควบคุมสั่งกำรและบริหำร
จ ัดกำรจรำจรอ ัจฉริยะในระด ับ พื ้นที ่และระด ับประเทศ รวมทั ้ง
สนับสนุนกำรใช้ยำนพำหนะที่ใช้พลังงำนสะอำดและมีประสิทธิภำพ 
กำรใช้พลังงำนสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมกำรป้องกัน 
แก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงอันตรำยเพ่ือลดควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุทำงถนน  

2.1.21.10 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 
เมืองหลักในภูมิภำคและพื้นที่พิเศษ โดยสนับสนุนกำรจัดระบบขนส่ง
สำธำรณะผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือรองรับ
กำรเดินทำงของคนทุกกลุ่ม (Universal Design) กำรเดินทำงที่ไม่ใช้
เครื ่องยนต์ในเขตเมืองและยกระดับกำรพัฒนำสถำนีภำยใต้แนวคิด 
กำรพัฒนำพ้ืนที่โดยรอบ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำร 
และบัตรโดยสำรร่วมในระบบขนส่งสำธำรณะ 

2.1.21.11 สนับสนุนกำรพัฒนำกำรขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรตลอดห่วงโซ่อุปทำนที่ครอบคลุมกำรด ำเนินกิจกรรม 
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ด้ำนโลจิสติกส์ที่ปลอดภัย ยกระดับผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ของประเทศให้ได้
มำตรฐำนสำกล รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะทำง ตลอดจน
ผลักดันให้มีกำรปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร  
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรปรับปรุงกฎหมำยให้มีมำตรฐำนสำกล  

2.1.22 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน   
เป้าหมาย 
• กำรสร้ำงควำมพร้อมของปั จจัยสนับสนุน เพ่ือรองรับกำรใช้ยำนยนต์ ไฟฟ้ ำ 

อย่ำงเป็นระบบ 
• กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลง 
• กำรใช้พลังงำนทดแทนที่ผลิตภำยในประเทศเพ่ิมมำกขึ้น 
• ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศเพ่ิมขึ้น 
• กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบไฟฟ้ำของประเทศให้มีประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยี 

ระบบโครงข่ำยสมำร์ทกริด 

ตัวช้ีวัด 
• จ ำนวนสถำนี อัดประจุ ไฟฟ้ำสำธำรณะ/หัวจ่ำยชำร์จเร็ว เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ  

๑,๐๐๐ หวัจ่ำย 
• สัดส่วนของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำ ไม่เกินร้อยละ 55   
• สัดส่วนของกำรใช้พลังงำนทดแทนที่ผลิตได้ภำยในประเทศในกำรผลิตไฟฟ้ำ ควำมร้อน

และเชื้อเพลิงชีวภำพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 19   
• ค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้พลังงำน  7.0 พันตัน เทียบเท่ำน้ ำมันดิบ/พันล้ำนบำท  
• จ ำนวนแผนงำนและ/หรือโครงกำรที่ ก ำลั งพัฒนำ/โครงกำรน ำร่อง/โครงกำร 

ที่มีกำรใช้งำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ  
โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบสมำร์ทกริด เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อย 3 แผนงำน/โครงกำร 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

2.1.22.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื ้นฐำนด้ำนพลังงำนให้ม ีควำมพร้อม ต่อปริมำณ 
กำรใช้งำนรถยนต์ไฟฟ้ำ โดยส่งเสริมกำรลงทุนและพัฒนำจุดอัดประจุ
หรือเครื ่องชำร์จยำนยนต์ไฟฟ้ำที ่บ ้ำน ส ำนักงำน และที ่สำธำรณะ  
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (M3 S7.1) พร้อมทั้งปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพ (M3 S7.2)  

 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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2.1.22.2 ส่งเสริมกำรใช ้พล ังงำนทดแทนและนว ัตกรรมประหยัดพลังงำน  
ในครัวเรือน พัฒนำระบบข้อมูลกำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต และกำรใช้งำน 
สนับสนุนกำรใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงำนที่มีรำคำที่เหมำะสม รวมทั้ง
ผลักดันกำรสร้ำงกำรรับรู ้และกำรให้ข้อมูลแก่ประชำชนในกำรใช้
เทคโนโลยีพลังงำนที่มีประสิทธิภำพและช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในระยะยำว 
(M10 S5.4) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.22.3 สนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงด้ำนพลังงำนให้มีควำมมั ่นคงรองรับ  

ควำมต ้องกำรใช ้พล ังงำนและกำรเปลี ่ยนแปลงด ้ำน เทคโน โลยี  
กำรจัดหำ พัฒนำ และจัดกำรแหล่งปิโตรเลียม  เชื ้อเพลิงธรรมชำติ
ทำงเลือกและถ่ำนหิน ส่งเสริมพลังงำนอัจฉริยะและระบบกักเก็บ
พลังงำนผ่ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและปัจจัยแวดล้อม กำรผลิต กำรใช้  
และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน โดยมุ่งเน้นพลังงำนทดแทน
ชุมชน รวมถึงกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรผลิตและใช้ไฟฟ้ำ
แบบเรียลไทม์ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในภำคอุตสำหกรรม 
ภำคธ ุรก ิจ  ภ ำคขนส ่ง  ภำคคร ัว เร ือน  ภำคร ัฐ  รวมทั ้งสน ับสน ุน 
กำรปลูกจิตส ำนึกให้เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 

2.1.23 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมาย 
• เศรษฐกิจดิจิทัลภำยในประเทศมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
• มูลค่ำอุตสำหกรรมดิจิทัลและอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศ 

มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
• ประชำชนมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตมำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงต่อครัวเรือน เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 60 และอัตรำกำรใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
• มีกำรพัฒนำจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจรำจรอินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศ 

ที่เป็นศูนย์กลำงของภูมิภำค 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

2.1.23.1 ส่งเสริมกำรใช ้เทคโนโลยีด ้ำนสมำร์ทกริดเพื ่อกำรบริหำรจ ัดกำร  
แบบบูรณำกำร (M3 S7.3)    



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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2.1.23.2 พัฒนำให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และกำรให้บริกำรของภำครัฐเพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมกำรสร้ำงแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพ่ือรองรับกำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ  (M6 S1.3)  

2.1.23.3 สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรด ำรงชีพ อำทิ 
ก ำ ร ใช ้อ ุป ก รณ ์อ ิเล ็ก ท รอน ิก ส ์อ ัจ ฉ ร ิย ะ  แ ล ะก ำรท ำ ธ ุร ก ร รม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (M6 S1.4) ตลอดจนสนับสนุนกำรขับเคลื ่อน
นโยบำยควำมเป็นเจ้ำของอธิป ไตยทำงข้อมูล  กำรคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลจำกแพลตฟอร์มที่ท ำธุรกิจจำกข้อมูลของคนไทย (M6 S4.5) 
รองรับกำรแลกเปลี ่ยนและเชื ่อมโยงข้อมูลภำยในหน่วยงำนภำครัฐ  
และระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนภำยในประเทศและภูมิภำค 
(M6 S2.5) 

2.1.23.4 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิทัลที ่จะสนับสนุนให้ไทยสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกควำมได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์ อำทิ กำรขยำยแบนด์วิดธ์
อินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศ กำรเชื ่อมต่อโครงข่ำยเพื ่อลดต้นทุน  
กำรสร้ำงศูนย์ข้อมูล รวมไปถึงกำรพัฒนำบริกำรคลำวด์สำธำรณะ 
ในประเทศ (M6 S3.2) ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ที่มีคุณภำพ เข้ำถึงได้ ทั้งในด้ำนพ้ืนที่และรำคำ (M6 S4.1)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.23.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัล ในส่วนของโครงข่ำย

สื ่อสำรหลักและบรอดแบรนด์ควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทั ่วประเทศ 
สนับสนุนกำรบูรณำกำรกำรใช้งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนดิจิทัลและรูปแบบสถำปัตยกรรมโครงข่ำยให้เชื่อมต่อ โดยพัฒนำ
เทคโนโลย ีสื ่อสำรไร ้สำยในระบบ 5G สน ับสน ุนกำรแข ่งข ันขอ ง
ผู ้ประกอบกำรรำยใหม่ในด้ำนกำรบริกำรปลำยทำงทั ้งแบบใช้สำย  
และไร้สำย ส่งเสริมกำรลงทุนและร่วมใช้ทรัพยำกรโครงสร้ำงพื้นฐำน  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ครอบคลุมทั้งภำคพื้นดิน เคเบิ้ลใต้น้ ำ 
และระบบดำวเทียม สนับสนุนกำรพัฒนำระบบนิเวศด้ำนดิจิทัล อำทิ 
ศูนย ์ข ้อม ูลที ่ได ้มำตรฐำนสำกล บุคลำกร สิ ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
กำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรปกป้อง
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมส ำคัญ อำทิ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไฟฟ้ำ 
และด้ำนกำรเงิน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภัยคุกคำมไซเบอร์ 

 
 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 แผนแม่บทผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

2.1.24 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

เป้าหมาย 
• วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีศักยภำพสูงในกำรด ำเนินธุรกิจ สำมำรถยกระดับ

และปรับตัวเข้ำสู่กำรแข่งขันใหม่ 
• กำรขยำยตัวของวิสำหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
• ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและกำรส่งออก 

ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 35.5 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของประเทศ และร้อยละ 13 ของกำรส่งออกรวมของประเทศ (ใช้นิยำม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมตำมกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของวิสำหกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2562) 

• อัตรำกำรขยำยตัวจ ำนวนกำรก่อตั้งวิสำหกิจเริ่มต้น ขยำยตัวร้อยละ 10  
• อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ใน

อันดับที่ ๑ ใน 36  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.24.1 เสริมสร้ำงควำมรู้พ้ืนฐำนทำงธุรกิจ โดยเฉพำะควำมรู้และทักษะด้ำนดิจิทัล 

รวมทั้งควำมรู้และทักษะเชิงลึกตำมควำมต้องกำรเฉพำะด้ำนของสำขำ
และประเภทธุรกิจ (M7 S4.1) พร้อมทั้งให้สิทธิประโยชน์ และสิ่งจูงใจให้
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ล 
เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติในกำรบริหำรจัดกำร กำรยกระดับ
ประสิทธิภำพกำรผลิต และกำรให้บริกำร (M7 S4.2) ตลอดจนส่งเสริม
ควำมร่วมมือระหว่ำงวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมภำยในสำขำ 
และกับรำยใหญ่ภำยในห่วงโซ่อุปทำน (M7 S4.4) 

2.1.24.2 เสร ิมสร้ำงผู้ ประกอบกำรอัจฉริยะที่ มี ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง 
และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนกำรผลิตและบริกำร  
กำรจัดกำรและกำรตลำด (M12 S2.3) 
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การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.24.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ โดยวำงรำกฐำน

กำรศึกษำให้กับเยำวชนรุ่นใหม่มีทักษะและจิตวิญญำณในกำรประกอบธุรกิจ 
สนับสนุนกำรให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดแรงงำนและบุคลำกรคุณภำพ 
ส ่ง เส ร ิม ก ำร รวม กลุ ่ม แ ล ะส ร ้ำ ง เค ร ือ ข ่ำ ย ข อ งผู ้ป ร ะก อบ ก ำร  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งพัฒนำระบบและกลไกที่ท ำให้
เกิดควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำ 

2.1.25 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

เป้าหมาย 
• วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีสภำพแวดล้อมที่ เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเติบโต 

และแข่งขันได้ 
• สินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่ไม่ใช่รำยใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น 
• มูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนของกิจกำรที่เริ่มตั้งต้นและวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อมเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนกำรเข้ำถึงสินเชื่อของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อสินเชื่อรวมเพ่ิมข้ึน 

และมูลค่ำกำรระดมทุน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 
• จ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยใหม่ที่เข้ำถึงสินเชื่อและวงเงินสินเชื่อ 

ที่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยใหม่ได้รับเพ่ิมข้ึน 
• อัตรำกำรขยำยตัวสินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่ไม่ใช่รำยใหญ่ ขยำยตัวร้อยละ ๑๐  
• อัตรำมูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนของกิจกำรที่เริ่มตั้งต้นและวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม ขยำยตัวร้อยละ 10  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

  การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.25.1 ส่งเสริมสถำบันทำงกำรเงินเฉพำะกิจให้มีมำตรกำรกำรสินเชื่อและกำรค้ ำประกัน

สินเชื่อที่ชัดเจนส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยเฉพำะ
วิสำหกิจรำยเล็ก และวิสำหกิจรำยย่อย (M7 S3.2) ตลอดจนส่งเสริม 
ให ้ม ีก ำร ใช ้ข ้อม ูล ธ ุรก ิจและ ร ่อ งรอยด ิจ ิท ัล  (Digital Footprint)  
ในกำรพ ิจ ำรณ ำปล ่อยส ิน เชื ่อ ให ้ก ับ  SME ( Information based 
lending) (M7 S3.1) ส่งเสริมให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ระดมทุนผ ่ำนตลำดทุนหรือแหล่งทำงเล ือกที ่หลำกหลำย รวมทั ้ง  
เปิดโอกำสให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมหรือสตำร์ทอัพในสำขำ  
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 
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ด ้ำนกำรเง ินม ีโอกำสในกำรขยำยและต ่อยอดธ ุรก ิจ ในกำรเป ็น  
แ ห ล ่ง เง ิน ท ุน ท ำ ง เล ือ ก ที ่เห ม ำ ะส ม  ส อ ด ค ล ้อ งก ับ ศ ัก ย ภ ำพ 
และครอบคลุมรูปแบบของธุรกิจ (M7 S3.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.25.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน โดยสนับสนุนให้ SME 

ใช ้ ERP Platform ห ร ือ ซ อฟ ต ์แ ว ร ์ใน ก ำรบ ร ิห ำ รจ ัด ก ำรธ ุร ก ิจ  
โดยพัฒนำ SME Data Exchange Platform เพื ่อให้เป็น Platform 
กลำงในกำรรวบรวมข้อมูลของ SME และเชื่อมโยงกับสถำบันกำรเงิน
เป ็น  Information Based Lending เ พื ่อ ให ้ SME เข ้ำ ถ ึง ส ิน เชื ่อ 
ได ้ง ่ำยขึ ้น  ส่ งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินและกำรบริหำร 
ควำมเสี ่ยง กำรพัฒนำระบบประเมินมูลค่ำทรัพย ์ส ิน  เพื ่อใช ้เป ็น
หลักประกันกำรขอสินเชื่อของผู้ประกอบกำร พัฒนำระบบกำรประเมิน
ควำมน่ำเชื่อถือทำงเครดิต  ระบบกำรรู ้จ ักล ูกค ้ำที ่สะดวกมำกขึ ้น  
ส ่ง เส ร ิม ก ำ ร ใช ้บ ร ิก ำ ร ท ำ งก ำร เงิ น แ ล ะระบ บ ก ำรช ำ ร ะ เงิ น 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรเงินทั้งตลำดเงิน 
ตลำดทุน และกำรประกันภัย  รวมทั ้งส่งเสริมกำรแข่งขันที่เป็นธรรม
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกลำง
ทำงกำรเงิน 

2.1.26 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

เป้าหมาย 
• วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีศักยภำพสูงในกำรด ำเนินธุรกิจ สำมำรถยกระดับ

และปรับตัวเข้ำสู่กำรแข่งขันใหม่ 
• มูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมขึ้น 
• ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
• กำรขยำยตัวกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด  
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและกำรส่งออก 

ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 35.5 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของประเทศ และร้อยละ 13 ของกำรส่งออกรวมของประเทศ (ใช้นิยำม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมตำมกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของวิสำหกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2562) 

• จ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เป็นผู้ส่งออกรำยใหม่ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ 
1,000 รำย 
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• สัดส่วนมูลค่ำธุรกรรมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
เพ่ิมข้ึนจำกปีฐำน (ปี 2565) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 

• ส่วนแบ่งตลำดภำยในประเทศของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เพ่ิมขึ้นเป็น 
ร้อยละ 21 

• มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของภำครัฐ ขยำยตัว 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 

• มูลค่ำกำรจัดเก็บภำษี VAT จำก SME ขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 
• กำรขยำยตัวของมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

เพ่ิมขึ้น ๑ เท่ำ 
• อั นดั บควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั นด้ ำนกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศโดย IMD  

อยู่ในอันดับที่ ๑ ใน ๕ 
• สัดส่วนกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อกำรส่งออกรวม 

ของประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๒๕ 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.26.1 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรค้ ำระหว่ำงประเทศให้ วิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อมทั่วไปเข้ำถึงได้ โดยเปิดโอกำสให้ใช้ช่องทำงแพลตฟอร์ม 
ของประเทศอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ ำถึ งตลำดที่ มี ศั กยภำพ 
ในต่ำงประเทศได้  พร้อมทั้ งเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพ 
ในกำรส่งออกใช้สิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ (M7 S4.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.26.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด โดยสนับสนุนผู้ประกอบกำรให้ผลิต

สินค้ำและบริกำรที่มีอัตลักษณ์และตรำสินค้ำที่เด่นชัด  มุ่งเน้นกำรผลิต 
ที่ค ำนึงถึงตลำดที่มีมูลค่ำสูง พัฒนำตลำดภำยในประเทศส ำหรับสินค้ำ 
ที ่ม ีค ุณ ภ ำพ ม ำต รฐ ำน  ส อ ด ค ล ้อ งก ับ ว ิถ ีช ีว ิต ข อ งค น รุ ่น ให ม่ 
และกลุ ่มเฉพำะ ส่งเสริมผู้ประกอบกำรในกำรขยำยช่องทำงกำรตลำด  
กำรใช้ระบบเทคโนโลยี กำรพัฒนำศูนย์กระจำยสินค้ำที ่ม ีมำตรฐำน 
ในทุกภูมิภำค สนับสนุนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับตลำด ภำษำ วัฒนธรรม 
เครือข่ำยพันธมิตรกำรค้ำ กำรลงทุน และกฎระเบียบด้ำนกำรค้ำ  
กำรลงทุนของประเทศเป้ำหมำย ตลอดจนพัฒนำแผนกลยุทธ์กำรเข้ำถึง
ตลำดใหญ่ที่มีศักยภำพ  
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2.1.27 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่   

เป้าหมาย 
• วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีสภำพแวดล้อมที่ เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเติบโต 

และแข่งขันได้ 
• วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงมี

ประสิทธิผลจำกภำครัฐ 
• อันดับนโยบำยของภำครัฐที่มีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนุน 

และควำมสอดคล้องของนโยบำยดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• ระบบฐำนข้อมูลวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่รัฐบำลและผู้ประกอบกำร

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมใช้ได้อย่ำงทันที และทั่วถึง 
• มีกำรพัฒนำกฎหมำยล ำดับรองภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ  

พ.ศ. 2560 เพ่ือก ำกับกำรแข่งขันให้มี/เกิดควำมเป็นธรรม 
• สัดส่วนจ ำนวนคดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 

ต่อจ ำนวนคดีที่มีกำรร้องเรียนเพ่ิมขึ้น 
• จ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยใหม่ที่เข้ำถึงบริกำรภำครัฐและบริกำร

พัฒนำธุรกิจภำคเอกชนโดยกำรสนับสนุนของรัฐเพ่ิมข้ึน 
• สัดส่วน SME ที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรวม 

เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 26 
• สัดส่วน SME ที่ขึ้นทะเบียนกับส ำนักงำนประกันสังคม (มำตรำ 33) เพ่ิมขึ้นเป็น 

ร้อยละ 14 
• สัดส่วน SME ที่จดทะเบียน VAT เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 1.5 
• อันดับนโยบำยของภำครัฐที่มีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนุน 

และควำมสอดคล้องของนโยบำย อยู่ในอันดับที่ 15 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
2.1.27.1 เร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินธุรกิจและสร้ำงให้เกิด

กำรแข่งขันที ่เป ็นธรรมระหว่ำงวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
ก ับ ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ร ำ ย ให ญ ่ (M7 S1.1, M7 S6.1)  ร ว ม ถ ึง 
เพิ่มควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ โดยลดขั้นตอนและระยะเวลำ  
ในกำรจดทะเบ ียนจ ัดตั ้งธ ุรก ิจและกำรพ ิจำรณ ำอน ุม ัต ิอน ุญ ำต  
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(M7 S1.2) พร้อมทั ้งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบมำตรฐำน  
ให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถเข้ำถึงได้ด้วยต้นทุนต่ ำ 
(M7 S1.3)  

2.1.27.2 จัดให้มี Single ID ของ SME และส่งเสริมให้ SME ใช้ในกำรท ำธุรกรรม
ผ่ำนระบบดิจิทัล (M7 S2.1) พร้อมทั้งพัฒนำพอร์ทัลกลำงเชื่อมโยง
ข้อมูลของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเข้ำกับระบบกำรให้บริกำร
ภำครัฐ และเปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลขนำดใหญ่ได้
อย่ำงเป็นปัจจุบัน (M7 S2.2) รวมทั้งพัฒนำระบบคลังข้อมูลส ำหรับ
ให้บริกำรเป็นระบบออนไลน์และระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร  
(M7 S2.3) ตลอดจนผ่อนคลำยข้อจ ำกัดด้ำนกำรระดมทุน โดยอนุญำต
ให้ภำครัฐสำมำรถร่วมลงทุนกับภำคเอกชน (M7 S6.2) และส่งเสริม
กำรเชื ่อมโยงธุรกิจสตำร์ทอัพสู ่ตลำดโลก โดยส่งเสริมให้สตำร์ทอัพ  
เข ้ำ สู ่โค ร งก ำร  Accelerator/ Incubator โด ย เฉ พ ำะ  Incubator  
ในต่ำงประเทศ (M7 S6.3)  

2.1.27.3 พัฒนำระบบส่งต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือ และขยำยกำรให้บริกำรพัฒนำ
ธุรกิจที ่ตรงกับควำมต้องกำรเฉพำะของธุรกิจ (M7 S5.1) สนับสนุน
ส ำน ักงำนส ่งเสร ิมว ิสำหก ิจขนำดกลำงและขนำดย ่อมท ำหน ้ำที่ 
เป็นผู้บูรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือและส่งเสริม SME อย่ำงครบวงจร 
(M7 S5.2) ปรับกลไกและกระบวนกำรติดตำมประเมินผล  โดยให้
ผู้แทน SME ภำคเอกชน และภำควิชำกำร มีส่วนร่วมในกระบวนกำร
มำกขึ้น (M7 S5.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.27.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงระบบนิเวศที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร 

และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ โดยปฏิรูประบบและกลไก
กำรส่งเสริมว ิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีประสิทธิภำพ 
และบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน ส่งเสริมกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์
จำกฐำนข้อมูลในกำรสร้ำงโอกำสให้ภำคธุรกิจ  กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และสถำบั นวิชำกำร 
ในกำรพัฒนำระบบและศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรยุคใหม่แบบครบวงจร 
สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรมีแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ควำมรู้ ทักษะ
และนวัตกรรมที่ทันสมัย สร้ำงโอกำสให้ผู ้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึง
ตลำดจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐได้มำกขึ้น  โดยน ำสินค้ำและบริกำรมำขึ้น
บัญชีนวัตกรรมไทย ยกระดับบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพ 
ให้เป็นที่ยอมรับระหว่ำงประเทศ อำท ิกำรก ำหนดมำตรฐำน กำรตรวจสอบ
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และรับรอง และมำตรวิทยำ พัฒนำระบบเตือนภัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
กำรเงินและกำรค้ำ ให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม 
กำรเคลื่อนย้ำยทุนและแรงงำน รูปแบบกำรค้ำ รวมทั้งเตรียมมำตรกำรรองรับ
กำรกีดกันทำงกำรค้ำ และมำตรกำรสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรส่งออก  

 แผนแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.1.28 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เป้าหมาย 
• ไทยเปน็ประตูกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำค 
• ไทยเปน็ห่วงโซอุ่ปทำนของภูมิภำค 
• กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 
• กำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

ตัวช้ีวัด 
• อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ (โดยสถำบันนำนำชำติเพ่ือกำรพัฒนำ 

กำรบริหำรจัดกำร) มีอันดับดีขึ้น 
• มูลคำ่กำรลงทุนรวมในประเทศ ขยำยตัวไมน่้อยกว่ำร้อยละ 6 ต่อปี 
• อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก   

ขยำยตัวรอ้ยละ 5  
• มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 100,000 ล้ำนบำท 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

2.1.28.1 ส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ 
ตำมเส้นทำงส ำคัญ อำทิ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง บริกำร
ขนส่งและเครือข่ำยโลจิสติกส ์(M5 S2.1) 

