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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

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 เพ่ือให้หน่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำง
ในกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2565 เห็นชอบ
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณและปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ . 2567 โดยก ำหนด 
ให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร  
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำง
ควำมสำมัคคีปรองดอง และส ำนักงบประมำณพิจำรณำจัดท ำยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 

เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัยกฎหมำยและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงบประมำณ
ได้ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำจัดท ำยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2566 - 2570) และนโยบำยรัฐบำล  
โดยมุ่งให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรกกับประเด็นกำรพัฒนำที่ต้องเร่งด ำเนินกำร เพ่ือให้บรรลุ 13 หมุดหมำย
กำรพัฒนำ ตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่ 13 และประเด็นส ำคัญของ 17 นโยบำยและแผนควำมมั่นคง 
ตำม (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติว ่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพ 
ของประเทศในกำรรับมือกับควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบที่รุนแรง ควบคู่กับกำรให้ควำมส ำคัญกับ 
ประเด็นกำรพัฒนำตำมแผนย่อยของ (ร่ำง) แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) (๒๓ ประเด็น) จ ำนวน 85 ประเด็น 
ประเด็นควำมม่ันคงภำยใต้ (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ และนโยบำยรัฐบำล  
เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน  เป็นประเทศพัฒนำแล้ว  
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีหลักกำรส ำคัญ ดังนี้ 

๑. ก ำหนดโครงสร้ำงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖7  
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๖ ด้ำน และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ ประกอบด้วย รำยจ่ำยเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉิน
หรือจ ำเป็น รำยจ่ำยเพ่ือกำรช ำระหนี้ภำครัฐ และรำยจ่ำยเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 
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๒. น ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์ชำติ และเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดของ (ร่ำง) แผนแม่บทฯ 
(ฉบับปรับปรุง)  มำก ำหนดไว้ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ ในแต่ละด้ำน เพ่ือแสดงให้เห็นเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด
ของแผนในแต่ละระดับท่ีสำมำรถเชื่อมโยงกันได้อย่ำงเป็นรูปธรรม     

๓. น ำแผนย่อย ๘๕ ประเด็น ภำยใต้ (ร่ำง) แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) 23 ประเด็น มำก ำหนด 
เป็นประเด็นยุทธศำสตร์ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรฯ ในแต่ละด้ำน พร้อมทั้งน ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  
ของแผนดังกล่ำวมำก ำหนดไว้ภำยใต้แต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้ำหมำยที่ต้องกำร
บรรลุในปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 และตัวชี้วัดที่สำมำรถติดตำมผลได้ 

๔. น ำประเด็นส ำคัญของ 13 หมุดหมำย ภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 และประเด็นส ำคัญ
ของ ๑๗ นโยบำยและแผนควำมมั่นคง ตำม (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ   
ที่ต้องเร่งด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดที่ต้องกำรบรรลุ มำก ำหนด
เป็นจุดเน้นกำรพัฒนำ ที่ต้องให้ควำมส ำคัญล ำดับสูง ควบคู่กับกำรน ำแนวทำงกำรพัฒนำภำยใต้แผนย่อย 
ของ (ร่ำง) แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) และประเด็นควำมมั่นคงภำยใต้ (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติ 
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ ที่ต้องด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 มำก ำหนดเป็นนโยบำยกำรจัดสรร
งบประมำณ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงให้หน่วยรับงบประมำณจัดท ำโครงกำรรองรับประเด็นดังกล่ำว   
ซึ ่งรวมถึงโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567  
จ ำนวน 1,026 โครงกำร ที่คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2565 และเสนอขอรับ 
กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖7  ต่อไป 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 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. 2567 มีดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

เป้าหมาย 
 ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีข้ึน 
 บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อม 
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 

 ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคมระหว่ำงประเทศ 
 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ตัวช้ีวัด 
 ควำมสุขของประชำกรไทย 
 ควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
 ควำมพร้อมของกองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง และกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน  

และภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 
 บทบำทและกำรยอมรับในด้ำนควำมมั่นคงของไทยในประชำคมระหว่ำงประเทศ 
 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

แผนแม่บทความม่ันคง 

เป้าหมาย 
 ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด  
 ดัชนีสันติภำพโลก ของประเทศไทย มีคะแนนไม่เกิน 2.01 คะแนน 
 ดัชนีชี้วัดควำมสุขโลก ของประเทศไทย อยู่ในล ำดับ ๑ ใน 30 ของโลก 

แผนแม่บทการต่างประเทศ 

เป้าหมาย 
 กำรต่ำงประเทศไทยมีเอกภำพ ท ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล 

และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัดกำรต่ำงประเทศไทย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
แผนแม่บทความม่ันคง 
1.1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมาย 
 คนไทยมีควำมจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ  