2.1.28.2 พัฒนำพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกให้เติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
เพ่ือเป็นฐำนอุตสำหกรรมและบริกำรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง 
โดยส่งเสริมกำรลงทุนและกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่  รวมทั้งกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง (M8 S1.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.28.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก โดยพัฒนำโครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง ดิจิทัล และสำธำรณูปโภคที่ส ำคัญ ต่อยอด
โครงสร้ำงพื้นฐำนทุกระบบให้เชื ่อมโยงเข้ำสู ่พื ้นที ่เศรษฐกิจ พัฒนำ
สนำมบินอู่ตะเภำให้เป็นสนำมบินหลักของเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
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และเป็นสนำมบินนำนำชำติเชิงพำณิชย์หลักแห่งที ่ 3 ของประเทศ 
พร้อมทั้งพัฒนำสู ่เมืองกำรบินภำคตะวันออก เพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรรองรับสินค้ำและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของท่ำเรือ
แหลมฉบ ัง ท ่ำเร ือมำบตำพ ุด  และท ่ำเร ือส ัตห ีบ ด ้วย เทคโน โลยี 
และนวัตกรรมที่ทันสมัย ส่งเสริมกำรลงทุนของภำคเอกชน โดยเฉพำะ
ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งรวมถึงกำรยกระดับ
กำรเกษตรอัจฉริยะด้วยกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำช่วยเพิ่ม
มูลค่ำของผลผลิตทำงกำรเกษตร และกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพ
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ตลอดจนต่อยอดโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้เป็นแหล่งสนับสนุน 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทั ้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรให้บริกำร
วิเครำะห์ทดสอบ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ งพัฒนำเมื องในเขตพัฒนำพิ เศษ 
ภำคตะวันออกให ้เป ็น เม ืองอ ัจฉร ิยะที ่ม ีควำมน ่ำอยู ่และท ันสม ัย 
ในระดับนำนำชำติ 

2.1.29 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
เป้าหมาย 
• ไทยเปน็ประตูกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำค 
• ไทยเปน็ห่วงโซ่อุปทำนของภูมิภำค 
• กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้เพ่ิมขึ้น  

ตัวช้ีวัด 
• อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ (โดยสถำบันนำนำชำติเพ่ือกำรพัฒนำ 

กำรบริหำรจัดกำร) มีอันดับดีขึ้น 
• มูลคำ่กำรลงทุนรวมในประเทศ ขยำยตัวไมน่้อยกว่ำร้อยละ 6 ต่อปี 
• อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ อย่ำงน้อย

ร้อยละ ๕ ต่อปี  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

2.1.29.1 ส่งเสริมกำรลงทุนพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ โดยลงทุนสร้ำ ง
ท ่ำ เร ือ แ ล ะส ะพ ำน เศ รษ ฐก ิจ  (Land Bridge)  ที ่จ ัง ห ว ัด ช ุม พ ร  
และระนอง เพื่อให้ไทยเป็นประตูกำรค้ำที่ส ำคัญ (Gateway) รวมถึง
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภำพ อำทิ ภูเก็ต กระบี่ พังงำ 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ตรัง และสตูล ให้เชื ่อมโยงกันเป็นแหล่งท่องเที ่ยวทำงทะเล 1 ใน 5 
ของโลก (M5 S2.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.29.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ โดยพัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค ให้สำมำรถเชื่อมโยงโครงข่ำยและเป็นประตู
ส่งออกสินค้ำทั ้งฝั ่งตะวันออกและฝั ่งตะวันตก ส่งเสริมกำรยกระดับ
เกษตรกรรำยย่อยให้สำมำรถผลิตและแปรรูปกำรเกษตร กำรประมง
ภำค ใต ้ และผล ิตภ ัณ ฑ ์ท ำงทะ เล  พ ัฒ นำอ ุตส ำหกรรมต ่อยอด  
จำกกำรผลิตน้ ำมันปำล์มให้มีมูลค่ำสูง ยกระดับสถำบันกำรศึกษำให้เป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำและกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับ
ปำล์มและยำงพำรำ สนับสนุนกำรรักษำและเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน 
กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเลียบชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย เชื่อมโยง
อ่ำวอันดำมัน และพัฒนำเมืองในพ้ืนที่ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 

2.1.30 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมาย 
• ไทยเปน็ประตูกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำค 
• ไทยเปน็ห่วงโซ่อุปทำนของภูมิภำค 
• กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพ่ิมขึ้น 
• กำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพ่ิมขึ้น 
• เมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่

มำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ (โดยสถำบันนำนำชำติเพ่ือกำรพัฒนำ 

กำรบริหำรจัดกำร) มีอันดับดีขึ้น 
• มูลคำ่กำรลงทุนรวมในประเทศ ขยำยตัวไมน่้อยกว่ำร้อยละ 6 ต่อปี 
• อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

ขยำยตัวร้อยละ 3 
• มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 2,000 ล้ำนบำท  
• จ ำนวนเมืองในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่ ได้รับกำรพัฒนำให้ เป็น 

เมืองน่ำอยู่ 4 เมือง (เชียงรำย กำญจนบุรี หนองคำย และมุกดำหำร) 

  

 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

2.1.30.1 ส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ 
และเขตพัฒนำพิเศษตำมเส้นทำงส ำคัญ และเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรลงทุนและกำรคำ้ชำยแดน (M5 S2.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.30.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  10 พื ้นที่  

ซึ่งประกอบด้วย เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก สระแก้ว ตรำด มุกดำหำร 
สงขลำ หนองคำย เช ียงรำย นครพนม กำญจนบุรี และนรำธิวำส  
โดยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุนจำกท้ังในและต่ำงประเทศ
ผ่ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพของศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จและด่ำนผ่ำนแดน 
ส่งเสริมกำรพัฒนำพื ้นที ่ตำมศ ักยภำพโดยพ ัฒนำต ่อยอดจำกฐำน
ทรัพยำกรและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ ยกระดับควำมสำมำรถ  
ในกำรแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว  
และพัฒนำพื้นที่บริเวณชำยแดนให้มีควำมพร้อมส ำหรับรองรับกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคมที ่เชื ่อมโยงกับประเทศเพื ่อนบ้ำน พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกลไกท่ีสำมำรถรองรับ 
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
และเมือง เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพื้นที ่ และจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลโดยน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรสร้ำงงำน  
ที่สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
แรงงำนที่มีประสิทธิภำพ และก ำหนดมำตรกำรและระบบสื่อสำรเพ่ือดูแล
ควำมมั่นคงชำยแดนและควำมปลอดภัยในพื้นที ่ พัฒนำเมืองในพ้ืนที่เขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนให้เป็นเมืองน่ำอยู่ที ่สำมำรถรองรับ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรลงท ุนทั ้งจำกในและต ่ำงประเทศ  
พัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ ่งแวดล้อมและกำรรักษำ พ้ืนที่สีเขียวที่มี
ประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงควำมสำมำรถของวิสำหกิจชุมชนและภำคเอกชน 
ในพ้ืนที่  และสนับสนุนให้ประชำชนและภำคีกำรพัฒนำม ีส ่วน ร ่วม 
ในกำรพัฒนำ รวมทั้งประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมรับรู้และควำมเข้ำใจ
ให้แก่นักลงทุนและประชำชน 
 
 
 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
2.1.31 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย 
• ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้นจำกกำรวิจัยและนวัตกรรม

ส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นจำกปัจจุบัน 
• วิสำหกิจในกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น 

จำกกำรวิจัย ร้อยละ ๕ ต่อปี  
• จ ำนวนวิสำหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรำยได้จำกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรำยได้

ทั้งหมด เพ่ิมขึ้น 2 เท่ำ จำกปีฐำน 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.31.1 สน ับ ส น ุน ก ำรว ิจ ัยพ ัฒ น ำ เท ค โน โลย ีแ ล ะน ว ัต ก รรม ก ำรผล ิต 

และแปรร ูป แบบ มุ ่ง เป ้ำ  เพื ่อ ให ้เก ิดกำรน ำ ว ิจ ัย ไป ประย ุกต ์ใช้ 
ตำมควำม เห มำะสมของตลำด  (M1 S1 .1 ) พ ร ้อมทั ้งส ่ง เส ร ิม 
และขยำยผลงำนวิจัยจำกหน่วยงำนวิจัย มหำวิทยำลัย สถำบันอำชีวศึกษำ 
ภำคเอกชน และองค ์กรเกษตรที ่ม ีส ่วนในกำรพ ัฒนำเทคโนโลยี
นวัตกรรม (M1 S1.2) 

2.1.31.2 ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์
ไร ้คนข ับ  โดยจ ัดตั ้งก ิจกำรค ้ำร ่วมด ้ำนกำรว ิจ ัย และนว ัตกรรม  
(M3 S6.1) ส่งเสริมให้ผู ้ผล ิตยำนยนต์และผู ้ผล ิตชิ ้นส่วนยำนยนต์  
ใช ้โครงสร้ำงพื ้นฐำนทำงปัญญำของภำครัฐที ่สร้ำงขึ ้น  (M3 S6.2) 
สน ับสน ุนกำรจ ัดท ำระเบ ียบรองรับกำรวิจ ัยและพัฒนำยำนยนต์ 
ที ่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ พร้อมทั ้งกำรปรับเปลี ่ยนให้ใช้ระบบไฟฟ้ำ 
และระบบกำรขับขี่แบบอัตโนมัติ (M3 S6.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.31.3 เร่งรัดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในภำคกำรเกษตรเป้ำหมำย ได้แก่ สนับสนุนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและวิจัยด้ำนเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย มุ่งเน้น
กำรลดและเลิกใช้สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช เกษตรชีวภำพ อำทิ 
กำรใช ้ป ระโยชน ์จำกสรรพค ุณ ของสมุนไพรไทย เกษตรแปรร ูป  
โดยต่อยอดภูมิปัญญำและควำมรู้ของปรำชญ์ชำวบ้ำน เกษตรอัจฉริยะ  



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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โดยสร้ำงนวัตกรรมและเครื่องมือทำงกำรเกษตรในรำคำที่เหมำะสม  
ซึ่งเกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงได้ เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต สนับสนุน
กำรพัฒนำนวัตกรรมเกี ่ยวกับกำรประมงครบวงจร กำรวิจัยพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร 
รวมทั้งส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรมและบริกำร
เป ้ำหมำยของประเทศ ได้แก่ อ ุตสำหกรรมชีวภำพ อุตสำหกรรม 
ควำมมั ่นคง อุตสำหกรรมพลังงำน โดยเน้นพลังงำนทดแทนชุมชน 
อุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ อุตสำหกรรม
อำหำร ยำและเครื่องส ำอำง กำรบริกำรทำงกำรแพทย์  กำรท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนกำรคมนำคม กำรบริกำร
ขนส่งและโลจิสติกส์ อำทิ อำกำศยำนไร้คนขับ หุ ่นยนต์ในกำรขนส่ง
สินค้ำ รวมถึงกำรลงทุน วิจัยและพัฒนำเพื่อสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจ
ของวิสำหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมด้ำนเทคโนโลยี
ขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง 

2.1.32 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
เป้าหมาย 
• คุณภำพชีวิต ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  และควำมเสมอภำคทำงสังคมได้รับ 

กำรยกระดับเพ่ิมขึ้น จำกผลกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเชิงสังคม 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำกำรขยำยตัวของผู้ยื่นขอและได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมด้ำนสังคม

เพ่ิมข้ึน 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 การด าเนินการตามแผนแม่บท 

2.1.32.1 เร ่งร ัดกำรวิจ ัยและพ ัฒนำนวัตกรรม ด ้ำนส ังคม โดยประยุกต ์ใช้
นวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
พ ห ุป ัญ ญ ำขอ งม น ุษ ย ์ที ่ห ล ำกห ล ำย  ว ิท ย ำศ ำสต ร ์ก ำรแพ ท ย์ 
และสำธำรณสุข กำรแก้ปัญหำควำมเหลื ่อมล้ ำ ในสังคม กำรเข้ำถึง
บริกำรขั้นพื้นฐำน ควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม ตลอดจน
กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้มีควำมทันสมัย 
โปร่งใส ตลอดจนตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรประชำชน 
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 
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ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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2.1.33 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
• กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรเพ่ิมมูลค่ำของเศรษฐกิจสีเขียว

อย่ำงยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่ งบ่ งชี้ทำงภูมิศำสตร์  ด้ ำนเศรษฐกิจชีวภำพ  

ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ทั้งหมด โดยสัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ 
เพ่ิมขึ้น 1 เท่ำ  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.33.1 ส่งเสริมงำนวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนำแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจ

รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ (M10 S4.1) พัฒนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรมต้นแบบโมเดลธุรกิจ และกลไกควำมร่วมมือ
ระหว่ำงผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข ้องอย่ำงครบวงจร  (M10 S4.2) สนับสน ุน 
กำรลดและหม ุน เว ียนกำรใช ้ท ร ัพยำกรและ เพิ ่มม ูลค ่ำของเส ีย  
(M10 S4.3)ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรกักเก็บ ดักจับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ในภำคพลังงำนและภำคอุตสำหกรรม (M10 S4.4) พร้อมทั้งสร้ำง 
ควำมร่วมมือในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกับต่ำงประเทศ (M10 S4.5) 

2.1.33.2 สนับสนุนกำรสร้ำงบุคลำกร นักวิจัย รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัย
ด้ำนภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (M11 S3.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.33.3 เร่งรัดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้

นว ัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ สนับสน ุนกำรวิจ ัยด ้ำน กำรอนุร ักษ์ 
และฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของทรัพยำกรทำงบก ทำงน้ ำ  
และท ำงท ะ เล  ก ำร เต ร ียม ควำมพร ้อมและรอ งร ับ ผลกระท บ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
และมลพิษ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรจ ัดกำรพลังงำนที ่เป ็นมิตร  
กับสิ ่งแวดล้อม และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนหมุนเวียน 
โดยเฉพำะระบบกำรกักเก็บพลังงำน ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ  
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รวมถึงกำรวิจัย พัฒนำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ของภำคกำรผลิตและบริกำร 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 
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2.1.34 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
เป้าหมาย 
• ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถของเทคโนโลยีฐำนทั้ง ๔ ด้ำนทัดเทียมประเทศ 

ที่ก้ำวหน้ำในเอเชีย 
ตัวช้ีวัด 
• ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยีวัสดุ นำโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี

ดิจิทัล อยู่ในอันดับ ๑ ใน 15 ของประเทศที่ก้ำวหน้ำในเอเชีย  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.34.1 เร่งรัดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน โดยประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำควำมรู้พ้ืนฐำนและเทคโนโลยีฐำน
เพื ่อ เพิ ่ม ข ีด ค ว ำม ส ำม ำรถ ใน ก ำรแ ข ่งข ัน ส ำข ำที ่ประเทศไทย 
มี ศั กยภำพสู ง กำรพั ฒ นำองค์ ควำมรู้ พ้ื นฐำนด้ ำนสั งคมศำสตร์  
มนุษยศำสตร์ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในด้ำนที่ประเทศไทย
มีศักยภำพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเพ่ือกำรแลกเปลี่ยน
องค ์ควำมรู ้ระหว ่ำงประเทศ ให ้สำมำรถต ่อยอดในเช ิง เศรษฐก ิจ 
และสังคม 

2.1.35 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมาย 
• จ ำนวนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ

ประเทศเพ่ิมขึ้น 
• สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• จ ำนวนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ

ประเทศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2๐  
• กำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐคิดเป็นสัดส่วน 75 : 25  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
2.1.35.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำบ ุคลำกรด้ำนกำรวิจ ัย โดยสน ับสนุนกำรสร้ำง

บุคลำกรที่มีองค์ควำมรู้ข้ำมศำสตร์ มีทักษะกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัลทำงกำรแพทย์ (M4 S4.3) และสร้ำง
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ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
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ปรองดอง 
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ระบบนิเวศกำรวิจัยให้เอื้อต่อกำรน ำเทคโนโลยีนวัตกรรมมำต่อยอด  
ในเชิงพำณิชย์ (M4 S4.4) พร้อมทั ้งสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือกำรวิจัยและพัฒนำระหว่ำงประเทศ (M4 S4.5) 

2.1.35.2 พัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำ กำรวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มี
คุณภำพ ปรับตัวได้ทันต่อควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมและบริกำร
เป้ำหมำยในพื้นที่  โดยสนับสนุนให้สถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัย
ร่วมกับภำครัฐและเอกชน ผลิตบุคลำกรด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือตอบสนองกำรแก้ปัญหำและพัฒนำศักยภำพของพ้ืนที่ (M8 S3.2) 

2.1.35.3 ส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำท ำงำนร่วมกับนักวิจัยและผู้ประกอบกำร
โดยกำรเชื ่อมโยงระบบและกลไกกำรท ำงำนวิจัยของเครือข่ำยวิจัย 
กับศูนย์ควำมเป็นเลิศในต่ำงประเทศ เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้ำในระดับโลก ท ำงำนพัฒนำและต่อยอดงำนวิจัยเพ่ือยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถของประเทศ (M12 S1.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.35.4 ส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนในกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม โดยบูรณำกำร

ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรม สน ับสน ุนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี กำรวิจัยพัฒนำ กำรออกแบบและวิศวกรรม ผ่ำนควำมเป็น
หุ้นส่วนระหว่ำงผู้ใช้ ผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีกับกลุ่มนักวิจัย ก ำหนดมำตรกำร
จูงใจผู้เชี่ยวชำญทั้งในและต่ำงประเทศร่วมกันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี  
ชั้นแนวหน้ำให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
รวมถึงมำตรกำรจูงใจให้ภำคเอกชนลงทุนวิจัย และพัฒนำนวัตกรรม 
ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพและปริมำณบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม 
ให้เพียงพอ สอดคล้องกับกำรขับเคลื ่อนยุทธศำสตร์ชำติเพื ่อรองรับ  
ข ีดควำมสำมำรถด ้ำนกำรว ิจ ัย และนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุน 
กำรพัฒนำมำตรฐำนและจริยธรรมกำรวิจัย  

2.1.35.5 ส ่ง เส ร ิมกำร พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก 
ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ อำทิ ห้องปฏิบัติกำรวิจัย ศูนย์ควำมเป็นเลิศ
เฉพำะทำง สถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี ฐำนข้อมูลและดัชนีข้อมูล
ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ สนับสนุนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน  ระบ บ ค ุณ ภ ำพ  และก ำรว ิเค รำะห ์ท ดส อบ ที ่เป ็น ที่ 
ยอมรับตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ และสอดคล้องกับควำมจ ำเป็น 
ของอุตสำหกรรมปัจจุบัน ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศกลำง  
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2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย 
• ยกระดับศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
• กระจำยควำมเจริญและควำมเข้มแข็งของภำคสังคม 
• ปรับบทบำทโครงสร้ำงและกลไกสถำบันบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
• ผลิตภำพกำรผลิตรวมของประเทศไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
• อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย โดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ 

(International Institute for Management Development: IMD) อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ 
ของประเทศแรกที่ได้รับกำรจัดอันดับทั้งหมด  

• ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini Coefficient) ด้ำนรำยได้ ลดลงเหลือ ๐.๔๑  
• อันดับประสิทธิภำพภำครัฐโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ  ( International  

Institute for Management Development : IMD) อยู่ในอันดับ ๒ ของอำเซียน  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.1.1     ส่งเสริมกำรสร้ำงเกษตรมูลค่ำสูง โดยปรับเปลี่ยนจำกกำรท ำเกษตรมูลค่ำ

ต่ ำและไม่เหมำะสมกับพ้ืนที่ ไปสู่กำรปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์และประมงที่มี
มูลค่ำสูง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและเหมำะสมกับพ้ืนที่ 
สนับสนุนกำรท ำกำรเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ ำหน่ำย (เกษตรแปลง
ใหญ่ หรือสหกรณ์) ตำมควำมเหมำะสมกับศักยภำพของเกษตรกร เร่งรัด
กำรขยำยพ้ืนที่ชลประทำนให้เกษตรกรมีน้ ำใช้ส ำหรับกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม พัฒนำสหกรณ์
กำรเกษตรให้มีควำมเข้มแข็งและส่งเสริมให้มีผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรจัด
กำรเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกรให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล Big 
Data ด้ำนกำรเกษตร และใช้ประโยชน์จำกดิจิทัลแพลตฟอร์ม สนับสนุน
กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) โดยพัฒนำ
เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบกำรเกษตรที่มีองค์ควำมรู้  
สำมำรถใช้เทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิผล พร้อม
ทัง้พัฒนำคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยส่งเสริมให้มีควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพกำรเกษตร อย่ำงครบวงจร และส่งเสริมกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ
เกษตรไปสู ่อุตสำหกรรมอำหำร และเศรษฐกิจชีวภำพตำมแนวทำง 
Bioeconomy, Circular Economy and Green Economy หรือ BCG 
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2.2.1.2     ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูง โดยเตรียมกำรขับเคลื่อน 
Happy Model บนฐำนของกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสนับสนุน
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ให้สอดคล้องกับ
สภำวะปัจจุบัน รวมทั้งเชื่อมโยงฐำนข้อมูล Big data ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
เพื ่อให ้เก ิดกำรแลกเปลี ่ยนข้อม ูลระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน 
ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ โดยกำรลดควำมซ้ ำซ้อน
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำธุรกิจและกำรขอใบอนุญำตเพื ่อ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งผลักดันให้มีกำรยกระดับมำตรฐำนธุรกิจบริกำร
เพื ่อสุขภำพแบบครบวงจร ส่งเสริมให้โรงแรมและที ่พ ักนอกระบบ 
จดทะเบียนในระบบมำกขึ้น และก ำหนดมำตรกำรรองรับธุรกิจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจแบ่งปัน  (Sharing Economy) จำกดิจิทัลแพลตฟอร์มต่ำง ๆ 
ให้ครอบคลุมหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรจดทะเบียน กำรก ำกับดูแล 
และกำรจ้ำงงำน และสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเรือส ำรำญทำงน้ ำเพื่อดึง
นักท่องเที ่ยวคุณภำพสูง  โดยก ำหนดสิทธิประโยชน์และมำตรกำร 
ทำงภำษี เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำของไทย 

2.2.1.3    ส่งเสริม SME ในกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ยุคดิจิทัล  
โดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตอย่ำงคุ้มค่ำ
และมีประสิทธิภำพ  สนับสนุนกำรจัดโครงกำรหลักสูตรฝึกอบรม 
ในกำรปรับทักษะด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรองค์กรโดยเฉพำะส ำหรับแต่ละ
ประเภทธุรกิจ และกำรสร้ำงแพลตฟอร์มเพ่ือช่วยผู้ประกอบกำร 
ให้สำมำรถจัดหำบุคลำกรและบริษัทที่ปรึกษำที่มีศักยภำพด้ำนดิจิทัล  
และเข้ำถึงบริกำรของสตำร์ทอัพต่ำง ๆ พร้อมทั้งพัฒนำระบบนิเวศ 
เพ่ือรองรับผู้ประกอบกำรสตำร์ทอัพ และผู้ประกอบกำรที่สำมำรถแข่งขันได้ 
ในระยะยำว ตลอดจนส่งเสริมกำรเพ่ิมสัดส่วนกำรซื้อสินค้ำและบริกำร 
ของภำครัฐจำก SME  

2.2.1.4     ผลักดันกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนของไทยในภูมิภำค 
โดยพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์เพ่ือสร้ำงควำมเชื ่อมโยง สร้ำงสภำพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในภูมิภำค เพ่ือผลักดัน
ให้ประเทศไทยอยู่ในห่วงโซ่มูลค่ำโลก (Global Value Chain) ไปพร้อมกับ 
กำรดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรดึงดูด
ผู ้เชี ่ยวชำญ/นักลงทุนต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนและประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ธุรกิจกำรเงิน กำรประกันภัย 
และกำรบริกำร 
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2.2.2 ด้านพลังงาน 
เป้าหมาย 
• ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนพลังงำนของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
• อั บดั บ โครงสร้ ำงพ้ื นฐำนด้ ำนพลั งงำน  Energy infrastructure (International 

Institute for Management Development : IMD) อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของ
ประเทศแรกที่ได้รับกำรจัดอันดับทั้งหมด 

• ค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้พลังงำน (Energy intensity) ๗ .๔๐ พันตันเทียบเท่ ำ
น้ ำมันดิบ/พันล้ำนบำท 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.2.1    สนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์อนุมัติอนุญำตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service 

ด้ำนกิจกำรไฟฟ้ำที ่แท้จริง โดยส่งเสริมกำรปรับกระบวนกำรอนุมัติ 
อน ุญ ำตของหน ่วยงำนที ่เกี ่ยวข ้อง ก ำหนดนโยบำยในกำรปร ับ
กระบวนกำรก ำกับดูแลให้ชัดเจน รวมทั้งกรอบนโยบำยกำรต่อเชื่อม
พลังงำนทดแทนใช้เองและกำรต่อเข้ำระบบ ให้สำมำรถลดระยะเวลำ
และขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็น 

2.2.2.2  ผลักด ันกำรพัฒนำศ ูนย ์สำรสนเทศพลังงำนแห ่งชำต ิ โดยพ ัฒนำ  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนพลังงำน 

2.2.2.3   สนับสนุนกำรใช้มำตรกำรบริษ ัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) ส ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ โดยจัดท ำหลักกำรกำรน ำรูปแบบธุรกิจบริษัทจัดกำร 
พลังงำน ESCO มำใช้กับภำครัฐ 

2.2.2.4     ผลักดันกำรพัฒนำปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพ่ือกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสร้ำงฐำนทำงเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) โดยศึกษำและ
จัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมี
ในพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก และก ำหนดพ้ืนที่ใหม่ส ำหรับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีระยะยำวในพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลภำคใต้ (Southern 
Seaboard) เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน 

2.2.2.5     สนับสนุนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำและธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ  
เพ่ือเพ่ิมกำรแข่งขัน โดยปรับปรุงแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ 
รวมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงพลังงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ก๊ำซธรรมชำติ เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศ 
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2.2.3 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เป้าหมาย 
• เพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจฐำนวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด 
• มูลค่ำทำงเศรษฐกิจฐำนวัฒนธรรมของประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 จำกปีก่อนหน้ำ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.3.1      ส่งเสริมและต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้ำที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ 

และชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่ำนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร โดยใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) และส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนบนฐำน
วัฒนธรรมอย่ำงเป็นระบบ เช่นกำรวิเครำะห์ศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรให้มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล กำรท ำแผนที่เส้นทำง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรจัดให้มีตลำดวัฒนธรรม เป็นต้น 

2.3 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
2.3.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
      นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.3.1.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 

2.4 การด าเน ินภารกิจพื ้นฐานเพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด ้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน 
2.4.1 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 
   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.4.1.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ประเด็นที่ 2.1 – 2.2 

3.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย 
• คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
• สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
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 ตัวชี้วัด 
• กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
• ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
• กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย 

 แผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
• คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม และมีควำมรักและภูมิใจในควำมเป็นไทยมำกขึ้น  

น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่
ยอมรับของนำนำประเทศมำกขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
• ดัชนีคุณธรรม ๕ ประกำร ประกอบด้วย ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตสำธำรณะ กำรเป็นอยู่ 

อย่ำงพอเพียง กำรกระท ำอย่ำงรับผิดชอบ ควำมเป็นธรรมทำงสังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จำกปีฐำน 

 แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมาย 
• คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ ่มขึ ้นได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั ้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ 

และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

      ตัวชี้วัด 
• ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ ค่ำคะแนน 0.80   

 แผนแม่บทการพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
• คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีนิสัย 
ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด และควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น 

      ตัวชี้วัด 
• อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ อยู่ใน 45 อันดับแรก 
• ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในระดับสำกลดีขึ้น (GTCI) ไม่น้อยกว่ำ 50 คะแนน  
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 แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย 
• คนไทยมีสุขภำวะที่ดีข้ึน และมีควำมเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 

 ตัวชี้วัด 
• อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี ไม่น้อยกว่ำ 70 ปี  

     แผนแม่บทศักยภาพการกีฬา 

เป้าหมาย 
• คนไทยมีสุขภำพดีข้ึน มีน้ ำใจนักกีฬำ และมีวินัย เคำรพกฎกติกำมำกขึ้นด้วยกีฬำ 

 ตัวชี้วัด 
• อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดีเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 70 ปี 
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
 แผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

3.1.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น    
          พลเมืองท่ีดี 

เป้าหมาย 
• คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีควำมพร้อมในทุกมิติตำมมำตรฐำนและสมดุล 

ทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณท่ีดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
• ประชำกรอำยุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.1.1 ส่งเสริมกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี ผ่ำนสถำบันครอบครัว 

และสถำบันกำรศึกษำ ทั ้งด ้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ  
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย และกำรเป็นพลเมืองที่ดี 
โดยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมพระรำชด ำริ กำรเรียนรู ้ทำงศำสนำ 
ศิลปะ ว ัฒนธรรมของชำติและภูม ิป ัญญำ ภำษำไทย ภำษำถิ่นที่มี 
อัตลักษณ์ และภำษำต่ำงประเทศ ตลอดจน สนับสนุนทุกศำสนำให้มี
บทบำทในกำรเผยแผ่หลักค ำสอนที่ดีงำม 
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3.1.1.2 ส่งเสริมให้ชุมชน และภำคประชำสังคมเป็นฐำนในกำรปลูกฝังค่ำนิยม
และวัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนำและสืบสำนมรดกทำงศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงวิถีชีวิต
พอเพียง ตลอดจนเสริมสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดี 
ทั้งระดับบุคคลและองค์กร   

3.1.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

เป้าหมาย 
• ภำคธุรกิจมีบทบำทส ำคัญในกำรลงทุนเพื่อสังคมเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
• จ ำนวนธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 250 บริษัท 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.2.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที ่พ ึงประสงค์ในภำคธุรกิจ  

โดยกระตุ ้น ให ้ภำคธุรก ิจม ีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภ ิบำล  
และรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งพัฒนำกลไกให้ภำคธุรกิจมีส่วนร่วม 
ในกำรปรับเปลี ่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมที ่ด ีให้กับสังคม โดยสร้าง
มาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคม 
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจเพื่อสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือชุมชน  

3.1.3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

เป้าหมาย 
• สื่อในสังคมไทยมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ประชำชนในสังคม  

ท ำให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ปลอดภัย และสร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมตระหนัก และกำรใช้สื่ออย่ำงปลอดภัย 

และสร้ำงสรรค์ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 8๐  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.3.1 ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนกำรพ ัฒนำสื ่อ  โดยจ ัดสรรเวลำและพื ้นที่

ออกอำกำศ ให ้สื ่อ ส ร ้ำ งสรรค ์ เพื ่อปล ูกฝ ังค ุณ ธรรม  จร ิย ธรรม  
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมกำรใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ำยสังคม
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ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
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ปรองดอง 
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ออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมให้สื ่อและสื ่อสำรมวลชน
ปฏ ิบ ัต ิงำนบนเสร ีภ ำพและพื ้นฐำนของข ้อ เท ็จจร ิง โดยย ึด หล ัก
จรรยำบรรณและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงเครือข่ำยด้ำนข้อมูล เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
ที่ถูกต้อง มีคุณภำพและเชื่อถือได้ 

 

 แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3.1.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

เป้าหมาย 
• ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
• ครอบครัวไทยมีควำมเข้มแข็ง และมีจิตส ำนึกควำมเป็นไทย ด ำรงชีวิตแบบพอเพียง

มำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• กำรประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนำนำชำติ (PIAAC) ของคนไทยในทุกด้ำน 

ไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศท่ีเข้ำรับกำรประเมิน 
• ดัชนีครอบครัวอบอุ่น มีค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
3.1.4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เข้ำถึงง่ำย ควบคู่

กับกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับประชำชนทุกกลุ่ม พัฒนำทำงเลือก  
ในกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่ไม่สำมำรถเรียนในระบบให้มีควำมยืดหยุ่น 
หลำกหลำย และสำมำรถเทียบโอนประสบกำรณ์ได้ ตลอดจนพัฒนำ
ระบบธนำคำรหน่วยกิตของประเทศให ้เก ิดขึ ้นอย ่ำงเป ็นรูปธรรม  
เพ่ือเชื่อมโยงกำรเรียนรู้ในทุกระดับและทุกประเภท (M12 S3.1 - S3.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.4.2 เร่งรัดสนับสนุนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงครอบครัว

อบอุ่นเข้มแข็งและมีควำมมั่นคง จัดสวัสดิกำรและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ที่สมดุลระหว่ำงกำรท ำงำน และครอบครัว เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของครอบครัว
ให้มีหลักประกันควำมมั่นคงในทุกด้ำน รวมทั ้งสร้ำงควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ 
และพัฒนำสังคม  
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3.1.5 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

เป้าหมาย 
• คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ

โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข 

• เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพ 

ตัวช้ีวัด 
• ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัย เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 84  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
3.1.5.1 สนับสนุนกำรพัฒนำเด็กให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน โดยสร้ำงกลไกประสำน

ค ว ำม ร่ ว ม มื อ เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม ก ำ ร เต รี ย ม ค ว ำม พ ร้ อ ม ผู้ ป ก ค รอ ง 
ก่อนกำรตั้งครรภ์ ยกระดับมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้องเด็ก ตลอดจน
พัฒนำครูและผู้ดูแลเด็กให้มีควำมรู้และทักษะกำรดูแลที่ เพียงพอ  
(M12 S1.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.5.2 เร ่งร ัดส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้ งแต่ เริ่ มตั้ งครรภ์  จัดให้มีระบบ 

กำรพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และกำรให ้สำรอำหำรที ่จ ำ เป ็นต ่อ สมองเด็ก รวมทั้ งกำรส่งเสริม 
ให้เด็กปฐมวัยมีสุขภำวะที่ดี และมีพัฒนำกำรที่สมวัยทุกด้ำน โดยสนับสนุน
ให้โรงพยำบำลทุกระดับด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็ก 
ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนที่เน้นกำรพัฒนำทักษะทำงสมอง 
และทักษะทำงสังคม  

3.1.6 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 

เป้าหมาย 
• เด็กวัยเรียนวัยรุ่นได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ 

ที่จ ำเป็นส ำหรับโลกยุคใหม่ มีทักษะชีวิต คุณลักษณะ และเจตคติของกำรเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งและเป็นพลเมืองโลก มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของ
โลก สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข 
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• วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์  
รักกำรเรียนรู้ มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอด 

ตัวช้ีวัด 
• ดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสภำเศรษฐกิจโลก Pillar 6 ด้ำนทักษะ                           

(WEF competitiveness pillar 6 : Skills) คะแนนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 68.2 คะแนน 
• คะแนนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ (Skill)  

ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
3.1.6.1 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จ ำเป็นเชื่อมโยงกับโลกของกำรท ำงำน 

ในอนำคตและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม โดยในระดับพ้ืนที่มุ่งเน้นหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะ และพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้  เพ่ือแก้ ไข 
ภำวะถดถอยของควำมรู้ในวัยเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีควำมต้องกำร
พิ เศษได้รับ โอกำสเข้ำถึ งกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่ หลำกหลำย  
(M12 S1.2 - S1.3)  

3.1.6.2 ปฏิรูประบบอุดมศึกษำและกำรจัดสรรทรัพยำกรให้เป็นไปตำมอุปสงค์ 
พร้อมทั้งส่งเสริมบทบำทของสถำบันอุดมศึกษำในกำรแก้ปัญหำภำวะ 
กำรเรียนรู้ถดถอยจำกผลกระทบกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (M12 S1.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.6.3 เร่งรัดกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดจน

ส่งเสริมระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัยที่ เชื ่อมต่อกันระหว่ำงระบบ
สำธำรณสุขก ับโรงเร ียนหรือสถำนศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพ 
ด้ำนควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำและอำรมณ์ รวมทั้งภูมิคุ้มกันต่ำง ๆ  
ในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น  

3.1.7 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

เป้าหมาย 
• ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตเป้ำหมำย  

และสำมำรถสร้ำงงำนอนำคต 
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• แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอำชีพสูง ตระหนักในควำมส ำคัญ 
ที่จะพัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัต 
ของโครงสร้ำงอำชีพและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ิมขึ้น 

• มีคนไทยที่มีควำมสำมำรถและผู้ เชี่ยวชำญต่ำงประเทศเข้ำมำท ำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
• ผลิตภำพแรงงำน เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4 ต่อปี 
• สัดส่วนก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
3.1.7.1 ส่งเสริมและกระจำยโอกำสกำรพัฒนำสมรรถนะให้กับแรงงำนทุกกลุ่ม  

ทั้งกำรเพ่ิมพูนและพัฒนำทักษะควำมรู้ใหม่ (Reskill) เพ่ือให้มีทักษะ 
ตรงกับงำนและอำชีพที่ เปลี่ยนแปลงไป และกำรพัฒนำทักษะเดิม 
(Upskill) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน สนับสนุนกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มที่ เชื่อมโยงกำรเรียนรู้  กำรพัฒนำทักษะ และกำรเข้ำสู่ 
เส้นทำงอำชีพเข้ำด้วยกันอย่ำงเบ็ดเสร็จ มีหน่วยงำนรับผิดชอบที่ชัดเจน 
รวมทั้งกำรปรับรูปแบบกำรท ำงำนให้ท ำงำนได้ทุกที่ และสร้ำงวัฒนธรรม
กำรท ำงำนในทุกองค์กรที่ส่ งเสริมให้คนเก่งได้แสดงควำมสำมำรถ 
และแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม (M12 S1.4) 

3.1.7.2 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรวำงแผนและพัฒนำก ำลังคน 
ทั้งข้อมูลอุปสงค์ อุปทำนของแรงงำน และกำรเชื่อมโยงกับสมรรถนะ
ตลอดห ่ว งโซ ่ก ำรผล ิตและห ่ว งโซ ่ค ุณ ค ่ำต ำมรำยอ ุตส ำหกรรม  
ของกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย รวมถึงกำรเชื่อมโยงระบบสมรรถนะ 
กับค่ำจ้ำง ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรในกำรผลิตก ำลังคนแบบเร่งด่วน 
ใน รู ป แบ บ  sandbox ใน ส ำขำที่ จ ำ เป็ น ต่ อ ก ำร พั ฒ น ำป ระ เท ศ  
(M12 S2.1) 

3.1.7.3 สนับสนุนกำรสร้ ำงกลไก เพ่ื อรวบรวมก ำลั งคนที่ มี สมรรถนะสู ง 
เพ่ือสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ทั้งคนไทยและคนต่ำงชำติ รวมถึง
กำรดึงนักศึกษำต่ำงชำติที่จบกำรศึกษำในไทยให้สำมำรถอยู่ต่อในประเทศ 
สนับสนุนให้ได้แสดงศักยภำพและใช้ควำมสำมำรถในกำรท ำประโยชน์
ให้กับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมกำรน ำเข้ำผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติทักษะสูง
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยก ำหนดมำตรกำรจูงใจที่เหมำะสม 
(M๑๒ S๒.๒) 
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3.1.7.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือรองรับภำคกำรผลิตเป้ำหมำย โดยเฉพำะ
ด้ำนเทคโนโลยีและยำนยนต์ไฟฟ้ำ สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ ำน เทคโนโลยีและยำนยนต์ ไฟ ฟ้ำระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรและสถำนศึกษำ ตลอดจนสร้ำงมำตรกำรจูงใจเพ่ือดึงดูด
ผู้เชี่ยวชำญทักษะสูงจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเข้ำมำท ำงำน 
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (M3 S9.1 - S9.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.7.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำ กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้ำงศักยภำพให้ผู้ที่เคย

กระท ำผิด สำมำรถประกอบอำชีพเป็นก ำลังในกำรพัฒนำประเทศ  
และสำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข  

3.1.8 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย 
• คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ

โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมม่ันคงในชีวิต 

• ผู้สูงอำยุมีทักษะกำรด ำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนำตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม 
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
• จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ประสบปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติ ลดลงร้อยละ 20 ของจ ำนวน

ผู้สูงอำยุที่ยำกจนต่อปี 
• ร้อยละผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพมีงำนท ำ และรำยได้เหมำะสม เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
3.1.8.1 พัฒนำผู ้ส ูงอำย ุให ้เป ็นพลเม ืองที ่ม ีค ุณค ่ำของส ังคม  โดยส ่งเสร ิม 

ให้ผู ้ส ูงอำยุได้งำนท ำตำมศักยภำพ และได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ  
ทำงด ิจ ิท ัลและท ักษะทำงธ ุรก ิจ  พร ้อมทั ้งพ ัฒนำสภำพแวดล ้อม  
และนวัตกรรมที ่เอื ้อต่อกำรด ำเนินชีว ิต ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
(M12 S1.5) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.8.2 สนับสนุนมำตรกำรจูงใจทำงกำรเงินและกำรคลังให้ผู ้ประกอบกำร  

มีกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ พัฒนำระบบกำรออมเพ่ือสร้ำง
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ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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หลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ พร้อมทั้งสนับสนุนระบบ 
กำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ  

 แผนแม่บทการพัฒนาการเรียนรู้ 

3.1.9 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
เป้าหมาย 
• คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ

โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข 

• คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะ 
ที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• คะแนน O-Net ของนักเรียนระดับ ม.3 วิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย

และภำษำอังกฤษในแต่ละกลุ่มโรงเรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
• สัดส่วนครูผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดับสูงตำมมำตรฐำนนำนำชำติ 

ร้อยละ 60  
• อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 9๐  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
3.1.9.1 พ ัฒ น ำควำมตระห น ัก รู ้แ ล ะสมรรถน ะที ่จ ำ เป ็น ต ่อก ำร เร ียน รู้  

กำรด ำรงชีวิต และกำรท ำงำนของผู้เรียนระดับพื้นฐำน โดยกำรพัฒนำ
หลักสูตรฐำนสมรรถนะและขับเคลื ่อนสู ่กำรปฏิบัติ พัฒนำหลักสูตร  
กำรอำชีวศึกษำ ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอำชีพ ผู้ประกอบกำร 
และสถำบันอุดมศึกษำสำยปฏ ิบ ัต ิกำร  เพื ่อให ้ผู ้เร ียนมีสมรรถนะ 
ตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน  และเป ็นผู ้ประกอบกำรใหม ่ได้  
พัฒนำระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพื้นที่
ปลอดภ ัย ปร ับปรุงระบบกำรจ ัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร  
ทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ ปรับปรุง
ระบบวัดผลและประเมินกำรเรียนรู ้ให ้ม ีควำมหลำกหลำย รวมถึง
ยก ระด ับ ก ำรผล ิต และพ ัฒ น ำค ร ูที ่ม ีค ว ำม พร ้อมด ้ำน ว ิช ำก ำร 
และด ้ำนท ักษะกำรจ ัดกำรเร ียนรู ้ กำรใช ้เทคโน โลย ี นว ัตกรรม 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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ผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ พร้อมทั้งปรับบทบำทของครูโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง (M12 S1.2)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.9.2 เร่งรัดส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้มีกำรพัฒนำทักษะ

ส ำห ร ับ ศตวรรษที่  ๒๑  อย่ ำงเป็ นระบบ ผ่ ำนกำรเรียนกำรสอน 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์  
และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิรูปโครงสร้ำง                 
องค์กรกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำโรงเรียนระดับต ำบลขึ้นไปให้ได้มำตรฐำน 
และมีคุณภำพกำรปรับปรุงระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรปฏิรูป
ระบบกำรสอบควบคู่กับกำรปรับบทบำท “ครูยุคใหม่” และเสริมสร้ำง 
และพัฒนำศักยภำพสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ 
สู่ระดับนำนำชำติ  

3.1.9.3 เร่งรัดสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรส่งเสริม
ระบบกำรศึกษำและฝึกอบรมควำมสำมำรถทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
ภำยใต้กรอบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรพัฒนำศูนย์ฝึกอบรมรองรับกำรพัฒนำ
สมรรถนะที่ตอบโจทย์บริบทกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ รวมทั้งส่งเสริม 
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดกำรศึกษำประวัติศำสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรมของประเทศและท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจต่อพ้ืนที่ชุมชน 
สังคมพหุวัฒนธรรม และภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

3.1.9.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวำงระบบกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์  
และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่สำมำรถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่ำนเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ กำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ 
(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ และต่อเนื่องไปถึงกำรพัฒนำหลักสูตร
ออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำ  

3.1.10 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

เป้าหมาย 
• ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ  

เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำ และกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล โดยสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียน 
ตำมพหุปัญญำได้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20  
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• สัดส่วนเด็กและเยำวชนที่ได้รับกำรส่งต่อและพัฒนำตำมศักยภำพ/พหุปัญญำ  
ร้อยละ ๑๐  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท  
3.1.10.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกำรคัดกรองและส่งเสริมพหุปัญญำ

ให้มีคุณภำพทั้งในด้ำนกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ที่เหมำะสมทั้งด้ำนกีฬำ ภำษำ วรรณกรรม สุนทรียศิลป์  และกำรวิจัย 
รวมทั้ งกำรสร้ ำ งระบบ สนั บ สนุ น กำรท ำงำนที่ เหมำะสมส ำหรับ 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ระบบเชื่อมโยงเครือข่ำยวิจัยกับศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
ใน รูปแบบควำมร่วมมื อ  และกำรแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ เ พ่ื อ พัฒ นำ 
ขีดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร  

3.1.10.2 ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไก 
การบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิด 
พหุปัญ ญ าอย่างเป็ นระบบ เช่น  การสนับสนุนทุนการศึกษาต่ อ  
ฝึกประสบการณ์ท างานวิจัยในองค์กรชั้นน า ตลอดจนส่งเสริมการท างาน 
ที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 

 แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

3.1.11 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม 
สุขภาวะ 

เป้าหมาย 
• ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะสำมำรถดูแลสุขภำพ มีพฤติกรรมสุขภำพ 

ที่พึงประสงค์ และสำมำรถป้องกันและลดโรคที่สำมำรถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม 
บ่มเพำะจิตส ำนึกกำรมีสุขภำพดีสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะของประชำกร ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.11.1 เร่งรัดส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำรสุขภำวะ

ให้แก่ประชำชนทุกกลุ่มวัย พัฒนำสื่อเพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำวะ
ที่ถูกต้องให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงโดยสะดวก พัฒนำภำคีเครือข่ำย
ประชำชน ชุมชน ท้องถิ่นให้มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิต 
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และสำมำรถป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคำมสุขภำวะได้ด้วยตัวเอง 
ตลอดจนผลักดันนโยบำยและก ำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคำมสุขภำวะให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสุขภำพ
ของประชำชน  

3.1.12 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

เป้าหมาย 
• จ ำนวนชุมชนสุขภำพดีเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด 
• ร้อยละ 50 ของชุมชนที่ด ำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์กำรด ำเนินงำน “ชุมชนวิถีใหม่ 

ห่ำงไกล NCDs” (Non-Communicable Diseases) 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
3.1.12.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เอ้ือต่อรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่

โดยส่งเสริมกำรสร้ำงพ้ืนที่ชุมชนดิจิทัล พัฒนำที่อยู่อำศัยส ำหรับเป็นชุมชน
คนสูงวัย เพื่อรองรับกำรให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพระยะยำว (M4 S2.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.12.2 ส่ งเส ริม ให้ ชุ มชน เป็ น ฐำน ในกำรสร้ ำงสุ ขภ ำวะที่ ดี  โดยกำรจั ด

สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เอ้ือต่อกำรยกระดับสุขภำวะของประชำชน 
สนับสนุนสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสุขภำพและกำรคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง
พัฒนำระบบควบคุมและป้องกันกำรเกิดโรคและภัยจำกสิ่งแวดล้อมที่ส่ง 
ผลกระทบต่อสุขภำพ โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  

3.1.13 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี 

เป้าหมาย 
• ประชำชนไทยไดร้ับควำมเป็นธรรมในกำรเขำ้ถึงบริกำรสุขภำพ 
• มีระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำนที่ประชำกรทุกระดับเข้ำถึงได้ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของครัวเรือนต่อค่ำใช้จ่ำยสุขภำพทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 12 
• กำรจัดอันดับประสิทธิภำพระบบบริกำรสุขภำพ อยู่ในกลุ่มที่มีประสิทธิภำพสูงที่สุด 

๒0 อันดับแรก  
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
3.1.13.1 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและสำรสนเทศมำใช้เพ่ือสนับสนุนบริกำร

ทำงกำรแพทย์ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุม
ทั่วถึง อำทิ พัฒนำระบบกำรแพทย์ทำงไกล และพัฒนำกลไกกำรประเมิน
กำรใช้ เทคโน โลยีท ำงกำรแพทย์  พร้อมทั้ งป รับปรุ งกฎระเบี ยบ 
และแนวทำงในกำรก ำกับดูแล ตลอดจนพัฒนำระบบกำรจัดท ำ 
ฐำนข้อมูลกลำงด้ ำนสุขภำพที่ เชื่ อมโยงทุกหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง  
(M4 S5.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.13.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกล 

ภำยใต้ระบบกำรบริหำรที่มีกำรกระจำยอ ำนำจ มีประสิทธิภำพ พอเพียง 
เป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์
พ้ืนบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือกเพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพระบบ
บริกำรสุขภำพ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ระบบส่งต่อ 
และระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งพัฒนำระบบหลักประกันสุขภำพให้มี
ประสิทธิภำพและครอบคลุมประชำชนทุกกลุ่มบนพ้ืนฐำนควำมยั่งยืน
ทำงกำรคลัง  

3.1.14 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
• ประชำชนไทยไดร้ับควำมเป็นธรรมในกำรเขำ้ถึงบริกำรสุขภำพ 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของครัวเรือนต่อค่ำใช้จ่ำยสุขภำพทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 12 
• ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคนด้ำนสุขภำพทุกจังหวัด ไม่ต่ ำกว่ำ ๐.๖8 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
3.1.14.1 สนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ วิจัย  

และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ส่งเสริมกำรเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ 
ทำงกำรแพทย์ โดยพัฒนำหลักสูตรและกำรฝึกอบรมแก่บ ุคลำกร 
ทำงกำรแพทย์ในระดับนำนำชำติ (M4 S4.1) ควบคู ่กับกำรพัฒนำ 
ต่อยอดประโยชน์จำกกำรจัดประชุมวิชำกำรทำงกำรแพทย์ ส่งเสริม
มำตรกำรจูงใจและสิทธิประโยชน์แก่สถำบันชั้นน ำและบุคลำกรระดับ
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นำนำชำติในกำรร่วมพัฒนำมำตรฐำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ทำงกำรแพทย์ ตลอดจนสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของประเทศ 
(M4 S4.2) 