สถำบันศำสนำเป็นที่เคำรพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
 กำรเมืองมีเสถียรภำพและธรรมำภิบำลสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีสถำบันหลัก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ไม่เกิน 6.๘๔ คะแนน 
 ดัชนีเสถียรภำพทำงกำรเมือง ไม่ต่ ำกว่ำ 0.๒๖ คะแนน 
 ดัชนีกำรมีสิทธิ์มีเสียงของประชำชนและภำระรับผิดชอบ ไม่ต่ ำกว่ำ 0.๓๔ คะแนน 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
1.1.1.1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝัง
และสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของสถำบันหลักของชำติ ส่งเสริม
กำรน้อมน ำและเผยแพร่แนวทำงพระรำชด ำริและกำรทรงงำน หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงกว้ำงขวำง รณรงค์เสริมสร้ำง
ควำมรักและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทยและชำติไทย ส่งเสริม
กำรอยู่ร่วมกันของคนในชำติอย่ำงสันติ และเคำรพในควำมแตกต่ำงหลำกหลำย
บนพ้ืนฐำนสิทธิมนุษยชน (P.1 S.๒.๑ – ๒.๑๐)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.1.2 เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และควำมมั่นคงของมนุษย์ 

โดยมุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีและกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรม ปัญหำกำรจรำจร ปัญหำควำมรุนแรงในสังคม ส่งเสริม
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาในการวางรากฐาน
ความมั่นคงของประเทศ และส่งเสริมการอยู ่ร ่วมกันของคนในชาติ
ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจทัศนคติเชิงบวก 
และเคำรพในควำมหลำกหลำยระหว่ำงศำสนิก ผู้ที่มีควำมเชื่อต่ำง ๆ  
และผู้ที่ไม่นับถือศำสนำ รวมทั้งกำรปลูกจิตส ำนึก เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง 
และควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ  

1.1.1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย  
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำนักกำรเมืองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม 
และจริยธรรม ปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วม 
ในระบอบประชำธิปไตย รวมทั้งเสริมสร้ำงพรรคกำรเมืองให้มีธรรมำภิบำล  
เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็น “รัฐธรรมำธิปไตย” 

 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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1.1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

เป้าหมาย 
 ควำมเสียหำยและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ลดลง 
 ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศลดลง 
 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (อำทิ ปัญหำยำเสพติด ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 

กำรค้ำมนุษย์ บรรเทำสำธำรณภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ) ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศ 

 ภำคใต้มีควำมสงบสุขร่มเย็น 

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนประชำชนที่เสียชีวิต สูญหำย และได้รับผลกระทบโดยตรงจำกภัยธรรมชำติ

ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 จำกค่ำเฉลี่ย 5 ปี ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  
ในแต่ละภัย 

 สัดส่วนของชุมชน ท้องถิ่น อำสำสมัคร เครือข่ำยในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
จำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 65 

 ดัชนีควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำม ไม่น้อยกว่ำ ๖.๖๔ คะแนน 
 ดัชนีควำมสงบสุขภำคใต้ ไมน่้อยกว่ำ ร้อยละ 80 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
1.1.2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงและกำรปรับตัวรับมือ

กับภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศให้กับประชำชน 
ทุกภำคส่วน (M11 S2.1) สนับสนุนกำรพัฒนำเครือข่ำยในกำรจัดกำร 
ภัยพิบัติร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชน (M11 S2.2 - S2.3) 
รวมทั้งสนับสนุนกำรสร้ำงระบบประกันภัยและปรับปรุงกฎหมำย 
ที่ เ กี่ ยวข้อ ง  (M11 S2.4) ส่ ง เสริมกำร พัฒนำระบบเตื 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) 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
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และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 6 - 

1.1.2.2 เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในเด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน
และประชำกรกลุ่มเสี่ยง (P8 S๑.๑-๑.๔) ก ำหนดมำตรกำรปรำบปรำม
จับกุมผู้ผลิต ผู้ค้ำ ผู้น ำเข้ำยำเสพติด เครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติดในประเทศ 
และอำชญำกรรมข้ำมชำติ สกัดกั้นกำรลักลอบล ำเลียงยำเสพติด สำรตั้งต้น 
และเคมีภัณฑ์ (P8 S๒.๑-๒.๖) ลดอุปสงค์ยำเสพติดโดยใช้ระบบสมัครใจ
ของผู้เสพ พร้อมทั้งพัฒนำระบบกำรบ ำบัด รักษำ และฟ้ืนฟูผู้ที่ติดยำเสพติด
อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือป้องกันกำรกลับมำติดยำเสพติดซ้ ำและสำมำรถกลับไป
ใช้ชีวิตในสังคมได้ตำมปกติ (P8 S๓.๑-๓.๓)  