3.1.14.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทั ้งในด้ำนกำรพัฒนำ
หลักสูตรและผลิตบุคลำกรร่วมกับภำคเอกชน สนับสนุนกำรน ำเข้ำ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และกำรกระจำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพ รวมถึง
กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรพื้นที ่ห่ำงไกล ตลอดจนมีมำตรกำร  
จูงใจบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้คงอยู ่ในระบบสุขภำพ และปรับปรุง
ระบบสวัสดิกำรพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี (M4 S5.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.14.3 ส่งเสริมกำรกระจำยบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่ วถึงและมีคุณภำพ  

พัฒนำระบบสำธำรณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งบริกำรคลินิกหมอครอบครัว 
และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ตลอดจนบริกำรดูแลระยะยำว
ส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง รวมถึงพัฒนำกลไกช่วยเหลือด้ำนค่ำใช้จ่ำย 
เพ่ือลดภำระกำรเดินทำงไปยังสถำนพยำบำลและลดควำมแออัด 
ในโรงพยำบำลใหญ่ 

3.1.14.4 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลั งคนและบุคลำกรด้ำนสุขภำพ  
ทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร  
และกำรกระจำยบุคลำกร รวมทั้งสนับสนุนให้มีมำตรกำรจูงใจให้บุคลำกร 
คงอยู่ในพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ ำนให้มีบทบำทกำรดูแลสุขภำพ 
ของประชำชนในพื้นท่ีเพ่ิมข้ึน  

3.1.15 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมาย 
• ระบบบริหำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินด้ำนสุขภำพมีควำมพร้อมรองรับภัยคุกคำมสุขภำพ  
• ประชำชนมีควำมรู้สุขภำพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง

ภูมิอำกำศมำกขึ้น  

ตัวช้ีวัด 
• กำรประเมินผลสมรรถนะหลักในกำรปฏิบัติตำมกฎอนำมัยระหว่ ำงประเทศทุก

ตัวชี้วัดมีค่ำไมต่่ ำกว่ำ 3 
• สัดส่วนประชำชนที่มีควำมรู้สุขภำพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำก 

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศของประชำกรทั้งหมด เพ่ิมเป็นร้อยละ 10  
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    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
3.1.15.1 ส่งเสริมระบบเตรียมควำมพร้อมด้ำนสุขภำพในกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน

ให้เหมำะสมกับทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุขที่จ ำเป็น อำทิ อัตรำก ำลังคน 
ยำ เวชภัณฑ์ วัคซีน และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เพื่อรองรับกำรบริหำร
จัดกำรภำวะฉุกเฉิน (M4 S6.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.15.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับระบบกำรรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่

แล ะ โรค อุบั ติ ซ้ ำ ที่ เกิ ด จ ำกกำร เป ลี่ ย น แป ล งสภ ำพ ภู มิ อ ำก ำศ  
โดยกำรเผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ
และกำรป้องกันโรคแก่ประชำชน พัฒนำระบบอนำมัยสิ ่งแวดล้อม 
และเวชศำสตร์ป้องกัน รวมทั้งระบบเฝ้ำระวังป้องกัน ติดตำมตรวจสอบ  
กำรประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์และเฝ้ำระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ  
กำรให้วัคซีนแก่ประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนบูรณำกำรควำมร่วมมือ 
กับภำคีเครือข่ำยในกำรรับมือกับภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข 

           แผนแม่บทศักยภาพการกีฬา 
3.1.16 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมาย 
• คนไทยออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ และนันทนำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ิมข้ึน  
ตัวช้ีวัด 
• ประชำชนทุกภำคส่วนของประชำกรทั้งหมดออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ ร้อยละ 5๐ 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.16.1 ส่งเสริมให้ประชำชนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน เรียนรู้

วิธีกำรที่ ถูกต้อง และตระหนักถึ งประโยชน์ของกำรออกก ำลั งกำย  
กำรเล่นกีฬำขั้นพ้ืนฐำน รวมถึงกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น สนับสนุน 
กำรประกอบกิจกรรมนันทนำกำรตำมควำมถนัดหรือควำมสนใจ และ
ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต รวมทั้งส่งเสริมกำรปลูกฝังประชำชน 
ให้มีน้ ำใจนักกีฬำและมีระเบียบวินัย 

3.1.16.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน อุปกรณ์ สถำนที่และสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวก เพ่ือกำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำและนันทนำกำร 
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อย่ำงเพียงพอ ปลอดภัยและเหมำะสม ตลอดจนกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ 
และภำคประชำสังคมในพ้ืนที่ในกำรร่วมลงทุน ร่วมใช้พ้ืนที่และบริหำร
จดักำรสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำร่วมกันในระดับชุมชน  

3.1.17 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

เป้าหมาย 
• นักกีฬำไทยประสบควำมส ำเร็จในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 

ตัวช้ีวัด 
• อันดับกำรแข่งขันกีฬำในมหกรรมกีฬำระดับนำนำชำติของนักกีฬำไทย อยู่ใน 

อันดับ 6  ในระดับเอเชีย  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.17.1 พัฒนำระบบกำรเลือกสรรนักกีฬำที่มีศักยภำพ ตั้งแต่ระดับเยำวชน 

ที่มีควำมถนัดและทักษะด้ำนกำรกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ 
พัฒนำศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติที่มีอยู่ในพ้ืนที่และในประเภทกีฬำต่ำง ๆ ให้ได้
มำตรฐำนสำกล สนับสนุนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และนวัตกรรม
ด้ำนกำรกีฬำเพ่ือพัฒนำควำมเป็นเลิศสู่กีฬำอำชีพ และกำรเข้ำร่วมแข่งขัน
กีฬำระดับนำนำชำติในทุกระดับ ตลอดจนกำรยกระดับมำตรฐำนกำรจัด 
กำรแข่งขันกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

3.1.18 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมาย 
• บุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรมีคุณภำพและมำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
• มีบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ นันทนำกำร และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำทั่วประเทศที่ได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.18.1 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรกำรกีฬำและนันทนำกำรตำมศักยภำพ  

ควำมถนัดหรือควำมสนใจอย่ำงเป็นระบบ  บนฐำนวิทยำศำสตร์ 
กำรกีฬำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
เด็ก เยำวชน ประชำชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกำส 
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ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกีฬำและนันทนำกำรให้เกิด
กำรรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนและพัฒนำทักษะของกลุ่มผู้สนใจ 

3.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

3.2.1   ด้านเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย 
• ยกระดับศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
• อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย โดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ 

(International Institute for Management Development : IMD) อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 
ของประเทศแรกที่ได้รับกำรจัดอันดับทั้งหมด 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพคนเพื่อเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โดยออกแบบหลักสูตรปริญญำและประกำศนียบัตร เพ่ือสร้ำงผู้ประกอบกำร 
และแรงงำนที ่สอดคล ้องก ับควำมต ้องกำรของตลำดในอนำคต 
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคีส ำหรับสถำนศึกษำ
ในก ำกับของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทุกแห่ง  รวมทั ้ง
ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะก ำลังคน (Up Skill, Re Skill and New Skill) 
ส ำห ร ับ คนที ่ออกจำกระบบกำรศ ึกษ ำมำแล ้ว เพื ่อสร ้ำ งโอกำส 
ในกำรประกอบอำชีพ สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ 
สังคมและชุมชน สถำบันกำรศึกษำ และเอกชนในกำรสร้ำงกลุ่มภำคี
กำรศึกษำและท ำงำน ส ำหรับภำคกำรผลิตและบริกำรอย่ำงเป็นระบบ
และยั ่งย ืน  ตลอดจน สร ้ำงระบบร ับ รองมำตรฐำนกำรจ ้ำ งงำน  
เพื ่อก ำหนดชุดทักษะควำมรู ้ที ่สอดคล้องกับ เป้ำหมำยภำคกำรผลิต 
และบริกำร 

          3.2.2     ด้านสาธารณสุข 

เป้าหมาย  
• ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะสำมำรถดูแลสุขภำพ มีพฤติกรรมสุขภำพ 

ที่พึงประสงค์ และสำมำรถป้องกันและลดโรคที่สำมำรถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม 
บ่มเพำะจิตส ำนึกกำรมีสุขภำพดีสูงขึ้น 

• มีระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำนที่ประชำกรทุกระดับเข้ำถึงได้ดีขึ้น 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    
 

- 89 - 

• ประชำชนมีควำมรอบรู้สุขภำพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่ เกิดจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศมำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะของประชำกร เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 70 
• กำรจัดอันดับประสิทธิภำพระบบบริกำรสุขภำพ อยู่ในกลุ่มที่มีประสิทธิภำพสูงที่สุด 

๒๕ อันดับแรก 
• สัดส่วนประชำชนที่มีควำมรู้สุขภำพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่ เกิดจำก 

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ (ร้อยละของประชำกรทั้งหมด) เพ่ิมเป็นร้อยละ ๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.2.1 พัฒนำกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข รวมถึงโรคระบำด

ระดับชำติและโรคอุบ ัต ิใหม่ เพื ่อควำมมั ่นคงแห่งชำติด ้ำนสุขภำพ                
โดยพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรทุกภำคส่วนให้เหมำะสมกับ 
กำรปฏ ิบ ัต ิงำนและแก ้ไขป ัญหำ พร ้อมทั ้งสน ับสน ุนกำรพ ัฒ นำ 
แผนเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับมือเหตุกำรณ์กำรระบำดใหญ่ของโรคติดต่อ
อันตรำย และโรคติดต ่ออุบ ัต ิใหม ่ รวมถึงปรับปรุงระบบกำรเง ิน 
และงบประมำณของประเทศให้ตอบสนองอย่ำงทันท่วงทีต่อควำมมั่นคง  
ด้ำนสุขภำพ และสนับสนุนกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรเพ่ือกำรยกระดับ
ศักยภำพและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข
และควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพของประเทศอย่ำงยั่งยืน 

3.2.2.2 พัฒนำประส ิทธิภำพและประสิทธ ิผลของกำรสร้ำงเสร ิมส ุขภำพ  
ควำมรอบรู ้ด ้ำนส ุขภำพ กำรป ้องกันและดูแลร ักษำโรคไม ่ต ิดต ่อ  
ส ำหรับประชำชนและผู้ป่วยส่งเสริมมำตรกำร แนวทำงและนวัตกรรม 
ในกำรบ ร ิก ำรส ร ้ำ ง เส ร ิม ส ุขภ ำพและป ้อ งก ัน โรค  ด ้วยก ำรน ำ  
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลและสวัสดิกำร/ประกันสุขภำพ ระบบกำรเชื ่อมโยง  
และแลกเปลี ่ยนข้อมูล พร้อมทั ้งส ่งเสริมกำรน ำร่องกำรเชื ่อมโยง  
และแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ต้นแบบในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้ผู ้ป่วย
แ ล ะค น ว ัย ท ำ ง ำน ที ่เสี ่ย งก ับ  โรคไม่ ติ ดต่ อ ลดพฤติ กรรมเสี่ ยง  
และมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพมำกขึ้น 

3.2.2.3 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพผู้สูงอำยุด้ำนกำรบริบำลกำรรักษำพยำบำล  
ที ่บ้ำน/ชุมชน และกำรดูแลสุขภำพตนเองในระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
เชิงนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีและเครื ่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยในกำร
ป้องกันโรค และกำรดูแลรักษำประชำกรกลุ ่มเสี ่ยง โดยเฉพำะผู้ป่วย
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โรคเบำหวำนและควำมดันโลห ิตส ูง พร้อมทั ้ง ส ่งเสริมกำรพัฒนำ
หลักสูตรอบรมเพื่อผลิตผู้บริบำลดูแลผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพและสนับสนุน
กำรจ้ำงงำนผู ้บริบำลอย่ำงเป ็นระบบ ตลอดจนเตรียมควำมพร้อม
ประชำกรกลุ่มวัยท ำงำนในกำรเป็นผู้สูงอำยุที่มีสุขภำพดี 

3.2.3   ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมาย 
• กำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรท ำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบ

กับกำรก ำกับที่มีควำมชอบธรรม และกำรใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงมี
จรรยำบรรณ ด ำรงรักษำเสรีภำพของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเชื่อ
ว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำรคือเสรีภำพของประชำชนตำมแนวทำงของประชำธิปไตย 

ตัวช้ีวัด 
• กำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) ตำมกรอบ

กำรประเมินกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศขององค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์  
และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ (๑) กำรเข้ำถึง 
(๒) กำรประเมิน และ (๓) กำรสร้ำง มีสถำนภำพกำรรู้ เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม ๗๓ คะแนน ขึ้นไป 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.3.1 ส่ งเสริมกำรยกระดับกำรรู้ เท่ ำทั นสื่ อให้ แก่ประชำชนทุกช่วงวัย  

ด้วยกำรจัดท ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ  
และกำรสร้ำงสรรค์สื่อที่ดีและมีคุณภำพ เพ่ือให้สำมำรถเลือกบริโภคสื่อได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรได้ รวมทั้งให้ผู้ประกอบกำร 
ด้ำนสื่อสำรมวลชนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ เข้ำมำมี 
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนกำรเรียนรู้ด้ำนสื่อ และสนับสนุนกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ให้สอดคล้องและรองรับกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  

3.2.4   ด้านสังคม 

เป้าหมาย 
• มีระบบกำรออมทั้งภำคสมัครใจและภำคบังคับแก่ประชำชนทุกกลุ่ม เพ่ือเพ่ิม

ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองหลังเกษียณ 
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ตัวช้ีวัด 
• ระดับควำมส ำเร็จของกำรออกกฎหมำยส่งเสริมให้คนไทยมีหลักประกันรำยได้ 

หลังเกษียณที่ เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ เท่ำกับ ร้อยละ ๑๐๐   
โด ย  ร่ ำ ง  พ .ร .บ . กอ งทุ น บ ำ เห น็ จบ ำ น ำญ แห่ งช ำติ  พ .ศ . ... . ป ระกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ และ พ.ร.บ. กองทุนกำรออมแห่งชำติฯ ได้รับกำรปรับปรุง/แก้ไข 
ในประเด็นสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.4.1 ส่งเสริมให้มีระบบกำรออมทั้งภำคสมัครใจและภำคบังคับแก่แรงงำน  

ทั้งในและนอกระบบ เพ่ือให้สำมำรถด ำรงชีพหลังเกษียณ โดยกำรออก 
กฎหมำยและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ 
ในกำรพึ่งพำตนเองหลังเกษียณ มีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้และมีรำยได้
เพ ียงพอต ่อกำรด ำรงช ีว ิตอย ่ำงม ีค ุณภำพ และสร้ำงแรงจ ูงใจให้
ประชำชนเข้ำสู ่ระบบกำรออม ผ่ำนมำตรกำรทำงภำษีและอื ่น ๆ  
เพื ่อเป็นเงินออมและหลักประกันรำยได้หลังเกษียณ แก่ประชำชน  
ท ุกกลุ ่ม  ตลอดจน เป ็นกำรสร ้ำงว ิน ัย ในกำรออมของประชำชน 
ในวัยท ำงำน  

3.2.5   ด้านการศึกษา 

เป้าหมาย 
• ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล มีทักษะที่จ ำเป็น

ของโลกอนำคต สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  
ได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็น
พลเมืองที่ดี รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบ และมีจิตสำธำรณะ 

ตัวช้ีวัด 
• มีระบบกำรวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นที่กำรวัดผลประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียนใช้  
• มีกำรพัฒนำและทดสอบเครื่องมือส ำรวจควำมพร้อมของเด็กปฐมวัยในกำรเข้ำสู่

กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  
• ครูอำชีวศึกษำได้รับกำรพัฒนำประสบกำรณ์อำชีพในสถำนประกอบกำรเพ่ิมขึ้น  

และครูฝึกในสถำนประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรถ่ำยทอดหรือสอนงำน 
กำรวัดและประเมินผล และระบบกำรดูแลผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 

• มีกำรน ำระบบธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank) มำใช้ ที่สำมำรถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับ
ผู้เรียนและสะสมเพ่ือเทียบโอนเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรจบกำรศึกษำระดับปริญญำ
มำใช้เพ่ือส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  
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• มีกำรน ำกรอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพครูทั้งสำยสำมัญศึกษำและสำยอำชีวศึกษำ
มำใช้ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.5.1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง

กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โด ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เกิดระบบกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เพื ่อให้สำมำรถพัฒนำทักษะตำมฐำนสมรรถนะ 
ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
กับภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 

3.2.5.2 พัฒนำกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีค ุณภำพมำตรฐำน ทั ้งในสำยสำมัญศึกษำและอำชีวศึกษำ  
และมีควำมก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพ รวมถึงปรับระบบกำรวัด 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ให้เหมำะกับรูปแบบกำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.2.5.3 สนับสนุนกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นกำรฝึก
ปฏ ิบ ัต ิอย ่ำงเต ็มร ูปแบบ น ำ ไปสู ่ก ำรจ ้ำงงำนและกำรสร ้ำงงำน  
โดยสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน “วิชำกำรประสำนกำรปฏิบัติ” 
หรืออำชีวศึกษำทวิภำคีที ่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเข้มข้นให้มีคุณภำพ                  
และครอบคลุมสถำนศึกษำอำชีวศึกษำทุกแห่ง โดยส่งเสริมผู้เรียนได้เข้ำ
ฝ ึกงำนหรือฝ ึกอำช ีพในสถำนประกอบกำรที ่ม ีค ุณภำพ ควบคู ่ก ับ                  
กำรส่งเสริมกำรเป็นผู ้ประกอบกำรโดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน  
และสถำบันอุดมศึกษำที ่ม ีศ ักยภำพด้ำนเทคโนโลยีรวมถึงส ่งเสริม  
ให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำยกระดับคุณภำพและพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในสำขำวิชำที่เป็นจุดแข็ง มีมำตรฐำนสูง เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ
ใน แ ต ่ล ะแ ห ่ง  ห ร ือ ส ำข ำที ่ส อ ด ค ล ้อ งก ับ ก ำรพ ัฒ น ำ เช ิง พื ้น ที่  
และทิศทำงกำรพัฒนำและกำรลงทุน 

3.2.5.4 ส่งเสริมบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำ
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำง
อย่ำงยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำมีบทบำทหรือขยำย 
กำรให ้บริกำรให ้เอื ้อต ่อกำรจ ัดกำรเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตที ่ตอบโจทย์  
ควำมต้องกำรของประชำกรทุกกลุ ่ม โดยกำรพัฒนำระบบกำรจัด 
กำรเร ียนกำรสอนแบบชุดกำรเรียนรู้ย่อย (Module Based) มีระบบ
ธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank) และ/หร ือระบบคุณว ุฒ ิฉบ ับย ่อย 
(Micro Credential) ควบคู ่ก ับส ่งเสริมให ้ว ัยแรงงำนเข ้ำถึงค ุณวุฒิ
กำรศึกษำสำมำรถยกระดับศักยภำพและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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หรืออำจสะสมเพื่อต่อยอดไปสู่กำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำในระดับ 
ที ่สูงขึ ้น สำมำรถพัฒนำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ  
มีโอกำสและทำงเลือกท ำงำนและสร้ำงงำน รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำ
งำนวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำ 

3.2.6   ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย 
• ประชำชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
• มีแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคอย่ำงทั่วถึง 
• ประชำชนออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำ 

กีฬำชำติ 
• ก ำลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงผลิตภำพแรงงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัด 
• ดัชนีคุณธรรม ๕ ประกำร ประกอบด้วย ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตสำธำรณะ  

กำรเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง และกตัญญู เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จำกค่ำตั้งต้น (Baseline) 
• จ ำนวนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ต้นแบบไม่น้อยกว่ำ 15 แห่ง 
• อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี (อำยุเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่ำ ๖๘ ปี  
• นักกีฬำหน้ำใหม่ที่มีควำมสำมำรถมีอัตรำกำรได้รับคัดเลือกเข้ำสู่กำรเป็นนักกีฬำ

ระดับชำติ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 
• ผลิตภำพแรงงำน เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 2.5 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.6.1 ส่ งเสริมกำรสร้ ำงสั งคม ไทยให้ เป็ นสั งคมคุณ ธรรม  มี จริย ธรรม 

และค่ำนิยมที่ดี โดยขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมผ่ำนกำรถอดบทเรียน
ต้นแบบ  ตลอดจนส่ งเสริมกำร พัฒ นำกลไกระบบ เครดิ ตสั งคม  
(Social Credit) และเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำระบบประสิทธิประโยชน์
ให้กับชุมชน ควบคู่กับกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ 
 และพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge Management 
System) เพ่ื อจั ดกำรองค์ ควำมรู้ท ำงด้ ำนวัฒ นธรรม  และจัดท ำ
แพลตฟอร์มออนไลน์ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์/ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรม 

3.2.6.2 ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำในชุมชนเมืองและท้องถิ่น  
โดยยกระดับลำนกีฬำท้องถิ่น พัฒนำศูนย์ฝึกกีฬำอ ำเภอและส่งเสริม
ธนำคำรอุปกรณ์กีฬำ (Sport Bank) สร้ำงแรงจูงใจเรื่องกำรออกก ำลังกำย



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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ด้วยสื่อที่เหมำะสม พัฒนำระบบแพลตฟอร์มกำรประมวลผลข้อมูลกำร
ออกก ำลังกำยของประชำชน (Calories Credit Challenge) รวมทั้งสร้ำง
โอกำสในกำรพัฒนำนักกีฬำ ด้วยหลักสูตรแกนกลำงที่เหมำะสมส ำหรับผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ รวมถึงจัดให้มีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำตั้งแต่ระดับปริญญำตรีถึงปริญญำเอก พัฒนำผู้น ำกีฬำประจ ำ
ท้องถิ่นและผู้ตัดสิน  

3.2.6.3 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนก ำลังคนของประเทศที่ เชื่อมโยงข้อมูล 
จำกทุกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนเพ่ือกำรรวบรวม 
แ ล ะวิ เค ร ำะห์ ข้ อ มู ล  ต ล อด จ น พั ฒ น ำก ำลั งค น ใน ทุ ก ช่ ว งวั ย 
ของก ำรท ำ งำน  เช่ น  ก ำรห ำงำน  ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น ำส ม รรถน ะ  
หรือควำม เป็ น ผู้ ป ระกอบกำร กำรแนะน ำอำชีพ  กำรฝึ กอำชีพ  
หน่วยฝึกอบรม หน่วยให้กำรรับรอง เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงกองทุน 
ที่เก่ียวข้องหรือจัดตั้งกองทุนใหม่เพ่ือให้สำมำรถสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้อย่ำงแท้จริง 

3.2.6.4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศักยภำพบุคลำกรของประเทศ ในด้ำนทักษะ
ดิจิทัล (Digital Literacy : DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่ำงเหมำะสม โดย
กำรสร้ำงครูที่มีควำมรอบรู้ด้ำนดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง
พัฒนำโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภำพระดับสำกลและมีลักษณะพิเศษตำม
บริบทของพ้ืนที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรสรรหำก ำลังคนทักษะสูงเข้ำสู่
ภำครัฐ ผ่ำนกำรให้ทุนกำรศึกษำและระบบกำรสรรหำพิเศษ กำรมีระบบ
ส่งข้ำรำชกำรที่มีศักยภำพไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศหรือหน่วยงำน
ระหว่ำงประเทศทั้งภำครัฐและเอกชน กำรปรับปรุงระบบค่ำตอบแทน
เฉพำะกิจ/เฉพำะต ำแหน่ง รวมถึงค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับผู้มีสมรรถนะ
ทำงภำษำที่ ๒ ๓ และ ๔ หรือท ำภำรกิจพิเศษ รวมถึงกำรปรับปรุงระบบ
กำรเกษียณอำยุรำชกำรส ำหรับข้ำรำชกำรที่มีศักยภำพสูงและเข้ำรับ
รำชกำรตั้งแต่อำยุน้อย 

3.3  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.3.1 การด า เน ินภารก ิจย ุทธศาสตร ์เพื ่อสน ับสน ุน ย ุทธศาสตร์ด ้านการพ ัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.3.1.1    สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง  

 ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
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ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
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3.4  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.4.1 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

               นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.4.1.1      สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ  

  ทรัพยำกรมนุษย์ ประเด็นที่ 3.1 - 3.2 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมาย 
• สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
• กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นก ำลัง 

ของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ 
• เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง เพ่ือสร้ำง

สังคมคุณภำพ 

 ตัวชี้วัด 
• ควำมแตกต่ำงของรำยได้และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่มประชำกร  
• ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำจังหวัดในกำรเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
• คุณภำพชีวิตของประชำกรสูงอำยุ 

แผนแม่บทพลังทางสังคม 

เป้าหมาย 
• ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมเพ่ิมขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
• มิติด้ำนโอกำสของดัชนีชี้วัดควำมก้ำวหน้ำทำงสังคม เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๐  

แผนแม่บทเศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมาย 
• รำยได้ของประชำกรกลุ่มรำยได้น้อย อำทิ เกษตรกร แรงงำนทั่วไป แรงงำนนอกระบบเพิ่มขึ้น

อย่ำงต่อเนื่อง  

ตัวชี้วัด 
• สัดส่วนกำรถือครองรำยได้ของ bottom 40 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 17 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 
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และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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แผนแม่บทความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เป้าหมาย 
• คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น  

ตัวชี้วัด 
• สัดส่วนประชำกรไทยทั้งหมดที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมมำตรกำรคุ้มครองทำงสังคม  อย่ำงน้อย  

๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตำย (๔) ทุพพลภำพ/พิกำร (๕) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (๖) ชรำภำพ (๗) ว่ำงงำน (๘) ผู ้อยู ่ในอุปกำระ (๙) และกำรบำดเจ็บ 
จำกกำรท ำงำน เท่ำกับร้อยละ 8๐ 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
แผนแม่บทพลังทางสังคม 

4.1.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

เป้าหมาย 
• ภำคีกำรพัฒนำมีบทบำทในกำรพัฒนำสังคมมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัด 
• ดัชนีชี้วัดทุนทำงสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.1.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงพลังในชุมชนให้เกิด เป็นพลังทำงสังคม สนับสนุน 

กำรรวมตัวของประชำชน ภำคีเครือข่ำยและภำคส่วนต่ำง ๆ รวมถึง 
กำรส่งเสริมอำสำสมัคร ตลอดจนกำรรวมพลังทำงสังคมของคนรุ่นใหม่
มำเป็นก ำลังในกำรพัฒนำและท ำประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
พัฒนำกลไกและระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยในระดับ
จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และชุมชน ผ่ำนกำรระดมพลังควำมร่วมมือของ
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน 
ในทุ กระดับ  พ ร ้อมทั ้งส ่ง เส ร ิม ให ้ม ีก ล ไก เชื ่อม โย งก ับ น โยบ ำย 
และกำรบริหำรจัดกำรในส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่นที่สำมำรถสนับสนุน 
กำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4.1.1.2 ส่งเสริมกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สำมำรถ
บริหำรจัดกำร แก้ไขปัญหำ เฝ้ำระวัง เตือนภัย พัฒนำ และพ่ึงตนเองได้  
ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม และกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสำธำรณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัด ที่เน้น
กำรม ีส ่วน ร ่วมของท ุกภ ำคส ่วน  ควบคู ่ก ับ กำรสร ้ำ งผู ้น ำช ุมชน  
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และปรำชญ์ชำวบ้ำนในกำรขับเคลื่อนและสร้ำงกลไกกำรท ำงำนร่วมกัน 
ทุกภำคส่วน รวมทั้งเสริมสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสำมวัยในท้องถิ่น ได้แก่ 
เยำวชน คนวัยท ำงำน และผู้สูงอำยุ เพ่ือให้เกิดกำรถ่ำยทอด และสืบทอด 
ภูมิปัญญำ ตลอดจนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลพื้นฐำนที่สำมำรถใช้จัดท ำ
แผนพัฒนำชุมชนที่มีกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

4.1.1.3 ส่งเสริมศักยภำพ บทบำทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ทุกเพศสภำพ 
เป็นพลังในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคม ด้วยกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และบทบำททำงเพศ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรยอมรับของสังคม 
ในเรื่องเพศสภำพ รวมทั้งส่งเสริมบทบำท ศักยภำพ และภำวะผู้น ำของสตรี
ในกำรท ำงำนเชิ งเศรษฐกิ จ  ทั ้ง ใน ระด ับ น ำน ำช ำต ิ ร ะด ับ ช ำติ  
และในระดับท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสม  

4.1.1.4 สนับสนุนกำรต่อยอดกำรพัฒนำบนฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม  
โดยกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน 
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้และภูมิป ัญญำ เพื ่อส่งเสริมทุนทำงสังคมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ด ำรงอยู่และสำมำรถน ำไปต่อยอดพัฒนำสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในกำรยกระดับคุณค่ำและพัฒนำ
นวัตกรรมจำกทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมสู่กำรเพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนวัฒนธรรม
ระหว่ำงประเทศ 

4.1.1.5 ส่ งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้  และกำรถ่ำยทอดเผยแพร่โครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พัฒนำขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชน 
ในระดับพื้นที่อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร
เพ่ือพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เกิดควำมพออยู่ พอกิน สำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้ โดยพัฒนำองค์ควำมรู้และส่งเสริมอำชีพ ตลอดจนพัฒนำ
ศูนย์กำรเรียนรู้ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

4.1.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

เป้าหมาย 
• คนไทยทุกช่วงวัยได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต  
• คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ

โลกยุคใหม่มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิต
รวมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข  
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• ประชำกรไทยมีกำรเตรียมกำรก่อนยำมสูงอำยุเพื่อให้สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น 
• ผู้สูงอำยุมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัด 
• จ ำนวนผู้ที่อยู่ในระบบกำรออมเพ่ือกำรเกษียณภำคสมัครใจที่ภำครัฐจ่ำยสมทบ   

เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20                                                                                 
• สัดสวนผู้สูงอำยุที่ยำกจน ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5.6                                                          
• สัดสวนของผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงที่เขำถึงบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข 

ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เพ่ิมข้ึนเป็นไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 59 
• จ ำนวนผู้ สู งอำยุที่ ประสบปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติ  ลดลงร้อยละ  20  

เหลือ 0.28 ล้ำนคน 
• สัดส่วนประชำกรอำยุ ๒๕ – ๕๙ ปี ที่มีกำรเตรียมกำรเพ่ือยำมสูงอำยุ ทั้งมิติ 

ทำงเศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ และสภำพแวดล้อม เทียบกับจ ำนวนประชำกร 
อำยุ ๒๕ - ๕๙ ปี ทั้งหมด ร้อยละ ๖5  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
4.1.2.1 เพิ ่มกำรเข้ำถึงบริกำรดูแลระยะยำวส ำหรับผู ้ส ูงอำยุที ่มีภำวะพึ่งพิง  

โดยกำรเพ่ิมศักยภำพของบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขในระบบ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และสนับสนุนบทบำทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถำนบริกำรเอกชน ผู้ดูแลอิสระ และสมำชิกในครอบครัว
ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมทักษะที่จ ำเป็นและได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแล้ว
รวมถึงส่งเสริมกำรพัฒนำที่พักอำศัยให้ผู ้สูงอำยุได้อยู่อำศัยในบ้ำนพัก
ตนเอง และสน ับสน ุนให ้ม ีทำงเล ือกของที ่อ ยู ่อำศัยที ่หลำกหลำย 
โดยเฉพำะในผู้สูงอำยุที่ยำกจน (M9 S3.3) 

4.1.2.2 พัฒนำผู้สูงอำยุให้เป็นพลังของสังคม ให้ผู้สูงอำยุเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ ภูมิปัญญำที่สั่งสมมำตลอดช่วงชีวิตสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิด
กำรสืบสำนและต่อยอดกำรพัฒนำสังคม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ 
คนต่ำงวัย และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอำยุ 
แก่คนวัยอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนำนวัตกรรมรองรับกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุ  
(M12 S1.5)  

   การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.2.3 สนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมสังคมไทยในกำรรองรับสังคมสูงวัย 

ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุ
มีบทบำทและมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจและสังคม  ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
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ผู้สูงอำยุที่ เหมำะสมตำมศักยภำพและสมรรถนะ สนับสนุนกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตของคนทุกช่วงวัย พัฒนำต้นแบบเมือง
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย รวมทั้ งพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกภำคส่วน 
เพ่ือรองรับกำรด ำเนินชีวิตในสังคมสูงวัย 

 แผนแม่บทเศรษฐกิจฐานราก 
4.1.3 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

เป้าหมาย 
• ครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นมี โอกำสในกำรเลื่อนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม  

จนสำมำรถหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้อย่ำงยั่งยืน 

• เพ่ิมศักยภำพและบทบำทของผู้ประกอบกำรเกษตรในฐำนะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ของห่วงโซ่อุปทำนที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 

• ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของเศรษฐกิจฐำนรำกเพ่ิมขึ้น  

ตัวช้ีวัด 
• ครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นมีรำยได้ เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 
• จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรในชั้นที่ 1 ตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ ๒  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
4.1.3.1 พัฒนำศักยภำพของครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นให้หลุดพ้นควำมยำกจน

อย ่ำงยั ่งย ืน  โดยสร ้ำงโอกำสในกำรประกอบอำช ีพที ่ม ีผล ิตภำพ 
และรำยได้สูงขึ้น พัฒนำทักษะแรงงำน และจัดสรรงำนที่เหมำะสมกับ
บริบทของพื้นที ่และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ (M9 S1.1) โดยใช้
ฐำนข้อมูลในกำรระบุครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ ่น แนวทำงกำรพัฒนำ
ศักยภำพที่เหมำะสม และกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงใกล้ชิด จัดหำ  
พี่เลี้ยงที่มีศักยภำพให้กำรแนะน ำช่วยเหลือตลอดกระบวนกำร รวมถึง
ส ่ง เส ร ิม บ ท บ ำท ของห น ่ว ย งำน ส ่วน ภ ูม ิภ ำค และส ่วน ท ้อ งถิ ่น 
ในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนข้ำมรุ่น (M9 S1.2) 

4.1.3.2 ยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจเพิ ่มมูลค่ำของสหกรณ์
กำรเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชน โดยให้ภำคเอกชนเข้ำมำ
มีบทบำทในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และเทคโนโลยี เพื ่อปรับ เปลี ่ยน  
และต่อยอดธุรกิจกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (M1 S11.2) 
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4.1.3.3 ส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในระดับพื้นที่ ลดต้นทุน  
และระยะเวลำในกำรขนส่งส ินค้ำ และรักษำคุณภำพของผลผลิต  
พร้อมทั้ งสนับสนุนกำรใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ล ในกำรกระจำย ส ินค ้ำ 
และบริกำรให้หมุนเวียนในพื้นที ่และเมือง รวมถึงกระตุ้นกำรบริโภค  
ให้สมดุลกับกำรผลิตในท้องถิ่น (M8 S1.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.3.4 พัฒนำเกษตรกรรุ่น ใหม่ ไปสู่ เกษตรกรอัจฉริยะ โดยสร้ำงโอกำส 

และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ ทั้ งด้ำนเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรตลำด ด้ำนบัญชีกำรผลิต กำรควบคุม
ต้นทุน  กำรเพ่ิ มประสิทธิภ ำพกำรผลิต  และกำรจัดกำรคุณ ภำพ 
และมำตรฐำนผลผลิต รวมถึงทักษะต่ำง ๆ ที่สอดคล้องและจ ำเป็นต่อ 
กำรยกระดับเป็นผู้ประกอบกำร ตลอดจนสำมำรถเชื่อมโยงและผสมผสำน
องค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและที่สร้ำงขึ้นใหม่มำปรับใช้ให้เหมำะสม
กับภูมิสังคมของชุมชนอย่ำงครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ ำ กลำงน้ ำ  
และปลำยน้ ำ  

4.1.3.5 เร่งรัดส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินอย่ำงยั่งยืน โดยกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ท ำงก ำร เงิน ให้ กั บ ป ระชำ ชน ที่ มี ร ำย ได้ น้ อย  ผ่ ำน ก ำรส่ ง เส ริ ม 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงควำมรู้ 
และวินัยทำงกำรเงิน กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน อันน ำไปสู่กำรออมเพ่ือเป็น
ทุนและหลักประกัน ในกำรลงทุน  พัฒนำมำตรกำรแก้ปัญหำหนี้ 
นอกระบบ รวมทั้งลดภำระหนี้สินโดยให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ ำ ตลอดจนปรับโครงสร้ำงหนี้ให้สอดคล้อง 
กับศักยภำพในกำรช ำระหนี้อย่ำงยั่งยืน  

4.1.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมาย 
• พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบบริหำรจัดกำร เพ่ือคุณภำพและควำมยั่งยืน 

ของภำคเกษตร 

• วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงมี
ประสิทธิผลจำกภำครัฐ  

• ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำก มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
• กลุ่มประชำกรรำยได้ต่ ำสุด ร้อยละ ๔๐ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สิน

ได้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
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ตัวช้ีวัด 
• จ ำนวนกำรจดทะเบียนวิสำหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน  
• อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำเศรษฐกิจฐำนรำกของมูลค่ำสินค้ำ OTOP อย่ำงน้อย 

ร้อยละ 4๐ ของปีฐำน 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
4.1.4.1 ส่งเสริมกำรจัดสรรที่ดินท ำกินให้กับเกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนกลไก

ที่มีอยู่ (M1 S8.1) คุ้มครองพื้นที ่เกษตรกรรมที่มีศักยภำพและขยำย
โอกำสในกำรเข้ำถึงที่ดินท ำกินของเกษตรกรให้มำกขึ้น รวมถึงก ำหนด
เขตกำรใช้พื ้นที ่ท ำกำรเกษตรที่เหมำะสม (M1 S8.2) และขยำยผล
แบบอย่ำงควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อผลิตสินค้ำเกษตรให้
สอดคล้องกับทรัพยำกรของชุมชนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพ (M1 S3.4) 

4.1.4.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำโมเดลธุรกิจที่เฉพำะเจำะจงและยั่งยืนของวิสำหกิจ
เพื ่อส ังคม โดยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน 
สมำคมธุรกิจเพื่อสังคม และผู ้เชี ่ยวชำญในต่ำงประเทศ (M7 S7.2) 
รวมทั้งสนับสนุนกำรให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้เกิดกำรร่วมทุน 
กับวิสำหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือดึงดูดบริษัทเอกชนรำยใหญ่ (M7 S7.3) 

4.1.4.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้  
และส ่ง เส ร ิมกำรพ ัฒ นำกำรผล ิตส ินค ้ำและบร ิกำรที ่ม ีค ุณ ภ ำพ  
ผ่ำนทำงกำรใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ให้ชุมชนสำมำรถสร้ำงรำยได้ด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืน รวมถึงสนับสนุน
ก ำร รวม กลุ ่ม แล ะส ร ้ำ ง เค ร ือ ข ่ำย  ได ้แ ก ่ ก ลุ ่ม ว ิส ำห ก ิจ ช ุม ช น  
และกลุ่มเกษตรกร (M8 S1.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.4.4 เร่งรัดสนับสนุนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมกำรพัฒนำ

เศ รษ ฐก ิจ ฐ ำน รำก  โด ยส ่ง เส ร ิม ให ้ม ีก ล ไกส น ับ ส น ุน ก ำรผ ล ิต 
และกำรตลำดภำยในชุมชน/พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดกำรเติบโตและกำรหมุนเวียน
ของเศรษฐกิจฐำนรำก โดยกำรรวมตัวของสมำชิกในชุมชนและกระบวนกำร 
มีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำง ๆ อำทิ สหกรณ์ ร้ำนค้ำชุมชน วิสำหกิจ
ช ุมชน  และว ิส ำหก ิจ เพื ่อส ังคม  ส ่ง เสร ิม ระบบแบ ่งป ันผลก ำ ไร 
สินค้ำเกษตร รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำระบบตลำดที่เชื่อมโยงผลผลิต
ของเกษตรกรถึงผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรม กำรพัฒนำ
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ช่องทำงและศูนย์กลำงตลำดสินค้ำชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทำงตลำด
ออนไลน์ และช่องทำงอ่ืน ๆ  

4.1.4.5 ส่งเสริม ให ้ม ีนว ัตกรรมทำงกำรเงิน เพื ่อสน ับสน ุนแหล่งท ุน ให ้ก ับ
เศรษฐกิจชุมชน ผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงินที่หลำกหลำย รวมทั้งส่งเสริม
ให ้ม ีกลไกกำรเปิดเผยข้อมูลและกลไกรำคำที่สำมำรถช่วยให้ชุมชน
สำมำรถระดมเงินทุนที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร พัฒนำระบบก ำกับ/
ระบบมำตรฐำนบัญชี กำรใช้รูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่เหมำะสม
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
ให้ธนำคำรเฉพำะกิจสำมำรถยกระดับเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนด้ำนเงินทุน
และบริหำรสภำพคล่อง  

4.1.4.6 เร่งรัดกำรพัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที ่ด ินสำธำรณะ โดยพัฒนำ
ฐำนข้อมูลที ่ด ินให้ม ีควำมครอบคลุมทั ้งประเทศ สำมำรถแยกตำม
ประเภทกำรใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครอง และมีควำมทันสมัย สำมำรถ
เปิดเผยและสืบค้นได้ ส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกเพื่อท ำหน้ำที่รับฝำกที่ดิน
จำกเอกชน และน ำมำหมุนเว ียนสร้ำงประโยชน์ให ้ผู ้ม ีรำยได้น ้อย 
ตลอดจนปรับระบบที่ดินท ำกินให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงได้ ปรับระบบ
กำรออกเอกสำรสิทธิ์ และจัดท ำแนวทำงกำรก ำหนดสิทธิและกำรจัดกำร
สิทธิในที่ดินเกษตรกรให้เหมำะสม รวมทั้งปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่ำเสื่อมโทรม และที่สำธำรณะ 
เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น  

4.1.4.7 เร่งรัดส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่ำเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยกำรสนับสนุน
พันธุ์กล้ำไม้ และให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเพ่ิม
รำยได้และสร้ำงหลักประกันที่ม่ันคงให้แก่เกษตรกร  

 แผนแม่บทความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

4.1.5 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
เป้าหมาย 
• คนไทยทุกช่วงวัยได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต 
• ประชำชนไทยได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ  

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนแรงงำนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ

ก ำลังแรงงำนรวม 
• จ ำนวนผู้ที่อยู่ในระบบกำรออมเพ่ือกำรเกษียณภำคสมัครใจที่ภำครัฐจ่ำยสมทบ 

เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 
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• อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0 - 2 ปี) เพิ่มขึ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 
• สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของครัวเรือนต่อค่ำใช้จ่ำยสุขภำพทั้งหมดไม่เกิน 

ร้อยละ 12 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
4.1.5.1 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงสถำนรับเลี้ยงเด็ก 0 – 2 ปี ที่มีคุณภำพ โดยสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมพร้อมขยำยกำรด ำเนินงำน 
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ครอบคลุมเด็กอำยุ 0 – 2 ปี และส่งเสริม 
กำรจัดตั ้งศ ูนย ์เลี ้ยงเด ็กที ่ม ีค ุณภำพในชุมชน สถำนประกอบกำร  
และหน่วยงำนภำครัฐ (M9 S3.1)  

4.1.5.2 พัฒนำระบบประกันสังคมให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของแรงงำน
นอกระบบ โดยกำรปรับปรุงรูปแบบกำรจ ่ำยเงินสมทบและสิทธิ
ประโยชน์ให้มีควำมหลำกหลำยและยืดหยุ่น จูงใจให้แรงงำนนอกระบบ
เข้ำร่วมระบบ กำรออมภำคสมัครใจ และปรับปรุงเงื่อนไขด้ำนกำรออม
และสิทธิประโยชน์ เพื ่อเป ิดโอกำสให้ผู ้เข ้ำร่วมสำมำรถออมและได้
ผลประโยชน์ในอัตรำที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงกฎหมำยให้คุ้มครองสวัสดิกำร
แรงงำนภำยใต้กำรจ ้ำงงำนรูปแบบใหม่และกำรจ้ำงงำนในระบบ
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (M9 S3.2)  

4.1.5.3 พัฒนำกลไกก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์  
ให ้เห ม ำะสม  และพ ัฒ นำระบบ บร ิห ำรกำรจ ่ำยค ่ำบ ร ิก ำรของ 
ระบบประกันสุขภำพให้ครอบคลุมประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
(M4 S5.2) 

4.1.5.4 สน ับ สน ุน ก ำร ใช ้เท ค โน โลย ีด ิจ ิท ัล แล ะสำรสน เท ศ ใน กำร เพิ ่ม
ประสิทธิภำพ ลดภำระงำนและแก้ป ัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร  
รวมทั้งจัดท ำฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสุขภำพเพื่อน ำไปวิเครำะห์ต่อยอด  
กำรจัดบริกำรและกำรวำงแผนก ำลังคนในอนำคต ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพอย่ำงเป็นธรรม (M4 S5.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.5.5 สน ับ สน ุน ก ำรขย ำยฐ ำน ควำม คุ ้ม ค รอ งท ำงส ังค ม ขั ้น พื ้น ฐ ำน  

โดยกำรจัดระบบหรือมำตรกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ให้สำมำรถคุ้มครอง
สิทธิขั ้นพื้นฐำนของประชำชนทั้งกำรบริกำรสังคม กำรประกันสังคม  
กำรช่วยเหลือทำงสังคม ครอบคลุมถึงกำรจัดโครงข่ำยกำรคุ ้มครอง 
ทำงสังคม ส ำหรับผู้ด้อยโอกำสและคนยำกจนให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำร
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พ้ืนฐำนของภำครัฐได้อย่ำงมีคุณภำพ รวมทั้งสนับสนุนกลไกกำรจัดสวัสดิกำร
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรด ำรงชีพตำมโครงกำรลงทะเบียน  
เพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ตลอดจนสนับสนุนมำตรกำรลดภำระค่ำครองชีพ 
ของประชำชน เพื่อน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื ่อมล้ ำ  และเพิ่มศักยภำพ 
แก่ประชำชนผู้มีรำยได้น้อยให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

4.1.5.6 สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข และกำรศึกษำ 
โดย เฉพำะส ำหร ับผู ้ม ีรำยได ้น ้อยและกลุ ่มผู ้ด ้อย โอกำส  โดย ใน 
ด้ำนบริกำรสำธำรณสุข มุ ่งเน้นกำรลดควำมเหลื ่อมล้ ำของคุณภำพ
บริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพให้ครอบคลุมประชำชนทุกกลุ ่ม  
กำรกระจำยทรัพยำกรและบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
ให้สำมำรถดูแลประชำชนได้อย่ำงทั่ วถึง  ในด ้ำนกำรศึกษำมุ่ งเน้น 
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำน ส ำหรับเด็กเล ็ก เด็ก 
เยำวชน รวมถึงกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกำส  กำรเสริมสร้ำงควำมเสมอภำค 
ทำงกำรศึกษำผ่ำนกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะใน
พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรและยำกจน และกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแล
เป็นพิเศษ กำรสนับสนุนกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำ
กำรศึ กษำในระดับจั งหวัด  รวมถึ งระบบ กำรต ิด ต ำมสน ับ สน ุน 
และประเมินผล เพื ่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้ร ับกำรศึกษำที ่มี
คุณภำพของประชำชน  

4.1.5.7 ส่งเสริมกำรสร้ำงหลักประกันสวัสดิกำรส ำหรับแรงงำน ทั ้งแรงงำน  
ในระบบและนอกระบบให้สำมำรถเข้ำถึงระบบประกันสังคมอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม โดยพัฒนำระบบประกันสังคมให้มีกำรบริหำรจัดกำร 
ที ่คล่องตัว โปร่งใสด้วยกำรมีส ่วนร่วมของทุกภำคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง 
ตลอดจนสนับสนุนให้มีกลไกพิทักษ์และคุ้มครองแรงงำน รวมทั้งส่งเสริม
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของแรงงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

4.1.5.8 พ ัฒ นำระบบและกลไกกำรคุ ้มครองผู ้บ ร ิโภคที ่ม ีป ระส ิทธ ิภ ำพ  
และสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีควำมเข้มแข็ง ป้องกันกำรละเมิด
สิทธิผู้บริโภค และอ ำนวยควำมยุติธรรมแก่ผู้บริโภค ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ระบบรับรองคุณภำพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนเสริมสร้ำง
กำรเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีควำมตระหนักในสิทธิหน้ำที่และมีภูมิคุ้มกัน
ในกำรบริโภคและซื้อสินค้ำ รวมทั้งส่งเสริมให้ภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ  
มีบทบำทในกำรสนับสนุนกำรคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงเป็นรูปธรรม  
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4.1.6 การส่งเสริมมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

เป้าหมาย 
• ครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นมี โอกำสในกำรเลื่อนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม  

จนสำมำรถหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้อย่ำงยั่งยืน 
• คนไทยทุกช่วงวัยได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต                       
• มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ

เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• ครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นมีรำยได้เพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 
• สัดส่วนเด็กปฐมวัยในครัวเรือน ร้อยละ 20 ที่ยำกจนที่สุด ที่มีปัญหำน้ ำหนัก 

ต่ ำกว่ำเกณฑ ์ไม่เกินร้อยละ 9.5 และพัฒนำกำรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 7.6 
• อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิของเด็กจำกครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
• เด็กจำกครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นเติบโตไปเป็นแรงงำนที่มีทักษะ หรือส ำเร็จกำรศึกษำ

ในระดับอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 25 
• สัดส่วนผู้สูงอำยุที่ยำกจน ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 
• ดัชนีควำมยำกจนแบบหลำกหลำยมิติของกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ 

ลดลงร้อยละ ๑๐  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
4.1.6.1 ส่งเสริมกำรเลี้ยงดูเด็กในครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์

สิทธิประโยชน์ และแก้ปัญหำเรื่องกำรตกหล่นของกำรให้เงินอุดหนุน  
(M9 S2.1) รวมทั ้งส ่งเสร ิมโอกำสทำงกำรศ ึกษำและกำรพ ัฒนำ 
ทักษะอำชีพที ่มีคุณภำพ พร้อมทั ้งพัฒนำระบบเฝ้ำระวังและติดตำม
ช่วยเหลือเด็กยำกจนให้กลับสู่ระบบกำรศึกษำและกำรพัฒนำทักษะ
อำชีพตำมควำมเหมำะสม (M9 S2.2) 

4.1.6.2 ปรับปรุงระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ทั้งกำรบูรณำกำรข้อมูลเงิน
ช่วยเหลือ และสนับสนุนระบบสวัสดิกำรทำงเลือก เพ่ือลดจ ำนวนผู้สูงอำยุ
ที่ยำกจน (M9 S3.3) 

4.1.6.3 ส่งเสริมกำรบูรณำกำรระบบควำมคุ ้มครองทำงสังคม โดย ก ำหนด
เป้ำประสงค์ โครงสร้ำง และบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน ทั้งส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงฐำนข้อมูลให้ทุกหน่วยงำน
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สำมำรถท ำงำนบนฐำนข้อมูลเดียวกัน (M9 S4.1) รวมทั้งพัฒนำกำรจัด
ควำมคุ้มครองทำงสังคมให้มีประสิทธิภำพ บนฐำนของควำมยั ่งยืน
ทำงกำรคลังด้วยกำรประเมินผลทุกโครงกำร/มำตรกำร กำรส่งเสริม 
กำรจัดควำมคุ ้มครองทำงสังคมแบบร่วมจ่ำย กำรจูงใจให้คนเข้ำสู่  
ระบบภำษี และกำรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในกำรจัดสวัสดิกำรแก่คนในพ้ืนที่ (M9 S4.2)  

4.1.6.4 ยกระดับกำรจัดท ำระบบกำรเย ียวยำช ่วยเหลือในภำวะวิกฤต แก่ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกวิกฤตทำงเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่ำง ๆ 
อย่ำงทันท่วงที (M9 S4.3)  

4.1.6.5 พัฒนำฐำนข้อมูลรำยบุคคลที่ครอบคลุมประชำกรจำกครัวเรือนยำกจน
ข ้ำมรุ ่น ให ้ท ุกคน เป ็นป ัจจ ุบ ัน  เชื ่อม โยงข ้อม ูลจำกท ุกภำคส ่วน 
ครอบคลุมข้อมูลที ่ส ำคัญ ต่อกำรลดควำมยำกจนข้ำมรุ่น และกำรจัด
สวัสดิกำรและควำมคุ้มครองทำงสังคม และสำมำรถพัฒนำสู่กำรเป็น
ข้อมูลตัวอย่ำงซ้ ำในระยะยำวของประเทศ  (M9 S5.1) รวมถึงส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจน
ข้ำมรุ่น และจัดสวัสดิกำรทำงสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ (M9 S5.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.6.6 ส ่ง เส ร ิมก ำรพ ัฒ นำระบ บ และกล ไก ใน กำร ให ้ค วำมช ่วย เหล ือ

กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิ เด็ก - เยำวชน สตรี 
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย เหยื่อของควำมรุนแรงต่ำง ๆ  
และกำรค้ำมนุษย์ แรงงำนในภำคกำรผลิตที ่ม ีควำมเสี ่ยง ผู ้ต ิดเชื ้อ  
และบุคคลที ่ต ้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนและจัดหำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมให้ประชำกรกลุ ่มต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรของรัฐและโอกำสทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม และมีควำมมั่นคง 
ด้ำนที่อยู่อำศัย  

4.1.6.7 เสริมสร้ำงพลังควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่ำนกำรส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง สนับสนุนกำรรวมกลุ่มองค์กร
ชุมชน และเชื ่อมโยงเป ็นเครือข่ำยในกำรเป็นทุนทำงสังคมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรคุ้มครองกลุ่มเป้ำหมำย 

4.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

4.2.1 ด้านสาธารณสุข 
เป้าหมาย 
• จ ำนวนชุมชนสุขภำพดีเพ่ิมข้ึน 
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• กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขมีควำมเหลื่อมล้ ำลดลง 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำกำรนอนโรงพยำบำลโดยไม่จ ำเป็นด้วยภำวะที่ควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอก 

(Ambulatory Care Sensitive Conditions : ACSC) ลดลง ไม่เกินร้อยละ 100 
• ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคนด้ำนสุขภำพทุกจังหวัด ไม่ต่ ำกว่ำ 0.67  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.2.1.1 ส่งเสริมกำรก ำหนดทิศทำงกำรบูรณำกำรด้ำนกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน

ด้ำนกำรสำธำรณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอำยุ และเขตสุขภำพ จัดท ำ 
แผนบูรณำกำรระบบประกันสุขภำพภำครัฐของประเทศไทย รวมทั้งปรับปรุง
อัตรำ เงื่อนไข และเกณฑ์จ่ำยชดเชยค่ำบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินให้เป็น
ระบบเดียวกันทั้งรัฐและเอกชน และขับเคลื่อนกำรจัดบริกำรแบบเน้นคุณค่ำ
ในพ้ืนที่น ำร่อง  

4.2.1.2 ส่งเสริมกำรศึกษำกลไกกำรบูรณำกำร กำรบริหำรงำนสุขภำพของประเทศ
ระดับต่ำง ๆ ที่เชื่อมโยงระดับชำติและเขตสุขภำพ โดยให้คณะกรรมกำร
เขตสุขภำพเน้นกำรบริหำรจัดกำรเรื่องก ำลังคน กำรเงิน งบประมำณ 
และระบบหลักประกันสุขภำพ รวมถึงส่งเสริมระบบบริหำรเรื่องส่งเสริม
ป้องกัน รักษำ คุ้มครองผู้บริโภค แพทย์แผนไทย ระบบแพทย์ปฐมภูมิ 
และกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

4.2.2 ด้านสังคม 

เป้าหมาย 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลทำงสังคมในพ้ืนที่  เพ่ือน ำมำใช้จัดระบบ 

สวัสดิกำรสังคม (Social Safety Net) ที่สอดคล้องและตรงกับควำมต้องกำร 
ของกลุ่มเป้ำหมำยโดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง 

• ชุมชนในเขตเมืองมีควำมเข้มแข็งและมีโอกำสในกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรภำครัฐ 
อย่ำงเท่ำเทียม อันจะน ำไปสู่ควำมเสมอภำคในสังคม 

ตัวช้ีวัด 
• มีฐำนข้อมูลทำงสังคมในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ โดยระดับควำมส ำเร็จของกำร

จัดท ำฐำนข้อมูลทำงสังคมระดับพื้นที่ ร้อยละ ๑๐๐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลทำงสังคมในระดับพ้ืนที่และคลังข้อมูลด้ำนอำชีพ  

• มีกฎหมำยที่ สนับสนุนให้ เกิดกลไกสร้ำงเสริมชุมชนเข้มแข็งโดยเฉพำะชุมชน 
ใน เขตเมื อง โดยระดั บควำมส ำเร็ จของกำรออกกฎหมำย ร้ อยละ ๑๐๐  
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โดยคณะกรรมกำรชุมชนของเทศบำลนคร เทศบำลเมือง กรุงเทพมหำนคร  
และเมืองพัทยำ มีกำรจัดตั้งตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.2.2.1 พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลสำรสนเทศขนำดใหญ่ (Big Data) 

ทำงสังคม โดยบูรณำกำรกำรจัดเก็บ และพัฒนำข้อมูลในระดับพื้นที่ 
เพื ่อเชื ่อมโยงให ้เก ิดเป ็นฐำนข้อมูลกลำง ซึ ่งช ุมชนสำมำรถเข้ำถ ึง  
และน ำไปใช้ประโยชน์ได้  

4.2.2.2 ส่งเสริมให้เกิดกำรน ำข้อมูลมำใช้วิเครำะห์ในกำรจัดระบบสวัสดิกำรสังคม 
(Social Safety Net) กำรแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับบริบทในเชิงพ้ืนที่ 
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ได้ 
โดยเฉพำะในกลุ่มเปรำะบำง และสร้ำงคลังควำมรู้แห่งชำติด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมควำมรู้กำรประกอบอำชีพทุกแขนง
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง รวมทั้งน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและลด
ควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม พัฒนำระบบฐำนข้อมูลคนพิกำรให้เชื่อมโยงกับ
ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พัฒนำกระบวนกำรขึ้นทะเบียนคนพิกำรเพ่ือให้ 
สำมำรถเข้ำถึงกำรจดทะเบียนและออกบัตรประจ ำตัวคนพิกำรได้โดยง่ำย
และครอบคลุมควำมพิกำรทุกประเภท ตลอดจนได้รับสิทธิในกำรเข้ำถึง
บริกำรและได้รับกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงทั่ วถึ ง 
และรวดเร็ว  

4.2.2.3 ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพำะชุมชนในเขตเมือง 
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและมีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  
ในท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้มีกลไกในกำรระดมทุนและบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของชุมชน รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพและควำมเข้มแข็งของชุมชนให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนได้อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือสร้ำง 
ควำมเสมอภำคและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม พร้อมทั้งสนับสนุน 
กำรจัดตั้งชุมชนในรูปแบบนิติบุคคล เพื่อด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรในท้องถิ่นได้อย่ำงเข้มแข็ง  

4.2.2.4 ปรับปรุงกลไกในกำรก ำหนดมูลค่ำที่ดินและทรัพย์สินที่รัฐจัดสรรให้กับ
ประชำชน โดยด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย และมำตรกำรต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับที่ดินและสนับสนุนให้ประชำชน 
โดยเฉพำะเกษตรกรและคนยำกจนเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกที่ดิน
อย่ำงเป็นธรรม  
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4.2.3 ด้านการศึกษา 

เป้าหมาย 
• เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ กลับเข้ำศึกษำต่ออย่ำงน้อยจนจบกำรศึกษำ

ภำคบังคับ และได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัดและมีศักยภำพที่จะพ่ึงพำ
ตนเองในกำรด ำรงชีวิตได้ 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนประชำกรนอกระบบกำรศึกษำวัยเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ (ป.1 – ม.3) 

อำยุ 6 – 14 ปี ไม่เกินร้อยละ 5 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.2.3.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที ่สมวัยทุกด้ำน  

เตรียมควำมพร้อมเด็กเข้ำสู ่ระบบกำรศึกษำ พร้อมทั ้งพัฒนำระบบ  
และกลไกกำรค ้นหำ เฝ ้ำระว ัง  และต ิดตำม  เพื ่อช ่วย เหล ือ เด ็ก 
และเยำวชนนอกระบบกำรศ ึกษำให ้กล ับ เข ้ำศ ึกษำต ่อหรือได ้ร ับ  
กำรพัฒนำทักษะอำชีพ 

4.3  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

4.3.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์ เพื่ อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
๔.3.๑.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค

ทำงสังคม 

4.4  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

4.4.1 การด าเน ินภารก ิจพื ้นฐานเพื ่อสน ับสน ุน ย ุทธศาสตร์ด ้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
๔.4.๑.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

ประเด็นที่ 4.1 - 4.2 
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5.   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
• อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่ำงยั่งยืนมีสมดุล 
• ฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทำงลบจำกกำรพัฒนำ

สังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
• ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้สมดุลภำยใน 

ขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ 
• ยกระดับกระบวนทัศน์  เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่ งแวดล้อม  

และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล 

 ตัวชี้วัด 
• พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• สภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟ้ืนฟู 
• กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 

 แผนแม่บทการเติบโตอย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย 
• สภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน  

 ตัวช้ีวัด 
• อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ใน 50 อันดับแรก 

     แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

เป้าหมาย 
• ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศเพ่ิมขึ้น 
• ผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น้ ำ 
• แม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภำพให้มีระบบนิเวศที่ดี  

 ตัวช้ีวัด 
• ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ อยู่ในระดับ 3.25 

• ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำ (บำท/ลูกบำศก์เมตร) ตำมแต่ละด้ำน เพ่ิมข้ึน 3 เท่ำ  
• สัดส่วนของแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ไม่มีสิ่งรุกล้ ำผิดกฎหมำย (ร้อยละของแม่น้ ำ 

ล ำคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ ำทั้งประเทศ) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 6๐  
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5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

 แผนแม่บทการเติบโตอย่างยั่งยืน 

5.1.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

เป้าหมาย 
• สังคมไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและมลพิษลดลง 
• กำรพัฒนำเมืองให้มีควำมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน มีควำมพร้อมในกำรรับมือและปรับตัวต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชำชนทุกกลุ่มมีคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงทั่วถึง 
• ทรัพยำกรธรรมชำติ ได้ รับกำรอนุ รั กษ์  ฟ้ื น ฟู  และมี กำรใช้ ประโยชน์ จำก

ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน 
• พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนของกำรใช้พลังงำนทดแทนต่อปริมำณกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย เพ่ิมขึ้นเป็น

ร้อยละ 20 
• เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนมีจ ำนวนมำกขึ้น 
• คะแนนดัชนีสมรรถนะด้ำนสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยอยู่ใน 4 อันดับแรกของอำเซียน 

และมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ 55 คะแนน 
• พ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ิมขึ้น โดยเป็นป่ำไม้ธรรมชำติ ร้อยละ ๓๒ และพ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจ 

เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐    
• สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท เท่ำกับร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
5.1.1.1 ปรับโครงสร้ำงภำคอุตสำหกรรม ภำคบริกำร และโลจิสติกส์ ให้น ำ

แนวทำง BCG มำใช้เป็นมำตรฐำน โดยสนับสนุนให้มีกำรลงทุนด้ำนกำรใช้
พลังงำนสะอำด กำรน ำปัจจัยกำรผลิตมำใช้แบบหมุนเวียน และกำรลด
ปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ (M5 S3.2) 

5.1.1.2 สนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง โดยเพิ่ม
พื ้นที ่ส ีเข ียวและพื ้นที ่สำธำรณะของเมือง  (M8  S2.4) เสริมสร้ำง
สมรรถนะของท้องถิ่นทุกระดับให้มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่
และเมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (M8 S4.1)  

5.1.1.3 พัฒนำระบบและกลไกสร้ำงแรงจ ูงใจกำรเพิ ่ม พื ้นที ่ป ่ำ เศรษฐก ิจ  
เพื ่อเศรษฐกิจช ุมชน (M10 S2.6) สร้ำงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
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เพ่ือกำรผลิตให้เพียงพอและมีกำรใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (M10 S3.1)  
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจำกส่วนเหลือให้เกิดประโยชน์ที ่หลำกหลำย
ปรำศจำกเศษเหลือและของเส ียจำกอ ุตสำหกรรม เกษตรกรรม  
และขยะอำหำร (M10 S3.2) บริหำรจัดกำรกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
ให้เหมำะสมกับศักยภำพทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  (M10 S3.3)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.1.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั ่งย ืนบนสังคมเศรษฐกิจส ีเขียว  

โดยอนุรักษ ์ ฟื ้นฟ ูระบบนิเวศและแหล่งที ่อยู ่อำศัยตำมธรรมชำติ  
ที ่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง บริหำรจัดกำรลดควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชุมชน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและธนำคำร
พันธุกรรม พัฒนำกลไกทำงเศรษฐศำสตร์และก ำหนดมำตรกำรจูงใจ 
ในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ตลอดจนพัฒนำและบังคับใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรป่ำไมอ้ย่ำงยั่งยืน และป่ำไม้เชิงพ้ืนที่ ผลักดันให้มีกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ป่ำธรรมชำติที ่สภำพเสื ่อมโทรม ป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย ป่ำต้นน้ ำ  
บนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ ำ 
สร้ำงและพัฒนำพื้นที ่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองและชนบท สนับสนุน  
กำรขับเคลื่อนแนวทำงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน รวมทั้งยกระดับกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล และกำรบังคับใช้
กฎหมำยเพ่ือขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน  

5.1.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

เป้าหมาย 
• ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
• ดัชนีคุณภำพมหำสมุทร เท่ำกับ 72 คะแนน  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
5.1.2.1 สนับสนุนกำรบริหำร อนุรักษ์ เพำะพันธุ์ เพำะเลี้ยง พื้นที่ป่ำชำยเลน 

ชำยฝั ่ง น้ ำตื ้น น้ ำลึก และประมงพื ้นบ้ำน เพื ่อเพิ ่มปริมำณสัตว์น้ ำ  
(M1 S3.3) 

 
 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.2.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล  

โดยปรับปรุง ฟื ้นฟ ูและสร้ำงทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่งใหม่  
ทั้งระบบ ลดปริมำณขยะและของเสียลงสู ่ทะเล สนับสนุนกำรรักษำ
ระบบนิเวศทำงทะเล และสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์  รวมถึงป่ำชำยเลน 
เสริมสร้ำงและประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ รวมถึงระบบติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลในกำรจัดกำรปัญหำ ส่งเสริมกำรเพำะเลี ้ยงในทะเล 
ที่สอดคล้องกับแผน พัฒนำท่ำเรือและกำรขนส่งทำงทะเลทั ้งระบบ  
และผลักดันกำรพัฒนำกิจกรรมทำงทะเลที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรท ำประมงอย่ำงยั่งยืน โดยควบคุม ยกเลิกเครื่องมือประมง  
ที ่ท ำลำยล้ำง และป้องกันไม่ให้ม ีเรือประมงผิดกฎหมำย ตลอดจน  
ลดอุปสรรคธุรกิจประมงพำณิชย์/ประมงชำยฝั่ง และดูแลประมงพ้ืนบ้ำน 

5.1.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  

เป้าหมาย 
• สังคมไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและมลพิษลดลง 
• สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ตัวช้ีวัด 
• มลพิษทำงอำกำศ (ฝุ่ นละอองที่มีขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน) และปริมำณ 

กำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกในภำคคมนำคมขนส่ง ลดลงร้อยละ 4  
• สัดส่วนของกำรใช้พลังงำนทดแทนต่อปริมำณกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย เพ่ิมขึ้นเป็น

ร้อยละ 20 
• สัดส่วนของชุมชน ท้องถิ่น อำสำสมัคร เครือข่ำยในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง 

จำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 65 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
5.1.3.1 ส ่ง เส ร ิม กำรพ ัฒ น ำมำต รฐำน ให ้ค รอบ คล ุม ย ำนยนต ์ ชิ ้น ส ่ว น  

และอุปกรณ์ส ำหรับกำรใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
และข้อก ำหนดของประเทศที่ส่งออก รวมทั้งยกระดับห้องปฏิบัติกำร
เพื่อตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (M3 S10.1) 
รวมทั ้งกำรก ำหนดมำตรฐำนส ำคัญเพื ่อส่งเสริมให้เกิดกำรดัดแปลง   
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S10.2)  



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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5.1.3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบรับรองมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร 
จัดท ำมำตรฐำนกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ระบบรับรอง
มำตรฐำนสินค้ำและบริกำร และแนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (M10 S1.4) รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำระบบตลำดคำร์บอน 
เพ่ือกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรเก็บกักคำร์บอนในภำคป่ำไม้ (M10 S2.3) 
ตลอดจนพัฒนำฐำนข้อมูล/องค์ควำมรู้/มำตรฐำน/กฎหมำย/มำตรกำร
กำรเงินกำรคลังที ่สำมำรถสนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจให้เอื้อต่อกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในทุก
ภำคส่วน M10 S4.6) 

5.1.3.3 สน ับสน ุนกำรน ำแบบจ ำลองระด ับชำต ิเพื ่อประเม ินควำม เสี ่ย ง 
และผลกระทบจำกภัยธรรมชำติประเภทต่ำง ๆ และกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ (M11 S1.4) สร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนทุกระดับ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทั้งทำงบกและทำงทะเล (M11 S4.1) รวมทั้ง
เพ่ิมบทบำทภำคประชำชน ชุมชน และภำคเอกชน ในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ (M11 S4.2) สนับสนุนกำรใช้แนวทำงธรรมชำติ 
ในกำรจัดกำรปัญหำภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
อย่ำงยั่งยืน (M11 S4.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.3.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 

พัฒนำระบบติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสำขำ 
เชื่อมโยงทุกภำคส่วน สนับสนุนให้ เกิดกำรปรับตัวเพ่ือลดควำมสูญเสีย 
และเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบจำกกำรเปลี ่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ รวมทั้ง
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศ และระบบเตือนภัย
ล่วงหน้ำ ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรจัดท ำแผนรำยสำขำ และรำยพื้นที่ 
ส่งเสริมกำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื ้นฐำนของภำครัฐและภำคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนภำครัฐจัดท ำ 
กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติในกำรออกแบบโครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

5.1.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ  
 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

เป้าหมาย 
• กำรเพ่ิมมูลค่ำจำกเศรษฐกิจหมุนเวียนและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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• คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำใต้ดินและแหล่งน้ ำทะเลมีคุณภำพเหมำะสม
กับประเภทกำรใช้ประโยชน์ 

• คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ระดับมำตรฐำนของประเทศไทย 
• กำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำย สำรเคมีในภำคกำรเกษตร 

และกำกอุตสำหกรรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๓๖ 
• ดัชนีกำรหมุนเวียนวัสดุ ส ำหรับผลิตภัณฑ์เป้ำหมำย (พลำสติก , วัสดุก่อสร้ำง,  

เกษตร - อำหำร) เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
• กำรบริโภควัสดุในประเทศมีปริมำณ ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
• ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่เป้ำหมำยมีคุณภำพของน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำทะเล 

และแหล่งน้ ำใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมำะสมกับประเภทของกำรใช้ประโยชน์  
• ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่เป้ำหมำยมีคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน 

อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนประเทศไทย 
• ดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ ไม่นอ้ยกว่ำ 0.77  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
5.1.4.1 เพ่ิมรำยได้ชุมชนจำกแนวทำงขยะสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งจำกขยะและวัสดุ

ทำงกำรเกษตร (M10 S2.1) ตลอดจนสนับสนุนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงเป็นระบบในระดับชุมชน (M10 S2.4) 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(M10 S2.5) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.4.2 เร่งรัดกำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนสำกล โดยสนับสนุนกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน 
แหล่งน้ ำใต้ดิน และแหล่งน้ ำทะเลให้มีคุณภำพ สร้ำงระบบภูมิคุ้มกัน  
ในพื้นที ่ที ่ม ีระบบนิเวศเปรำะบำงและพื ้นที ่เสี ่ยง สนับสนุนกำรลด  
และควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิด กำรประยุกต์ใช้ระบบอนุญำต  
กำรระบำยมลพิษ และหลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย ส่งเสริมกำรจัดกำร
คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน รวมถึงกำรควบคุมมลพิษ
จำกแหล่งก ำเนิดในเชิงพ้ืนที่ สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรติดตำม 
ตรวจสอบเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำมลพิษในพื้นที่ของตนเอง ก ำหนด



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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มำตรกำรควบคุมปริมำณยำนพำหนะในพื้นที่ที ่มีกำรจรำจรหนำแน่น
หรือพ้ืนที่เขตเมือง พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง และระบบกำรแจ้งเตือน
ปัญหำมลพิษทำงอำกำศและเสียงที่ทันต่อเหตุกำรณ์ ส่งเสริมกำรจัดกำร
ขยะม ูลฝอย ม ูลฝอยติด เชื ้อ  ของเส ียอันตรำย กำกอุตสำหกรรม 
เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งก ำเนิดให้มีประสิทธิภำพ 
สนับสน ุนภำคเอกชนร่วมลงท ุนด้ำนกำรจัดก ำรขยะและของเส ีย
อันตรำย และองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นจ ัดกำรมูลฝอยติด เชื ้อ  
แบบศูนย์รวม สร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหำมลพิษแก่ประชำชน 
และทบทวนกลไกกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมในทุกภำคส่วน  

5.1.5  การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
เป้าหมาย 
• สังคมไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและมลพิษลดลง 
• คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัด 
• กำรน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมขึ้น โดยมีอัตรำกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๓๖ 
• ปริมำณขยะต่อหัว ลดลงร้อยละ 6 จำกปี 2560 
• ดัชนีกำรตระหนักรู้ ด้ำนสิ่งแวดล้อม เท่ำกับร้อยละ ๒๐ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
5.1.5.1 สร้ำงควำมตระหนักรู้ให้เกิดในสังคมให้ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของกำร

ด ำเน ินกำรตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ                
(M10 S5.1) และสร้ำงแรงจูงใจและทัศนคติในกำรด ำรงชีว ิตของ
ผู้บริโภคเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่กำรบริโภคที่ยั่งยืน (M10 S5.2) 
รวมทั้งส่งเสริมแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบ่งปันและตลำดสินค้ำมือสอง 
เพื ่อ เชื ่อม โยงระหว ่ำงผู ้ใช ้บร ิกำรและผู ้ให ้บร ิกำรในกำรซื ้อขำย
แลกเปลี ่ยนสินค้ำและบริกำร เพื ่อหมุนเวียนและใช้ทรัพยำกรให้มี
ประส ิทธ ิภ ำพ  (M10 S5.3) ตลอดจนส ่งเสร ิมกำรใช ้ภ ูม ิป ัญ ญ ำ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (M10 S5.6)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.5.2 ส่งเสริมกำรยกระดับกระบวนทัศน์เพื ่อก ำหนดอนำคตของประเทศ  

โดยส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ย ุท ธ ศ ำ ส ต ร ์ ผ ล ัก ด ัน ให ้ม ีก ำ ร จ ัด โค ร งส ร ้ำ ง เ พื ่อ ข ับ เค ลื ่อ น  
ประเด็นร่วมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ ่งแวดล้อม  
ในระด ับประเทศและระหว่ำงประเทศ สน ับสน ุนกำรเสร ิมสร้ำง
ค ุณลักษณะชีว ิตที ่พ ึงประสงค์ให ้เป ็นที ่ยอมรับในบริบทของพื ้นที่  
และสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริมธรรมำภิบำลด้ำนกำรรักษำ
และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

 แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

5.1.6 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ 

เป้าหมาย 
• พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบบริหำรจัดกำร เพ่ือคุณภำพและควำมยั่งยืนของ