1.1.2.3 เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยและขจัดเงื่อนไขควำมรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ส่งเสริมกระบวนกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข (P5 S๑.1 - ๑.2)   
พัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ในพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ควำมต้องกำรของประชำชน และเหมำะสม
กับศักยภำพของพ้ืนที่ โดยเน้นส่งเสริมสตำร์ทอัพ แก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และควำมเหลื่อมล้ ำ โดยให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มเปรำะบำง (P5 S2.1) 
ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมกำรเรียนรู้
และกำรใช้ภำษำที่หลำกหลำย (P5 S2.2)  ระงับยับยั้ งกำรบ่มเพำะ 
ทำงควำมคิด โดยเฉพำะในกลุ่มเยำวชน ยุติกำรขยำยแนวคิดที่ถูกบิดเบือนจำก
หลักศำสนำที่ถูกต้อง (P5 S๓.2) ขยำยควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงประเทศ 
นำนำชำติ และภำคประชำชน (P5 S๔.๓)  

1.1.2.4 เสร ิมสร ้ำงกำรบร ิหำรจัดกำรคดีค ้ำมนุษย ์ และกำรกระท ำผ ิดผำ่น
แพลตฟอร์มออนไลน์ (P๗ S๑.๑,S๑.๙) พัฒนำและจัดท ำหลักสูตร 
กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำเพ่ือให้เด็กและเยำวชนสำมำรถป้องกันตนเอง
จำกกำรค้ำมนุษย์ (P๗ S๒.๔) 

1.1.2.5 พัฒนำระบบป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ของประเทศที่สอดคล้อง 
กับหลักสำกล (M๖ S๔.๕, P10 S๑.2) ป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยง 
ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่ กระทบต่อระบบโครงสร้ ำงพ้ืนฐำนส ำคัญ 
ทำงสำรสนเทศ โดยเสริมสร้ำงศักยภำพของกลไกและหน่วยงำนระดับชำติ
ที่ เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์   
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ (P10 S๑.๑) พัฒนำกำรสืบสวน
อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ประโยชน์ (P10 S๒.๑) 
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย โดยยับยั้งแนวคิดสุดโต่งที่นิยม 
ควำมรุนแรงผ่ำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน (P๑๑ S๑.๓ , S๓.๓) ต่อต้ำน 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (P๑๑ S๑.๕) ส่งเสริมควำมร่วมมือ 
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในคดีที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อกำรร้ำย (P๑๑ S๒.๒)  
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การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.2.6 ส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมปัญหำยำเสพติดตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ 

ปลำยน้ ำ อย่ำงเป็นระบบ พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพ่ือแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
สร้ำงควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำน/ชุมชนตำมแนวชำยแดน โดยใช้กลยุทธ์
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำทำงเลือก ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปลูกฝังค่ำนิยม
ที่ถูกต้อง และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด  

1.1.2.7 ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์แบบบูรณำกำร โดยกำรพัฒนำ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ และผู้หลบหนีเข้ำเมือง 
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตที่เกี่ยวข้อง กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนกลุ่มเปรำะบำง
ให้มีประสิทธิภำพ กำรส่งเสริมให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงสิทธิ 
ของควำมเป็นมนุษย์ กำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน กำรพัฒนำกลไก 
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
และกลุ่มเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำย
ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ให้บูรณำกำรได้ในทุกมิติ 

1.1.2.8 สนับสนุนกำรบูรณำกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเหตุรุนแรง
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยบูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็นระบบ
และมีเอกภำพ เปิดโอกำสให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  
โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” และ “หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร. เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน เพ่ือประโยชน์และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ
ภำยใต้พหุวัฒนธรรม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรลดกำรสูญเสี ย 
จำกเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง มุ่งด ำเนินกำรต่อภัยคุกคำมหลักในพ้ืนที่ เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงปลอดภัย เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยแทรกซ้อนอ่ืน ๆ  
เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกับภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ 
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกลไกกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพภำครัฐด้วยหลักธรรมำภิบำล 

1.1.2.9 สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยส่งเสริมกำรลด 
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ด้วยกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อม 
ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย บูรณำกำรระบบกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน 
ให้สำมำรถรองรับสำธำรณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ ส่งเสริม 
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กำรขับเคลื่ อนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม โดยเพิ่มขีดควำมสำมำรถและน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มำพัฒนำงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรพัฒนำระบบและมำตรกำรด้ำนกำรฟ้ืนฟู
และควำมปลอดภัย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประสบภัย 
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

1.1.2.10 ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ โดยมุ่งเน้น
กำรวำงกลยุทธ์แก้ไขปัญหำให้ครอบคลุมสภำพปัญหำ ก ำหนดแนวคิด 
มำตรฐำน ระบบบริหำรจัดกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในภำพรวม 
พัฒนำกำรป้องกันแก้ไขปัญหำกำรเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อควำมมั่นคง 
กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกำรบังคับใช้ พัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
และเทคโนโลยี ให้ทันสมัยพร้อมรองรับทุกสถำนกำรณ์  เสริมสร้ำง 
ป้องกันปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ เสริมสร้ำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรก่อกำรร้ ำย โดยมุ่ งเน้นกำรก่อกำรร้ำยที่มีส่วนเชื่อมโยง 
จำกต่ำงประเทศ และปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ ตลอดจนส่งเสริม 
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล กำรบูรณำกำรกำรท ำงำน และกำรแสวงหำ 
ควำมร่วมมือในระดับต่ำง ๆ เพ่ือพร้อมรองรับปัญหำได้ทุกรูปแบบ 

1.1.2.11 ส่งเสริมกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร กำรรักษำควำมมั่นคง
และผลประโยชน์ของชำติในพ้ืนที่ชำยแดนให้มีศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไข
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ โดยเฉพำะประเด็นยำเสพติดและอำวุธเถื่อน พัฒนำ
จุดผ่ำนแดนให้มีประสิทธิภำพด้วยกำรพัฒนำระบบป้องกันตำมแนวชำยแดน 
ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลของระบบสัญจรข้ำมแดน  
กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลให้มีศักยภำพ
ในกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม ป้องกัน และแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงทะเล 
พร้อมทั้งส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทะเลอย่ำงสมดุลและยั่งยืน กำรบริหำร
จัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมืองและผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติให้มีควำมสมดุล
ระหว่ำงมิติควำมมั่นคง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชน 
กำรแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย กำรเฝ้ำระวังและป้องกัน
ประเด็นทำงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง โดยเฉพำะกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิดที่จะส่งผลต่อควำมเสียหำยด้ำนเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศต่ำง ๆ อย่ำงเร่งด่วน กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
โรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน
ด้ำนสำธำรณสุข รวมทั้งพัฒนำประเทศเพ่ือควำมมั่นคงและช่วยเหลือประชำชน 
มุ่งสนับสนุนภำรกิจควำมมั่นคงในภำพรวมตำมนโยบำยรัฐบำล 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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1.1.2.12 ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในพ้ืนที่เป้ำหมำยระดับต ำบล
ให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้ต ำบลเป้ำหมำยเป็นพื้นที่ที่มีควำมมั่นคง 
ประชำชนมีควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถใช้ชีวิต
ได้อย่ำงสงบสุข กินดีอยู่ดี มีควำมสุข เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งจะส่งผลต่อกำรแก้ไขปัญหำในเชิงพื้นที่แบบบูรณำกำร 
โดยเน้นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในพ้ืนที่เป้ำหมำยระดับต ำบล 
โดยเฉพำะกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ กำรลด/ป้องกันปัญหำ
อำชญำกรรม ปัญหำควำมม่ันคงชำยแดนและทำงทะเล เน้นกำรเสริมสร้ำง
ชุมชนเข้มแข็ง มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน
ในพ้ืนที่ เน้นกำรสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีปรองดอง ควำมรักชำติ 
และควำมภูมิใจในชำติ เน้นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร  
และส่งเสริมเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง
ในพ้ืนที่ และเน้นกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในระดับต ำบลและจังหวัดให้มีควำมสอดคล้องกัน ให้สำมำรถตอบสนอง
ต่อบริบทควำมมั่นคงระดับพื้นท่ีอย่ำงเหมำะสม 

1.1.3  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง
ของชาติ 
เป้าหมาย 
 หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว และประชำคมข่ำวกรอง ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน  
 กองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงมีควำมพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคำม 

ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับควำมรุนแรง 

ตัวช้ีวัด 
 ประสิทธิภำพของหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคมข่ำวกรอง ร้อยละ ๘๖ 
 ดัชนีควำมแข็งแกร่งทำงทหำร ไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ ๒๘ ของโลก 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.3.1 พัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อ 

ควำมมั่นคงของชำติ โดยเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและผนึกก ำลังทรัพยำกร
จำกทุกภำคส่วน รวมถึงขีดควำมสำมำรถของกองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง 
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และประชำคมข่ำวกรองต่ำงประเทศ 
ให้สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง 
รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำปฏิบัติกำรทำงไซเบอร์เพ่ือควำมมั่นคง 
และพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ พัฒนำกิจกำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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และพลังงำนทหำรเพ่ือสร้ำงหลักประกันให้กองทัพบนพ้ืนฐำนกำรพ่ึงพำตนเอง 
พัฒนำระบบงำนข่ำวกรองแบบบูรณำกำร เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ของระบบงำนข่ำวกรอง หน่วยงำนข่ำวกรอง และประชำคมข่ำวกรองในประเทศ
ให้ทันสมัย ทั้งด้ำนศักยภำพของบุคลำกร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบ
ข้อมูลขนำดใหญ่ ตลอดจนพัฒนาการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง
เชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว 

1.1.3.2 พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ โดยกำรพัฒนำปรับปรุงนโยบำย 
แนวทำง ระบบ กลไกกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงแผนกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ให้ชัดเจนมีประสิทธิภำพ ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภท 
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต กำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ 
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์
ระดับชาติ กำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือ
ประชำชน เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของคนและชุมชน 
ให้ดีขึ้น เสริมสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วนทั้งภำยใน 
ประเทศและภำยนอกประเทศให้มีประสิทธิภำพชัดเจนเป็นรูปธรรม  
พัฒนำปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องให้มีควำมทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง 

1.1.3.3 ส่งเสริมกำรปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติ ทั้งทำงบก ทำงทะเล 
และทำงอำกำศ ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือ
ทำงกำรทหำรกับต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงบทบำท
ของไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ ให้มีกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติร่วมกัน
อย่ำงเป็นมิตรและเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของกำรด ำรงเกียรติยศและศักดิ์ศรี
ของประเทศ 

1.1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีควำมมั่นคงและสำมำรถรับมือกับควำมท้ำทำยจำกภำยนอก 

ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 
 ประเทศไทยมีบทบำทเพ่ิมขึ้นในกำรก ำหนดทิศทำงและส่งเสริมเสถียรภำพ 

ของภูมิภำคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้ำในภูมิภำคอำเซียน 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีรัฐเปรำะบำง ไม่เกิน ๖๖ คะแนน 



       
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
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ส ำนักงำนสภำ 
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พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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 จ ำนวนเป้ำหมำยย่อยของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในเป้ำหมำยที่ 17 บรรลุเป้ำหมำย 
อย่ำงน้อย 17 เป้ำหมำยย่อย จำก 19 เป้ำหมำยย่อย 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
1.1.4.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรบริหำรจัดกำร 

ภัยธรรมชำติ ในรูปแบบทวิภำคี และพหุภำคี เพ่ือแก้ไขปัญหำผลกระทบ 
ด้ำนควำมมั่นคงและสิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดน โดยเฉพำะกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจก ปัญหำหมอกควันข้ำมพรมแดน ปัญหำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำลุ่มน้ ำโขง (M11 S5.1 , P๑๒ S๓.๒) รวมทั้งส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และน ำมำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย (M11 S5.2) 

1.1.4.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงจุดยืนในบริบทโลกใหม่ โดยรักษำสมดุลกับมิตรประเทศ 
ตำมนโยบำยของประเทศ เพ่ือกำรด ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงเท่ำเทียม  
(M5 S1.1) สนับสนุนบทบำทประเทศไทยในกำรเป็นผู้น ำกลุ่ม CLMVT ในมิติ
ของควำมร่วมมือและช่วยเหลือกันอย่ำงใกล้ชิด สนับสนุนกำรบูรณำกำร
แนวทำงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศทุกระดับ ในกำรเจรจำ
ควำมร่วมมือกับมิตรประเทศ (M5 S1.2 , P๑๒ S๓.๑,๓.๓) กำรแก้ไข
ปัญหำควำมขัดแย้ งด้ วยสันติ วิ ธี ระหว่ ำงไทยกับประเทศรอบบ้ำน 
ภำยใต้กลไกควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงทุกระดับ ส่งเสริม สนับสนุน  
และใช้ควำมเข้มแข็งของควำมร่วมมือระดับประชำชน ชุมชน ท้องถิ่น 
ภำคเอกชน และสมำคมมิตรภำพ ในกำรด ำเนินกิจกรรมที่น ำไปสู่กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงไทยกับประเทศรอบบ้ำน (P๑๒ S๓.๑ – ๓.๕) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.4.3 เสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ โดยด ำเนิน

ควำมร่วมมือ และนโยบำยกำรต่ำงประเทศอย่ำงสมดุลกับประเทศ
มหำอ ำนำจ ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีบทบาทส าคัญทางยุทธศาสตร์ 
และประเทศที่มีบทบาทด้านการเมือง ความมั่นคง การทหาร และเศรษฐกิจ 
ที่ส าคัญในภูมิภาค ให้เชื่อมโยงกันทั้งในมิติด้ำนควำมมั่นคง เศรษฐกิจ  
และสังคม เน้นควำมเป็นปึกแผ่นและควำมเป็นแกนกลำงของประชำคมอำเซียน 
และบทบำทเชิงรุกที่สร้ำงสรรค์ของไทยในกรอบกำรทูตทุกระดับ  

1.1.4.4 เสริมสร้ำงและธ ำรงสันติภำพ เสถียรภำพ และควำมมั่นคงของภูมิภำค 
โดยส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบทวิภำคี ภูมิภำค และพหุภำคีด้ำนควำมมั่นคง
ที่ครอบคลุมในมิติกำรเมือง กำรทหำร เศรษฐกิจ และควำมมั่นคง 
ของมนุษย์ รวมถึงภัยคุกคำมทุกรูปแบบ อำทิ อำชญำกรรมข้ำมชำติ  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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กำรก่อกำรร้ำย ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ ยำเสพติด ภัยคุกคำม
ด้ำนสุขภำพและภัยพิบัติ ส่งเสริมกำรขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
เพ่ือสร้ำงศักยภำพระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ กำรป้องกันกำรแพร่ขยำยของ
แนวคิดสุดโต่งที่ ใช้ควำมรุนแรง กำรแก้ไขปัญหำกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน 
แบบไม่ปกติ รวมทั้งกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในบริบทที่เหมำะสม 

1.1.5  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
เป้าหมาย 
 กลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมมั่นคง  

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 100 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.5.1 ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง กำรเสริม 

ควำมพร้อม และยกระดับกลไกด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงหน่วยงำน  
โดยกำรพัฒนำ ปรับปรุงกลไก กฎหมำย โครงสร้ำง บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร และศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
และหน่วยงำนควำมมั่นคงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวำงแผนเตรียมควำมพร้อม
ในทุก ๆ ด้ำน และกำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
ตลอดจนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนควำมมั ่นคง ให้มีประสิทธิภำพ   
และสำมำรถเชื่อมโยงกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 แผนแม่บทการต่างประเทศ 

1.1.6 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำร และควำมเชื่อมโยง  

ที่ส ำคัญในภูมิภำคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีข้ึน 
 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับต่ำงประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก 
  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีระดับกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำร และควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำนวัตกรรม

ระดับภูมิภำคของไทยเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ 
 ร้อยละของเป้ำหมำยย่อยของเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ที่บรรลุค่ำเป้ำหมำย

ของไทย ไม่ต่ ำกว่ำระดับต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ ๘๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
1.1.6.1 สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำและกำรลงทุน โดยผลักดัน

และเพ่ิมกรอบควำมร่วมมือข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี เพ่ือสร้ำงประโยชน์ 
ทำงเศรษฐกิจและสังคม (M5 S1.3) สนับสนุนกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจ 
ในบริบทโลกใหม่ โดยบูรณำกำรแนวทำงปรับปรุงกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
เพ่ือรองรับกำรจัดห่วงโซ่กำรผลิต กำรย้ำยฐำนกำรผลิต และสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ   
(M5 S1.4)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.6.2 สนับสนุนควำมร่วมมือทำงกำรพัฒนำที่จะน ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ภูมิภำค และโลก ทั้งองค์กร
ภำครัฐและไม่ใช่ภำครัฐ กำรบรรลุประโยชน์จำกข้อตกลงและควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกันบนพ้ืนฐำนควำมไว้เนื้อเชื่อใจควบคู่กับกำรสร้ำงควำมนิยมไทย 
ในต่ำงประเทศ รวมถึงส่งเสริมควำมเป็นหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
กับนำนำประเทศในทุกระดับเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
โดยมีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำง 

1.1.7 การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลในทุกมิติ  และสำมำรถ 

มีบทบำทเชิงรุกในกำรร่วมก ำหนดมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 สนธิสัญญำ อนุสัญญำ พิธีสำร กฎบัตร และควำมตกลงที่ประเทศไทยให้สัตยำบัน 

มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐  
 
 
 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
1.1.7.1 ส่งเสริมและผลักดันกำรพัฒนำกฎหมำยและแนวปฏิบัติที่ยกระดับไทย 

สู่มำตรฐำนระหว่ำงประเทศในทุกด้ำน อำทิ ด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อม สุขอนำมัย 
คุณภำพชีวิต กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ ควำมโปร่งใส และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
อยู่ในมำตรฐำนระดับนำนำชำติ (M5 S1.5) 

1.1.7.2 กำรขับเคลื่อนด้ำนนโยบำยควำมเป็นเจ้ำของอธิปไตยทำงข้อมูลจำก
เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ท ำธุรกิจจำกคนไทย โดยก ำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขกำรรักษำอธิปไตยทำงข้อมูล (M๖ S๔.๕) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.7.3 ส่งเสริมกำรจัดท ำควำมตกลงกับต่ำงประเทศให้รองรับกำรพัฒนำใหม่ ๆ  

ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชำติ มุ่งอนุวัตพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
อย ่ำ งม ีประส ิทธ ิผล  รวมทั ้งม ีส ่วนร ่วม ในกำรก ำหนดมำตรฐำน 
หรือกฎเกณฑ์สำกลที่ส ำคัญหรือส่งผลกระทบต่อประเทศไทย รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงบูรณำกำร 
ในประเด็ นที่ เป็ นปั จจั ยส ำคัญต่ อกำรพัฒนำอย่ ำงยั่ งยื นของไทย  
อำทิ สิทธิมนุษยชน กำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ รวมถึงด ำเนินนโยบำย 
และมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ในกำรจัดอันดับสำกลด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
และกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม 
กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของทุกภำคส่วน 
ให้สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ พันธกรณี และมำตรฐำน
ระหว่ำงประเทศ 

1.1.8  การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ ำนำจต่อรอง และได้รับกำรยอมรับในสำกลมำกขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 หนังสือเดินทำงของประเทศไทยได้รับกำรยอมรับจำกต่ำงประเทศ เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อย 

๕ ประเทศ จำกปีก่อนหน้ำ 
 ข้อก ำหนด ปฏิญญำ หรือผลลัพธ์กำรประชุมระดับผู้น ำในกรอบพหุภำคีที่ริเริ่มจำก

ประเทศไทย เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ จำกปีก่อนหน้ำ 
 
 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
 การด าเนินการตามแผนแม่บท 

1.1.8.1 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบำทในควำมร่วมมือทุกระดับอย่ำงสร้ำงสรรค์  
เพ่ือสร้ำงพันธมิตรรอบด้ำน เป็นที่ยอมรับ และมีสถำนะที่ดีในเวทีระหว่ำง
ประเทศ รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องของต่ำงประเทศที่มีต่อ
ประเทศไทย มุ่งสร้ำงควำมนิยมไทยในต่ำงประเทศและเสริมสร้ำงอ ำนำจ
แบบนุ่มนวลของไทยอย่ำงเป็นระบบ  

1.1.9 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
เป้าหมาย 
 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศอย่ำงมีเอกภำพ และประเทศไทย

เป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในทุกมิติมำกข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศไทย ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๑๐๐ 
 สัดส่วนควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงเป็นทำงกำรต่อรำยได้ประชำชำติของประเทศไทย 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 0.26  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
1.1.9.1 ส่งเสริมกำรบริกำรจัดกำรและด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศของ 

ส่วนรำชกำรไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ บูรณำกำร และมีธรรมำภิบำล 
ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรต่ำงประเทศให้แก่ประชำชนในมิติต่ำง ๆ 
พัฒนำบริกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศให้มีควำมเป็นเลิศ คุ้มครองและรักษำ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่ำงประเทศอย่ำงเป็นระบบ ส่งเสริมกำรให้
กำรบริกำรแก่ประชำชนอย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  รวมถึงเสริมสร้ำง 
ขีดควำมสำมำรถและส่งเสริมให้ภำคส่วนต่ำง ๆ โดยเฉพำะภำคประชำสังคม
และภำคเอกชน ในกำรร่วมขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศของไทยอย่ำงบูรณำกำร 
ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับมิตรประเทศ และกรอบควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศต่ำง  ๆเพ่ือสนับสนุนกำรผลักดันวำระต่ำง  ๆของไทยในต่ำงประเทศ 

1.2  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.2.1   การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง     

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.2.1.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
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1.3  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.3.1  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.3.1.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  

1.4  รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.4.1  รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

            นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.4.1.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน 
 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
 รำยได้ประชำชำติ กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ และกำรกระจำยรำยได้ 
 ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยกำรผลิตและแรงงำน 
 กำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

แผนแม่บทการเกษตร 

เป้าหมาย 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำเกษตรเพิ่มขึ้น 
 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพิ่มขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  ๓.๐ 
 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคกำรเกษตร เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1.0 

      แผนแม่บทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมาย 
 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร 
 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรเพ่ิมขึ้น 
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ตัวชี้วัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภำคอุตสำหกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4.8 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภำคบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5.3 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 2.4 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตของภำคบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3.0 

แผนแม่บทการท่องเที่ยว 
 เป้าหมาย 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
 ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๘ 
 อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวในเมืองรองสูงกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้  

จำกกำรท่องเที่ยวรวมของประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5  
 อันดับกำรพัฒนำกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยว อยู่ใน ๓๐ อันดับแรก 

แผนแม่บทพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย 

 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ  
และสังคมในทุกภูมิภำคของประเทศ เพ่ือกระจำยควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

 ประเทศไทยมี พ้ืนที่ที่มีแผนผังภูมินิ เวศเพ่ือเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่  ชนบทมั่นคง  
เกษตรยั่งยืน และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งโบรำณคดี 

 ช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพื้นที่ลดลง 

 ตัวชี้วัด 
 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยของเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 0.71  
 มีแผนผังภูมินิเวศระดับจังหวัด อย่ำงน้อย ๑ ผัง 
 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชำกรเฉลี่ยของจังหวัดร้อยละ 20 แรก 

ที่ต่ ำท่ีสุด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.3 
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 แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

เป้าหมาย 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศดีข้ึน 

 ตัวชี้วัด 

 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อยู่ในอันดับที่ ๔๑ 

แผนแม่บทผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

เป้าหมาย 
 ผู้ประกอบกำรในทุกระดับเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมำกข้ึน 

ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ร้อยละ ๓๗ 

แผนแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย 
 กำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
 กำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  
 มูลค่ำกำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ๑๓๐,๐๐๐ ล้ำนบำท 

แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมาย 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
 มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ทำงวิทยำศำสตร์ อยู่ใน 30 อันดับแรก 
 สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพ่ิมขึ้นเป็น 

ร้อยละ ๑.๕๕ 
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2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
แผนแม่บทการเกษตร 
2.1.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

เป้าหมาย 
 สินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ร้อยละ 10 

  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง

และยกระดับควำมสำมำรถของเกษตรกรและชุมชนในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้กับสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงกำรน ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับ
แหล่งก ำเนิดให้กับสินค้ำ สร้ำงควำมแตกต่ำงและโดดเด่นของสินค้ำ 
ในแต่ละท้องถิ่น ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
และกำรใช้ประโยชน์จำกควำมแตกต่ำงของเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ไปสู่
ภำคกำรผลิตอ่ืน อำทิ กำรท่องเที่ยวและบริกำร สนับสนุนกำรน ำภูมิปัญญำ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต และบรรจุภัณฑ์ 
รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

2.1.2 เกษตรปลอดภัย 

เป้าหมาย 
 สินค้ำเกษตรปลอดภัยมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 
 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับกำรยอมรับด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัย 

และคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำเกษตรปลอดภัย  ที่ ได้รับกำรรับรอง  

1) มูลค่ำสินค้ำเกษตรที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
ขยำยตัวร้อยละ 5 และ 2) มูลค่ำสินคำ้อินทรีย์ ขยำยตัวร้อยละ 5 

 กำรจัดอันดับดัชนีคุณภำพและควำมปลอดภัย ภำยใต้ดัชนีควำมมั่นคงทำงอำหำร  
อยู่ในอันดับต่ ำกว่ำ 70 
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ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.2.1 ส่งเสริมกำรท ำเกษตรยั ่งยืนที ่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม 

และกำรพัฒนำที่อำศัยธรรมชำติเป็นพ้ืนฐำน โดยเฉพำะกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ 
กำรท ำวนเกษตร กำรลดกำรเผำตอซัง กำรท ำประมงถูกกฎหมำย 
กำรปฏิบัติต่อแรงงำนที ่ถูกต้อง เกษตรผสมผสำน  เกษตรธรรมชำติ 
เกษตรอินทรีย ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ (M1 S3.1) พร้อมทั ้งสนับสนุน 
ปัจจัยกำรผลิตที ่จ ำเป็น เพื่อให้เกิดกำรขยำยผลรูปแบบเกษตรกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่ำเพ่ิมสูง (M1 S3.2) 

2.1.2.2 ด ำเนินกำรปรับลดต้นทุนกำรท ำธุรกรรมของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรขอรับรองมำตรฐำนต่ำง ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน (M๑ S6.2) 
สนับสนุนบทบำทของเอกชนในกำรเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรที่ได้
มำตรฐำนเพื่อเข้ำสู่ห่วงโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตรสร้ำงมูลค่ำ (M๑ S6.3) 
รวมถึงกำรเจรจำหรือท ำข้อตกลงให้มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
ของไทยเป็นที่ยอมรับในต่ำงประเทศ (M1 S6.4) 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.2.3 เ ร ่ง ร ัด ก ำ รพ ัฒนำ เ กษตรปลอดภ ัย  โ ด ยสน ับ สน ุน ก ำ ร จ ัด ก ำร                      

ฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตร เพื ่อสร้ำงมำตรฐำนควำมปลอดภัย  
และมั่นคงด้ำนอำหำรในระดับครัวเรือน รวมถึงกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
วิถีชำวบ้ำน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพำณิชย์ สนับสนุนกำรก ำหนด
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและกำรตรวจรับรองคุณภำพจำกสถำบัน  
ที่มีควำมน่