ภำคเกษตร 
• ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศลดลง 
• ระดบัควำมมั่นคงด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 
• ระดับกำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน้ ำเพิ่มขึ้น  
• ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด  
• เกิดกำรใช้น้ ำซ้ ำในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ 

เมื่อสิ้นสุด แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 
• กำรมีแผนจัดกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศในระดับจังหวัด โดยเฉพำะพ้ืนที่ส ำคัญ 
• ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภค อยู่ในระดับ 3.25  
• ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพ่ือสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ 2.5  
• ดัชนีกำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน้ ำ อยู่ในระดับ 3  
• ดัชนีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ไม่น้อยกว่ำ 71 คะแนน  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
5.1.6.1 ส่งเสริมและผลักดันกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำต้นน้ ำ/ป่ำเศรษฐกิจที่สำมำรถสร้ำง

รำยได้ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืช (M1 S4.1)               
5.1.6.2 ส ่ง เสร ิมกำรใช ้ม ำตรกำรเช ิงป ้อ งก ัน ก ่อน เก ิดภ ัย ใน พื ้นที ่ส ำค ัญ  

(M11 S1.1) ตลอดจนระบ ุพื ้นที ่ส ำค ัญที ่ได ้ร ับผลกระทบจำกภ ัย
ธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจ ำแนกตำมประเภทภัย 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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(M11 S1.2) รวมทั ้ง ให ้ควำมส ำค ัญ ก ับมำตรกำรลดควำม เสี ่ย ง 
และมำตรกำรเชิงป้องกัน (M11 S1.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.6.3 พัฒนำกำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของ

ประเทศ โดยจัดให้มีน้ ำสะอำดเพียงพอต่อทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท  
ในปริมำณ คุณภำพ และรำคำที่เข้ำถึงได้ ส่งเสริมกำรฟื้นฟู อนุรักษ์
พื้นที่ต้นน้ ำ พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ พ้ืนที่พักน้ ำ แหล่งน้ ำธรรมชำติ (รวมล ำน้ ำ) แอ่งน้ ำ
บำดำล กำรระบำยน้ ำจ ำก เม ือ งช ำยฝั ่ง  ให ้ม ีป ร ิม ำณ  ค ุณ ภ ำพ  
และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมเกณฑ์ของแต่ละลุ ่มน้ ำ สนับสนุน  
กำรจัดท ำแผนกำรป้องกัน ฟื้นฟู รักษำ ร่วมกับแผนรักษำเขตต้นน้ ำ  
และกำรรักษำสภำพแวดล้อมตำมพื ้นที ่ที ่ก ำหนด ส ่งเสริมระบบ 
กำรจัดกำรน้ ำในภำวะวิกฤติ โดยเฉพำะเร่งรัดจัดเตรียมมำตรกำรรองรับ
ภัยแล้งและอุทกภัย กำรป้องกันก่อนเกิดภัย ให้ควำมช่วยเหลือระหว่ำง
เกิดภัย และแก้ไขปัญหำในระยะยำว จัดระบบติดตำมสถำนกำรณ์ 
อย่ำงต่อเนื ่อง ก ำหนดมำตรกำรที ่เหมำะสมและพัฒนำปฏิบัต ิกำร 
ฝนหลวงให้มีประสิทธิภำพ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำ 
อย่ำงมีธรรมำภิบำล รวมทั้งกำรสร้ำงวินัยของประชำชนในกำรใช้น้ ำ 
และอนุรักษ์น้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ 

5.1.7 การเพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

เป้าหมาย 
• พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบบริหำรจัดกำร เพ่ือคุณภำพและควำมยั่งยืน 

ของภำคเกษตร 
• ระดับควำมม่ันคงด้ำนน้ ำในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 
• ระดับควำมม่ันคงด้ำนน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
• ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• มีกำรปรับปรุงระบบชลประทำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ 17 โครงกำร 

และท ำกำรศึกษำปรับปรุงโครงกำร จ ำนวน 20 โครงกำร 
• ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำในเขตเมือง อยู่ในระดับ 2 
• ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ อยู่ในระดับ 4.2  
• ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำ เพ่ิมขึ้น 3 เท่ำ จำกค่ำเฉลี่ยปี ๒๕๖๑  



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

5.1.7.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำและฟื้นฟูระบบชลประทำนและกำรกระจำยน้ ำใน
พื้นที่เขตชลประทำน สนับสนุนกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำ
นอกเขตชลประทำนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (M1  S4.2) 
รวมถึงกำรจัดกำรตะกอนที ่เหมำะสม (M1  S4.3) บริหำรจัดกำร 
และวำงแผนกำรใช้น้ ำอย่ำงเป็นระบบและสมดุล ตลอดจนพัฒนำ 
และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้น้ ำที่มีประสิทธิภำพ (M1 S4.4) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.7.2 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด  

รู้คุณค่ำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล  
โดยจัดหำน้ ำให้เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของเขตเมือง พัฒนำระบบ
จัดกำรน้ ำในเมืองให้มีควำมเชื ่อมโยง มีแหล่งน้ ำส ำรอง สร้ำงระบบ
ระบำยน้ ำ ระบบกักเก็บน้ ำในเมืองตำมแนวคิดเมืองซับน้ ำ (Sponge 
City) ส่งเสริมกำรจัดให้มีน้ ำเพียงพอต่อกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม 
และพลังงำน สน ับสน ุนกำรจ ัดระบบดูแลน้ ำใน พื ้นที ่น ิคมเกษตร 
อุตสำหกรรมสมัยใหม่ พื ้นที ่ชลประทำน พื ้นที ่เกษตรน้ ำฝน พื ้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว 

5.1.8 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  

เป้าหมาย 
• แม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภำพที่ดี  

มีคุณภำพได้มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนพ้ืนที่ล ำคลองที่ได้รับกำรฟ้ืนฟู 

- คลองสำยหลักในเขตกรุงเทพมหำนคร มีควำมส ำเร็จร้อยละ 50 ของพ้ืนที่
เป้ำหมำย 

• สัดส่วนพ้ืนที่ล ำน้ ำที่ได้รับกำรฟ้ืนฟู  
- ล ำน้ ำสำยหลักใน ๒๕ ลุ่มน้ ำ มีควำมส ำเร็จร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่เป้ำหมำย  

• สัดส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ ำและแหล่งน้ ำที่ได้รับกำรฟ้ืนฟู 
- ล ำน้ ำสำขำใน ๒๐ ลุ่มน้ ำ มีควำมส ำเร็จร้อยละ 2๐ ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 
- แหล่งน้ ำธรรมชำติ ที่มี พ้ืนที่ผิวน้ ำเกิน ๑ ,๐๐๐ ไร่ มีควำมส ำเร็จร้อยละ ๙๐  

ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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• สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนำดใหญ่) ริมแม่น้ ำ ล ำคลอง 
และแหล่งน้ ำธรรมชำติ มีควำมส ำเร็จร้อยละ 9๐ ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.8.1 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ  

ทั่วประเทศในทุกมิติ อำทิ กำรระบำยน้ ำ เก็บกักน้ ำ กำรบ ำรุงรักษำ 
ศ ิลปว ัฒนธรรม ประเพณ ี ว ิถ ีช ีว ิตของช ุมชนร ิมน้ ำ  ส ุนทรียภำพ  
ทำงธรรมชำติ ระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ส่งเสริม
กำรรณรงค์สร้ำงควำมรู้และปลูกจิตส ำนึกผู ้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน 
จ ัดท ำแผนอน ุร ักษ ์ ฟื ้นฟ ูแม ่น้ ำ  ล ำคลองและแหล ่งน้ ำธรรมชำติ  
อย่ำงบูรณำกำร และมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสีย
ออกสู่แหล่งน้ ำที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรและกฎระเบียบ
จัดกำรขยะในแม่น้ ำ ล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

5.2.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
• สิ่งแวดล้อมได้รับกำรดูแล รักษำอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ เพ่ือลดมลพิษ

และผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ 
• มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ 

บนพ้ืนฐำนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนตำมแนวทำงประชำรัฐ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
สร้ำงควำมเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภำคีสมำชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ 

• ทรัพยำกรธรรมชำติ ได้รับกำรรักษำและฟ้ืนฟูให้มีควำมสมบูรณ์ และยั่ งยืน 
เป็นฐำนกำรพัฒนำประเทศท้ังทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

• เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ ลดควำมขัดแย้งของกำรพัฒนำ 
ที่ ใช้ ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ  บรรเทำผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและลดภั ยพิบั ติ 
ทำงธรรมชำติ 

ตัวช้ีวัด 
• อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในอันดับ

ต่ ำกว่ำ 50 ประเทศแรกของโลก 
• ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม เท่ำกับ 50 คะแนน 
• อันดับควำมหลำกหลำยทำงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และถิ่นที่อยู่ในระดับโลก (BHI)  

อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 114 ประเทศแรกของโลก 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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• ดัชนีคุณภำพมหำสมุทร เท่ำกับ 70 คะแนน 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.2.1.1 สนับสนุนกำรเพิ่มและพัฒนำพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ตำมเป้ำหมำย โดยหยุดยั้ง

และป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ในที่ดินป่ำไม้ของรัฐทุกรูปแบบ
ให้มีประสิทธิภำพ เพิ่มและพัฒนำป่ำอนุรักษ์ ป่ำเศรษฐกิจ ป่ำชุมชน 
และพื้นที ่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน จัดระเบียบและแก้ไขปัญหำ
ควำมขัดแย้งเกี่ยวกับกำรครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้ของรั ฐ
ทุกประเภทอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนำกำรใช้ประโยชน์
ผลิตผลและกำรบริกำรจำกป่ำไม้และอุตสำหกรรมป่ำไม้ทั้งระบบ  

5.2.1.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเขตทำงทะเลและชำยฝั ่งรำยจังหวัด  
โดยจัดท ำแผนที่กำรจ ำแนกเขตทำงทะเลและชำยฝั่ง ยกร่ำงกฎหมำย 
ที่เกี ่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรเขตทำงทะเลและชำยฝั ่ง สนับสนุน  
กำรบรรจุเรื ่องเขตทำงทะเลและเขตทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่ง  
ในหลักสูตรกำรศึกษำทุกระดับ และประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ของ
ภำคประชำชน 

5.2.1.3 เร่งรัดกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทำน โดยสน ับสน ุนกำรสร ้ำงควำมเข ้มแข ็งให ้ก ับช ุมชน 
หรือท้องถิ่นเพื่อบริหำรจัดกำรน้ ำด้วยตนเอง สำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำง
เคร ือข ่ำยกำรบร ิหำรจ ัดกำรน้ ำร ่วมก ับ พื ้นที ่ใกล ้เค ียง เชื ่อมโยง  
และฟื้นฟูเส้นทำงน้ ำอย่ำงเป็นระบบในพื้นที่เหนืออ่ำงเก็บน้ ำล ำเชิงไกร  
และเหนืออ่ำงเก็บน้ ำซับประดู่ สร้ำงเสริมกำรเพิ่มศักยภำพและทักษะ
ด้วยองค์ควำมรู้ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นในกำรวิเครำะห์ปัญหำในพื้นที่  
ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื ่องต้นทุนน้ ำและกำรใช้อย่ำงสมดุล 
รวมถ ึงพ ัฒ นำระบบพี ่เลี ้ย งและท ักษะกำรจ ัดกำรน้ ำของช ุมชน 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรบริหำรจัดกำรน้ ำ
ระดับชุมชนหรือระดับต ำบลที่มีกลไกกำรประสำนกำรท ำงำนจำกล่ำงขึ้น
บนและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ  ส่งเสริมกำรจัดกำรน้ ำใน
ชุมชนที่เหมำะสมกับภูมิสังคม ตำมแนวพระรำชด ำริ รวมทั้งบริหำร
จัดกำรน้ ำ ดิน ป่ำ และพลังงำนอย่ำงบูรณำกำร ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง (Risk Management) เพ่ือปรับตัวได้กับสภำพแวดล้อมที่ผันแปร 
รวมทั้งถอดรูปแบบควำมส ำเร็จจำกกำรท ำงำนเพ่ือปรับปรุงเชิงนโยบำย 

5.2.1.4 สนับสนุนกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรเขตควบคุมมลพิษ โดยเร่งรัด
กำรควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ำมำตรฐำน และกำรออกประกำศ
ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด  



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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5.3  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.3.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

5.3.1.1  สนับสน ุนกำรด ำเน ินภำรกิจยุทธศำสตร์ด ้ำนกำรสร้ำงกำรเต ิบโต  
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.4  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.4.1 การด าเนินภารกิจพื ้นฐานเพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.4.1.1   สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 5.1 – 5.2 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

เป้าหมาย 
• ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำร 

ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
• ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
• ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
• กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 ตัวช้ีวัด 
• ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ 
• ประสิทธิภำพของกำรบริกำรภำครัฐ 
• ระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
• ควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม 

แผนแม่บทการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย 
• บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร 
• ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 
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ตัวช้ีวัด 
• ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 85 
• ผลกำรส ำรวจรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีกำรมีส่วนร่วม

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีกำรให้บริกำรภำครัฐออนไลน์ ไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ ๔๐ 
ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 0.82 

แผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 
• ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด 
• ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน 54 หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๕0 คะแนน  

แผนแม่บทกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย 
• กฎหมำยเป็นเครื ่องมือให้ทุกภำคส่วนได้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเท่ำเทียม  

และเป็นธรรม 
• กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปโดยควำมเสมอภำค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปรำศจำก  

กำรเลือกปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด 
• ดัชนีนิติธรรม คะแนนในทุกปัจจัย ไม่ต่ ำกว่ำ ๐.๖๕  

6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
แผนแม่บทการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
6.1.1 การพัฒนาบริการประชาชน 

เป้าหมาย 
• อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ (โดยสถำบันนำนำชำติเพ่ือกำรพัฒนำ 

กำรบริหำรจัดกำร) มีอันดับดีขึ้น 
• เศรษฐกิจดิจิทัลภำยในประเทศมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
• กำรบริกำรภำครัฐ มีคุณภำพ เข้ำถึงได้ 
• งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
• มีกระดำนข้อมูลดิจิทัลของภำครัฐที่สำมำรถติดตำมจ ำนวนธุรกรรมงำนบริกำร 

ของภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลได้  
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• ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85                   
• ร้อยละ 100 ของกระบวนงำนที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้

เป็นดิจิทัล (ด้ำนกำรมีงำนท ำ, ด้ำนกำรประกอบธุรกิจ, ด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน)  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1๓  
6.1.1.1 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรค้ำแห่งชำติ เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำในรูปแบบธุรกิจกับ

ธุรกิจด้วยกัน (Business-to-Business: B2B) และพัฒนำระบบกำรเงิน
ดิจิทัลรองรับบริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินส ำหรับกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ 
พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริม
และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน (M5 S3.3) 

6.1.1.2 พัฒนำบริกำรและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนกำรปรับปรุงระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เป็นรัฐบำลดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยสนับสนุน
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลมำสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม (M6 S1.1) 

6.1.1.3 ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐควบคู่กับพัฒนำกำรบริกำรภำครัฐ 
ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐ
จำกกำรควบคุมมำเป็นกำรก ำกับดูแลเพ่ือให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว 
โดยเฉพำะขั้นตอนกำรอนุมัติ อนุญำตต่ำง ๆ พร้อมทั้งลดขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็น 
และให้มีกำรเชื่อมโยงกำรให้บริกำรระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำน
แบบบูรณำกำร โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
ในทุกบริกำรที่ภำครัฐยังต้องด ำเนินกำรให้เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบำย แผน งบประมำณ 
ก ำลังคน และกำรติดตำมประเมินผล ให้เป็นเอกภำพและมุ่งเป้ำหมำย
ร่วมกัน (M13 S๑.๒) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.1.4 พัฒนำบริกำรภำครัฐที่มีคุณค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล 

สำมำรถตรวจสอบได้ และพัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ 
พร้อมทั้งลดข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย และแก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม 
ล้ำสมัย หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำภำครัฐ 
สู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล  

6.1.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมาย 
• หน่วยงำนภำครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 
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ตัวช้ีวัด 
• ร้อยละ 30 ของโครงกำรที่ได้รับงบประมำณมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 การด าเนินการตามแผนแม่บท 

6.1.2.1 เร่งรัดสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐน ำยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและ
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ ถ่ำยทอดสู่
กำรปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 
ส่งเสริมกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงภำรกิจภำครัฐและกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน
กำรคลังให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ รักษำเสถียรภำพ
ทำงเศรษฐกิจมหภำคภำยใต้กรอบควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง พัฒนำระบบ
กำรคลังล่วงหน้ำในระยะปำนกลำงและระยะยำว ด ำเนินกรอบนโยบำย
กำรเงินกำรคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น พัฒนำระบบเตือนภัยด้ำนเศรษฐกิจ 
กำรเงินและกำรคลัง ตลอดจนพัฒนำกลไกกำรดูแลเสถียรภำพของระบบ
กำรเงินในภำพรวม รวมทั้งใช้มำตรกำรทำงภำษีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ฐำนรำก ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ลดกำรสะสมควำมมั่งค่ังที่กระจุกตัว  

6.1.2.2 เร่ งรัดพัฒนำกำรจัดท ำงบประมำณเพ่ื อตอบสนองต่อเป้ ำหมำยตำม 
ยุทธศำสตร์ชำติ  ด้วยกำรสนับสนุนบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน 
ทั้งภำรกิจพ้ืนฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ ภำรกิจพ้ืนที่ และภำรกิจอ่ืน ๆ โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน/โครงกำร 
ทั้งก่อนเริ่มโครงกำร ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร และหลังกำรด ำเนินโครงกำร 
พัฒนำเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบและด ำเนินงำนที่เหมำะสม
ได้อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรติดตำมประเมินผลและตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และมีรำยงำน กำรติดตำมประเมินผลกำรบรรลุ
เป้ำหมำยสำธำรณะและเป็นไปตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

6.1.3 การปรับสมดุลภาครัฐ 

เป้าหมาย 
• กำรบริกำรภำครัฐ มีคุณภำพ เข้ำถึงได้ 
• เปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรม

สำธำรณะอย่ำงเหมำะสม 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้ำงควำมทันสมัยในกำรจัด  
บริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะให้กับประชำชน 

ตัวช้ีวัด 
• ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
• ระดับควำมส ำเร็จกำรเปิดให้ภำคส่วนอ่ืนเข้ำมำด ำเนินกำรบริกำรสำธำรณะ  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25  
• ค่ำคะแนนกำรประเมินร้อยละของเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ที่น ำแผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (LQM) ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 85  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และแผนแม่บท 
6.1.3.1 ยกเลิกภำรกิจกำรให้บริกำรที่สำมำรถเปิดให้ภำคส่วนอ่ืนให้บริกำรแทน 

โดยยกเลิกภำรกิจกำรให้บริกำรของภำครัฐที่ต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน 
หรือไม่มีควำมจ ำเป็นที่ภำครัฐต้องด ำเนินกำร พัฒนำกลไกและสร้ำง
แรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน วิสำหกิจเพ่ือสังคม 
องค์กำรนอกภำครัฐ และภำคีกำรพัฒนำอ่ืน ๆ เข้ำมำด ำเนินกำรหรือร่วม
ด ำเนินกำรในลักษณะนวัตกรรมกำรให้บริกำรในกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนและกำรพัฒนำประเทศ ที่มีกำรร่วมรับผลประโยชน์ 
และควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำร (M13 S1.1)  

6.1.3.2 ทบทวนบทบำทภำครัฐและกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยปรับ
บทบำทและภำรกิจใหม่ให้รองรับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ มีกำรส่งเสริม
กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยเฉพำะในเรื่องโครงสร้ำง
ภำครัฐ อัตรำก ำลัง งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เกิดควำมยืดหยุ่น 
คล่องตัว มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรของส่วนรำชกำรและจังหวัด  
และแก้ไขปรับปรุง พัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อกำรกระจำย
อ ำนำจของส่วนรำชกำรและกำรบู รณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันของ 
หน่วยงำนภำครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภำพ
พร้อมรับภำรกิจจำกส่วนกลำงไปด ำเนินกำรได้ (M13 S2.1) 

6.1.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

เป้าหมาย 
• ภำครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
• ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว 
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ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ตัวช้ีวัด 
• ผลกำรส ำรวจรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  

ดัชนีกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ดัชนีทุนมนุษย์  และดัชนีกำรให้บริกำร 
ภำครัฐออนไลน์ ไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ 47 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 0.79 

• ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) อยู่ในระดับที่ ๒  
• สัดส่วนของหน่วยงำนที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงสูงตำมเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
6.1.4.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดท าข้อมูลส าหรับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และข้อมูลอ่ืนของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง 
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้ เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
สาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ โดยเร่งพัฒนา
ระบบที่บูรณาการข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ในภาพรวมที่ส าคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรก 
(M13 S3.๑)  

6.1.4.2 ปรับเปลี่ ยนกระบวนกำรท ำงำนภำครัฐเป็ นดิ จิทั ล โดยออกแบบ
กระบวนกำรท ำงำนใหม่ ยกเลิกกำรใช้เอกสำรและขั้นตอนกำรท ำงำน
ที่หมดควำมจ ำเป็นหรือมีควำมจ ำเป็นน้อย น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้
ตลอดกระบวนกำรท ำงำน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำม
ประเมินผล โดยเฉพำะกำรให้บริกำรประชำชนและผู้ประกอบกำรให้มี
ควำมคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทำงและรูปแบบกำรให้บริกำร 
ที่หลำกหลำยที่สอดคล้องกับกำรท ำงำนแบบดิจิทัล (M13 S3.๒) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.4.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ และพัฒนำควำมรู้อย่ำงเป็นระบบเพ่ือพัฒนำ

ภำครัฐให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร 
และออกแบบระบบกำรบริหำรงำนใหม่ให้มีควำมยืดหยุ่น มีขนำด
เหมำะสม เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรไร้รอยต่อและเชื่อมโยง 
เป็นเครือข่ำยกับทุกภำคส่วน เพ่ิมสมรรถนะของระบบบริหำรงำนภำครัฐ
ให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล  



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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6.1.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมาย 
• ภำครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
• บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ 

ตัวช้ีวัด 
• ผลกำรส ำรวจรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  

ดัชนีกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ดัชนีทุนมนุษย์  และดัชนีกำรให้บริกำร 
ภำครัฐออนไลน์ ไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ 47 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 0.79 

• ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘5  
• สัดส่วนเจ้ำหน้ำที่รัฐที่กระท ำผิดกฎหมำย ลดลงร้อยละ 25 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
6.1.5.1 ปรับระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษำผู้มีศักยภำพ

มำขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์
องค์กรและกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถด ำเนินกำรให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริง โดยทบทวนแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ภำรกิจเพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดและต้นทุนที่เหมำะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ต ำแหน่งงำนที่สำมำรถถ่ำยโอนภำรกิจมำเป็นต ำแหน่งหลักท่ีมีควำมจ ำเป็น
ต่อกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรภำครัฐ
ด้ำนดิจิทัลแบบองค์รวม โดยเฉพำะทัศนคติ จริยธรรม องค์ควำมรู้ ทักษะ 
และกำรท ำงำนเป็นทีม (M13 S4.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.5.2 พัฒนำกลไกกำรบริหำรงำนบุคคลให้สำมำรถสนองควำมต้องกำร 

ในกำรปฏิบัติงำน สร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคลำกรตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ
และศักยภำพ และส่งเสริมกำรสร้ำงผู ้น ำทำงยุทธศำสตร์ในหน่วยงำน
ภำครัฐทุ กระดั บอย่ ำงต่ อ เนื่ องและเป็ นระบบ ตลอดจนส่ งเสริม 
กำรบริหำรงำนบุคคลให้มีระบบตรวจสอบและประเมินผลที่โปร่งใส ชัดเจน 
ปรำศจำกกำรทุจริต และมีบทลงโทษผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงจริงจัง  
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แผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.1.6 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย 
• กำรบริกำรภำครัฐ มีคุณภำพเข้ำถึงได้ 

• ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
• คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  

ตัวช้ีวัด 
• ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕  

• เด็กและเยำวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 60  
• หน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ 80 (๘๕ คะแนนขึ้นไป)  
• จ ำนวนคดีทุจริตในภำพรวม ลดลงร้อยละ 10  
• จ ำนวนคดีทุจริตรำยหน่วยงำน จ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้มูล 

เรื่องวินัย (ทุจริต) และจ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้มูลว่ำกระท ำ 
กำรทุจริต ลดลงร้อยละ 10 

• จ ำนวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ลดลงร้อยละ 25  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
6.1.6.1 สร ้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภ ิบำลภำครัฐ  โดย เป ิด เผยข ้อม ูล  

ผ่ ำน เทคโนโลยีต่ ำง ๆ ให้ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึ งและมีส่ วนร่วม 
ในกำรให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น และตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันที่หลำกหลำย 
มีกำรบูรณำกำร  กำรบริหำรจัดกำรและน ำไปประกอบกำรตัดสินใจ 
ของหน่วยงำนภำครัฐในกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำร่วมกัน เพื่อลด
กำรทุจริตคอรัปชั่น (M13 S2.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.6.2 เร่งรัดสนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี ในกลุ่มเด็ก 

และเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ ให้สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมละอำยต่อกำรกระท ำควำมผิด  
และไม่เพิกเฉย หรืออดทนต่อกำรทุจริต รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ของทุกภำคส่วนในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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6.1.6.3 ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ นักกำรเมือง 
และผู้บริหำรประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน ให้มีควำมใสสะอำดปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต และมีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน 
รวมทั้ งพัฒนำค่ำนิยมให้มี เจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรประพฤติตน 
เป็นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมวัฒนธรรมต้ำนทุจริต เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6.1.6.4 พัฒ นำกำรบริหำรจัดกำรกำรป้ องกันกำรทุ จริตอย่ ำงเป็ นระบบ 
แบบบูรณำกำร โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทัน
ต่อพลวัตของการทุจริต พร้อมทั้งปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กร 
ที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการน า
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

6.1.7 การปราบปรามการทุจริต 

เป้าหมาย 
• กำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด 
• กระบวนกำรด ำเนินคดีทุจริตที่จ ำเป็นต้องขอขยำยระยะเวลำเกินกว่ำกรอบเวลำปกติ 

ที่กฎหมำยก ำหนด ไม่เกินร้อยละ ๒0  
• จ ำนวนคดีอำญำที ่หน่วยงำนไต่สวนคดีท ุจริตถูกฟ้องกลับ  ไม่เกินร้อยละ 3  

ของจ ำนวนคดีที่ส่งฟ้อง  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.7.1 พัฒนำระบบ กระบวนกำร และกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ รวดเร็ว มีควำมเด็ดขำด เป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ  
และตรวจสอบได้ โดยเร่งรัดกำรด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู่กับ
มำตรกำรทำงกฎหมำยเมื่อพบผู้กระท ำผิดอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม
กำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบอย่ำงจริงจัง  

6.1.7.2 พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยจัดท ำ
ระบบฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ ประมวลคดีกำรทุจริต พัฒนำสมรรถนะ 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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และองค์ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตเพ่ือให้มีควำมรู้และขีดควำมสำมำรถเทียบเท่ำมำตรฐำน 
และเท่ำทันต่อพลวัตกำรทุจริต 

แผนแม่บทกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

6.1.8 การพัฒนากฎหมาย 

เป้าหมาย 
• ภำครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
• กฎหมำยไม่ เป็น อุปสรรคต่อกำรพัฒนำภำครัฐและภำคเอกชนอยู่ภ ำยใต้ 

กรอบกฎหมำยที่มุ่งให้ประชำชนในวงกว้ำงได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศ
โดยทั่วถึง 

• กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติ และเป็นธรรม 

• ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย 

ตัวช้ีวัด 
• ผลกำรส ำรวจรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  

ดัชนีกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ดัชนีทุนมนุษย์  และดัชนีกำรให้บริกำร 
ภำครัฐออนไลน์ ไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ 47 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 0.79 

• สัดส่วนของกฎหมำยที่ได้รับกำรทบทวนแก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหำ
ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ ร้อยละ 50 

• ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม WJP Rule of Law Index, World Justice Project ในมิติ
ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย อยู่ ใน 54 อันดับแรก และมีคะแนนมำกกว่ำ 0.5 
คะแนน 

• จ ำนวน/ระดับของมำตรกำร/กลไกที่ประชำชนมีส่วนร่วมกันในกำรทบทวน 
ควำมจ ำเป็น เหมำะสม และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย ร้อยละ 10๐  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
6.1.8.1 ยกเลิกกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็นและพัฒนำกฎหมำยที่เ อื้อต่อ  

กำรพัฒนำประเทศ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่จริงจัง 
ปรับเปลี่ยนบทบำทมำเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ก ำหนดให้มี
หน่วยงำนกลำงด ำเนินกำรเร่งรัดกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยล้ำสมัย 
ยกเลิกกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็น ซ้ ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อ



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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กำรด ำเนินงำนและกำรปรับตัวให้ทันกำรณ์ของภำครัฐ โดยเฉพำะกฎหมำย
ที่ขัดกับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
กำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของภำครัฐที่ต้องมุ่งเป้ำร่วมกันในกำรพัฒนำ
ประเทศ รวมทั้ งจั ดให้ มี กำรพัฒนำและบู รณำกำรฐำนข้อมูลกลำง 
ด้ำนกฎหมำยของประเทศที ่ม ีกำรจ ำแนกประเภทตำมกำรใช ้งำน 
ของประชำชนและผู้ประกอบกำรที่มีควำมสะดวก เข้ำถึงได้ และเข้ำใจง่ำย  
(M13 S4.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.8.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น

ของผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 
อย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น
และกำรวิ เครำะห์ต่อประชำชน และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้อง
และเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ เอ้ืออ ำนวยต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
กำรให้บริกำรประชำชน กำรประกอบธุรกิจ กำรแข่งขันระหว่ำงประเทศ  

6.1.8.3 พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สมัยใหม่มำใช้ในกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด และเป็นธรรม 
รวมทั้ งสนั บสนุนกำรเพ่ิ มช่องทำงกำรมี ส่ วนร่ วมของประชำชน 
ในกระบวนกำรทำงกฎหมำย เพ่ือให้กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำประเทศ 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม  

6.1.9 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย 
• กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมมีควำมโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภำค ทั่วถึง เป็นธรรม 

และปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด 
• จ ำนวนขั้นตอนในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือควำมโปร่งใส ควำมสะดวก และรวดเร็ว มีอัตรำส่วนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100  
ของจ ำนวนขั้นตอนที่ส ำคัญ  

• ประเภทและระดับของมำตรกำรที่รัฐก ำหนดขึ้นเพ่ือควำมเสมอภำคในกระบวนกำร
ยุติธรรม ร้อยละ 50 (มำตรกำรส ำคัญที่รัฐก ำหนดขึ้นเพ่ือขจัดกำรเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมในกระบวนกำรยุติธรรม)  
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   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.9.1 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกระบวนกำร

ยุติธรรม ให้ เคำรพและยึดมั่นในหลักประชำธิปไตย เคำรพศักดิ์ศรี 
ควำมเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม รวมทั้งเสริมสร้ำง 
และพัฒนำวัฒนธรรมของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม ให้มีควำมโปร่งใส 
เป็นกลำง ปรำศจำกกำรแทรกแซงหรือครอบง ำใด ๆ 

6.1.9.2 สนับสนุนกำรก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ร่วมกันของหน่วยงำน 
ในกระบวนกำรยุติ ธรรมทั้ งทำงแพ่ง อำญำ และปกครอง เพื่ ออ ำนวย 
ควำมยุติ ธรรมให้ เกิดประสิทธิภำพในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน 
ในกำรพิจำรณำคดี และกำรบังคับตำมค ำพิพำกษำ โดยพัฒนำเป้ำหมำย
และยุทธศำสตร์ระยะกลำงและระยะยำวระหว่ำงหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม ให้มีแนวทำงและทิศทำงเดียวกัน รวมถึงสร้ำงเครื่องมือกำรประเมิน
คุณภำพและผลงำนที่หน่วยงำนมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน  

6.1.9.3 เสริมสร้ำงพลวัต ควำมหลำกหลำย บูรณำกำรด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
ด้วยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรอ ำนวย
ควำมยุติธรรมด้วยกำรคุ้มครองผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะกำรส่งเสริม
กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก กำรไกล่ เกลี่ยข้อพิพำทก่อนเข้ำสู่
กระบวนกำรยุติธรรม ช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม พัฒนำ
รูปแบบของกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมหลำกหลำย 
พร้อมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
ให้กับประชำชน พัฒนำกลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพประชำชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกกระบวนกำรยุติธรรมและควำมขัดแย้งระหว่ำงภำครัฐ 
เอกชนและชุมชน ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรสืบเสำะและกำรสอดส่อง 
ให้มีควำมโปร่งใส และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมตลอดกระบวนกำรพิจำรณำคดีได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว โดยทุกขั้นตอนมีกำรก ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน  

6.1.9.4 สนับสนุนกำรพัฒนำมำตรกำรอื่นแทนโทษทำงอำญำ เพื่อสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงกำรบังคับโทษตำมค ำพิพำกษำกับกำรให้โอกำสผู้ต้องโทษ 
กลับคืนสู่สังคม เปิดโอกำสให้ภำคส่วนอ่ืนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
กำรบังคับโทษ และกำรพัฒนำระบบคุมประพฤติในชุมชน 
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6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

6.2.1 ด้านการเมือง 

เป้าหมาย 
• ประชำชนมีควำมรู้ ควำม เข้ ำใจ ในกำรปกครองในระบอบประชำธิป ไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด 
• คะแนนด้ำนกำรเคำรพสิทธิ เสรีภำพ และหน้ำที่ ของกำรประเมินสถำนกำรณ์ 

ควำมเป็นประชำธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
• คะแนนด้ำนกำรยึดมั่นในหลักนิติธรรมของกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมเป็น

ประชำธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
• คะแนนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนของกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมเป็น

ประชำธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
• คะแนนด้ำนกำรสนับสนุนประชำธิปไตยของกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมเป็น

ประชำธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.1.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชนท้องถิ่น และภำคประชำสังคม 

ในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ ทั้ งระดับชำติและระดับท้องถิ่น  
ด้ วยกำรน ำเทคโน โลยีนวัตกรรมมำประยุกต์ ใช้  รวมทั้ งผลั กดั น 
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำย
สำธำรณะ พ.ศ. .... 

6.2.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมาย 
• บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพ และมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร  
• ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 

ตัวช้ีวัด 
• ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ อยู่ในระดับไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ ๘๕  
• ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดล ำดับขององค์กำรสหประชำชำติ อยู่ในกลุ่ม

ประเทศท่ีมีกำรพัฒนำสูงสุด 60 อันดับแรก  
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.2.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

ด้วยกำรปรับเปลี่ยนบทบำทของภำครัฐ รูปแบบกำรบริหำรงำน และรูปแบบ
กำรบริกำรภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง โดยผลักดันให้ทุกองค์กรของรัฐเข้ำสู่
กระบวนกำรปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทั ล (Digital Government 
Transformation) เร่งรัดพัฒนำข้อมูลภำครัฐให้พร้อมส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์ จัดให้มีแพลตฟอร์มกำรจัดบริกำรแบบูรณำกำรและบริกำร
ดิจิทัลภำครัฐ (Government Platform) ที่มีคุณภำพ ตรงตำมควำมจ ำเป็น
ทั้งในสภำวกำรณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
พ้ืนฐำนที่แท้จริงของประชำชน รวมทั้งจัดท ำระบบกลำงหรือแอปพลิเคชัน
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบบริกำรและบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศด้ำนดิจิทัลที่สร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ 
และกำรยอมรับระหว่ำงกัน ในกำรเข้ำใช้ระบบดิจิทัลที่ภำครัฐส่งเสริม 
และพัฒนำ ทบทวนกฎหมำยและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ไม่เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล 

6.2.2.2 จัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบงำนภำครัฐให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว 
และเปลี่ยนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์ โดยพัฒนำรูปแบบกำรปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) มีกลไกกำรบริหำรรำชกำรที่สำมำรถบริหำรจัดกำร 
และบูรณำกำรงำนในลักษณะองค์กรบริหำรเฉพำะกิจ (Adhoc) ให้เป็น
องค์กรที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และใช้พลังควำมร่วมมือของภำครัฐ เอกชน 
ประชำชน มำเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน รวมทั้งทบทวนกำรจัดโครงสร้ำง
และระบบบริหำรรำชกำรจำกกำรบริหำรงำนฐำนกรม เป็นกำรบริหำรงำน
ฐำนกระทรวง ทบทวนภำรกิจของภำครัฐที่มีอยู่ เดิม พัฒนำปรับปรุง 
และสร้ำงสรรค์บทบำทภำรกิจใหม่ของภำครัฐให้มีควำมสอดคล้อง
เหมำะสมกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร 
ของประชำชน ตลอดจนก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดส่ วนรำชกำร 
และแนวทำง กำรมอบอ ำนำจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 
ในกำรบริหำรงำนภำครัฐ  

6.2.2.3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มำ 
และรักษำไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีควำมสำมำรถอย่ำงคล่องตัว ตำมหลัก
คุณธรรม โดยเปลี่ยนระบบกำรท ำงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นระบบ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบและปรับบทบำทงำนไปสู่งำนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
พัฒนำระบบกำรจ้ำงงำนรูปแบบใหม่ในภำครัฐสอดรับกับกำรท ำงำน
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รูปแบบใหม่ที่ ไม่จ ำเป็นต้องมีกำรจ้ำงงำนตลอดชีพ (Non–Career 
Employment) เพ่ือให้สำมำรถสรรหำบุคลำกรได้ทันกำรณ์ ตลอดจน
พัฒนำควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
สร้ำงและพัฒนำกรอบควำมคิด (Mindset) ให้กับบุคลำกรภำครัฐทุกระดับ
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีกำรแก้ไขกฎหมำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลในภำครัฐที่ส ำคัญ 

6.2.2.4 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรในระดับพ้ืนที่ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน ด้วยกำรน ำพลังควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนต่ำง ๆ  
ในสังคม มำร่วมเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
รำชกำรเชิงพ้ืนที่ เชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุกระดับ ในประเด็นนโยบำย
ส ำคัญ (Agenda) ในพ้ืนที่ทั้งในแนวตั้งและแนวระนำบ พัฒนำกลไก 
หรือเครื่องมือในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 
ในพ้ืนที่ รวมทั้งก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่นให้มีควำมชัดเจน ไม่ซ้ ำซ้อน ทันสมัย ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ ให้เป็นภำครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง 
สำมำรถบูรณำกำรร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือให้
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  

6.2.2.5 ส่งเสริมกำรขจัดอุปสรรคในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ และกำรเบิกจ่ำยเงิน
เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็ว คุ้มค่ำ โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต ด้วยกำรใช้
เทคโนโลยีเข้ำมำจัดกำรแทนบุคคล ผ่ำนกำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงกรมบัญชีกลำง
และหน่วยงำนตรวจสอบกำรทุจริต 

6.2.3 ด้านกฎหมาย 

เป้าหมาย 
• กฎหมำยและกระบวนงำนที่ล้ำสมัยก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำและไม่เป็นธรรม  

สร้ำงภำระแก่ประชำชนและเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพได้รับกำรยกเลิก 
หรือแก้ไขปรับปรุง 

• ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง รับรู้ และปฏิบัติตำมกฎหมำยของประชำชน 

ตัวช้ีวัด 
• จ ำนวนกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตและกำรปรับปรุงกฎหมำยตำมผลกำรศึกษำ

วิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำต
ได้รับกำรด ำเนินกำร ร้อยละ 100 ตำมที่ส ำนักงำน ป.ย.ป. เสนอ  



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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• จ ำนวนแผนงำนหรือโครงกำรในกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎ เพ่ือให้
ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก ไม่น้อยกว่ำ 2 เรื่องต่อปี  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.3.1 พัฒนำกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิต

และกำรประกอบอำชีพของประชำชน ผ่ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวน 
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุมัติ/
อนุญำตของรำชกำร 

6.2.3.2 พัฒนำกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือให้มีกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำ
ที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภำพของประชำชน 

6.2.3.3 พัฒนำกลไกก ำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่
ควบคุม ก ำกับดูแล และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย 

6.2.3.4 พัฒนำกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย โดยมี
หน่วยงำนท ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนทั้งในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย
กำรรับและกำรรวบรวมหลักฐำนกำรร่วมเข้ำชื่อและกำรเสนอร่ำงกฎหมำย 
และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

6.2.3.5 ส่งเสริมกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยเพ่ือรวบรวมกฎหมำยเรื่องเดียวกันไว้
ด้วยกันเพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำนและเข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำย รวมทั้ง
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย ค ำพิพำกษำ ค ำวินิจฉัย หรือกำรตีควำม
กฎหมำยให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก  

6.2.4 ด้านกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย 
• กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส แล้วเสร็จตำมกรอบ

ระยะเวลำที่ก ำหนด และเข้ำถึงง่ำยโดยเสมอภำค 
• กำรบังคับกำรตำมกฎหมำยเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำระบบกำรบริหำรงำน

ยุติธรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัด 
• อัตรำส่วนของจ ำนวนกระบวนกำรในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมที่มีกำรก ำหนด 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนและกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำ  
ร้อยละ 100  

• ประเภทและระดับของมำตรกำรที่ ก ำหนดขึ้น  เพ่ือกำรเข้ ำถึ งกำรอ ำนวย 
ควำมยุติธรรมได้โดยง่ำย และเสมอภำค ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงำน 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมที่มีกำรก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำย 
พยำน ผู้ ต้ อง/จ ำเลยให้ เข้ ำถึ งกระบวนกำรยุติ ธรรมทำงอำญำได้ โดยง่ำย 
และเสมอภำค  

• สัดส่วนของคู่ควำมและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำส  
ที่ได้รับควำมคุ้มครองสิทธิและเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้โดยง่ำย ร้อยละ ๑๐๐ 
ของคู่ควำมและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำส ที่ได้รับ 
ควำมคุ้มครองสิทธิและเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม  

• อัตรำส่ วนของจ ำนวนขั้นตอนในกำรอ ำนวยควำมยุติ ธรรมที่ ใช้นวัตกรร ม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือควำมโปร่งใส ควำมสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๗๕ ของจ ำนวนขั้นตอนที่ส ำคัญ  

• ประเภทและระดับของมำตรกำรที่รัฐก ำหนดขึ้นเพ่ือควำมเสมอภำคในกระบวนกำร
ยุติธรรม ร้อยละ ๑๐๐ ของมำตรกำรเพ่ือคุ้มครองหรืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เด็ก 
สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร หรือผู้ด้อยโอกำส ในกระบวนกำรยุติธรรม  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.4.1 พัฒนำระบบให้บริกำรประชำชนในกระบวนกำรยุติธรรม ที่สำมำรถติดตำม

ควำมคืบหน้ำ ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้
ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ สร้ำงระบบกำรตรวจสอบ 
ติดตำมและแจ้งควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรให้ประชำชนทรำบ 

6.2.4.2 ส่งเสริมกำรรับแจ้งควำมร้องทุกข์ต่ำงท้องที่ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกรวดเร็ว 
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมโดยไม่มีข้อจ ำกัด
เรื่องเขตพื้นที่กำรสอบสวน และพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ เพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร 

6.2.4.3 ส่งเสริมกำรจัดหำทนำยควำมอำสำประจ ำสถำนีต ำรวจให้ครบทุกสถำนี
ทั่วประเทศ เพ่ือจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ 
และจ ำเลย เพ่ือให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  

6.2.4.4 พัฒนำระบบกำรปล่อยชั่วครำว เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
ได้อย่ำงรวดเร็ว ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงสิทธิที่จะได้รับกำรปล่อย
ชั่วครำว และยกระดับกำรปล่อยชั่วครำวให้มีประสิทธิภำพ 

6.2.4.5 ส่งเสริมกำรบันทึกภำพและเสียงในกำรตรวจค้น จับกุม และกำรสอบปำกค ำ 
ในกำรสอบสวน เพ่ือจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือคุ้มครองผู้ต้องหำและจ ำเลย 
ให้เหมำะสม ครอบคลุมและรวดเร็ว และสำมำรถใช้เป็นพยำนหลักฐำนที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือในกำรพิสูจน์ควำมผิด หรือควำมบริสุทธิ์ของผู้ต้องหำ 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 
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พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
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หรือจ ำเลย และเป็นกำรคุ้มครองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจ
ผู้จับกุม และพนักงำนสอบสวน 

6.2.5 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมาย 
• กำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรท ำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบ

กับกำรก ำกับที่มีควำมชอบธรรม และกำรใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงมี
จรรยำบรรณ ด ำรงรักษำเสรีภำพของกำรแสดงออกกำรรับรู้ของประชำชน  
ด้วยควำมเชื่อว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำรคือเสรีภำพของประชำชนตำมแนวทำง 
ของประชำธิปไตย 

ตัวช้ีวัด 
• กำรรู้ เท่ ำทั นสื่ อและสำรสน เทศ (Media and Information Literacy : MIL)  

ตำมกรอบกำรประเมินกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศขององค์กำรกำรศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชำชำติ (UNESCO) โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่  
(๑) กำรเข้ำถึง (๒) กำรประเมิน และ (๓) กำรสร้ำง มีสถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อ 
และสำรสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม ๗๓ คะแนนขึ้นไป  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.5.1 พัฒนำระบบคลังข้อมูลข่ำวสำรและกำรจัดกำรข่ำวปลอม (Fake News)  

ด้วยกำรจัดตั้งระบบคลังข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้อัจฉริยะ เพ่ือให้ประชำชน
รับทรำบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในเวลำที่รวดเร็ว ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทั้งระบบ AI และ Big Data เข้ำมำช่วยในกำรด ำเนินกำรในกำรเฝ้ำระวัง
และกำรจัดกำร Fake News เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อน และสำมำรถด ำเนินงำน
ในสถำนกำรณ์ ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤตที่ จะเกิดขึ้น ในอนำคตได้ 
อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งมีมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจหรือกำรให้
รำงวัลส ำหรับกำรก ำกับ เฝ้ำระวัง Fake News เพ่ิมมำกข้ึน 

6.2.5.2 ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลสื่อออนไลน์ โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบที่มีสถำนะ
ทำงกฎหมำยเพ่ือก ำกับดูแลผู้ประกอบกำรสื่อออนไลน์และพัฒนำศักยภำพ
ของหน่วยงำนหลักให้เป็นศูนย์ประสำนงำนข้อมูลข่ำวสำรในภำวะวิกฤติ 
เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรร่วมตรวจสอบและเฝ้ำระวัง
ข้อมูลเนื้อหำเพ่ิมขึ้น มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนที่ประสำนงำนกับ 
ผู้ให้บริกำรสื่อออนไลน์ และพัฒนำกลไกกำรก ำกับดูแลกันเองในกลุ่ม
สื่อสำรมวลชนบนพ้ืนฐำนของจริยธรรมและควำมเหมำะสม รวมทั้ง
ทบทวนกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัดและเป็นธรรม 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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6.2.6 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย 
• ประเทศไทยมีกำรทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  
• หน่วยงำนภำครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวช้ีวัด 
• ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 

50 คะแนน  
• หน่วยงำนภำครัฐผ่ำนกำรประเมิน ITA ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.6.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

โดยกำรบูรณำกำรด ำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ที่แตกต่ำงกันในแต่ละ
จังหวัดแต่ละท้องที่ และร่วมกันเป็นแกนกลำงในกำรตรวจสอบ ป้องกัน 
ปัญหำจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่กระทบผลประโยชน์ของชำวบ้ำน
ในพ้ืนทีโ่ดยตรง 

6.2.6.2 พัฒนำกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริต
ที่มีประสิทธิภำพ โดยกำรเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะเพ่ือให้
ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรโดยไม่ต้องร้องขอและได้มำตรฐำนสำกล 
ควบคู่กับกำรเตรียมช่องทำงให้ผู้มีเบำะแส ข้อมูลเชิงลึก สำมำรถแจ้ง
ข้อมูลได้อย่ำงสะดวกปลอดภัย รวมทั้งมีระบบกำรแจ้งผลกำรติดตำม
ให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสได้รับทรำบ ตลอดจนต้องจัดให้มี
กฎหมำยเพื่อปกป้องคุ้มครองและเยียวยำผู้ให้เบำะแสอย่ำงเหมำะสม 

6.2.6.3 พัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในกำรด ำเนิน 
คดีทุจริตทั้งภำครัฐและภำคเอกชน โดยกำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนได้มี
ส่วนร่วมในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรม และบังคับใช้
มำตรกำรลงโทษทำงสังคม ปลูกจิตส ำนึกให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกระบวนกำร
ยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมำยปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์และยึดมั่น
ในคุณธรรม ตลอดจนเร่งรัดกำรปรับปรุงกระบวนกำรและกลไกในกำร
ด ำเนินคดีทุจริตของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

6.2.6.4 พัฒนำระบบรำชกำรไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ โดยกำรแก้ไข
กำรประพฤติมิชอบที่มักมีกำรใช้อ ำนำจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
และสนับสนุนให้มีกำรเสริมสร้ำงจริยธรรมและกำรรักษำมำตรฐำน
ทำงวินัยข้ำรำชกำรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้มี
ควำมรับผิดชอบหำกเกิดกำรทุจริตขึ้นในองค์กร 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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6.2.6.5 พัฒนำมำตรกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
ขนำดใหญ่ โดยมีกำรก ำหนดกลไกกลำงเพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรให้ชัดเจน  
ในขั้นตอนกำรริเริ่มโครงกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร และขั้นตอน
หลังเสร็จสิ้นโครงกำร    

6.3 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

6.3.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.3.1.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ

ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

6.4 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

6.4.1 การด าเน ินภารกิจพื ้นฐานเพื ่อสน ับสน ุนยุทธศาสตร์ด ้านการปรับสมด ุล  
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.4.1.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประเด็นที่ 6.1 - ๖.2 

 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
 1. รำยจ่ำยเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 
        2. รำยจ่ำยเพ่ือกำรช ำระหนี้ภำครัฐ 


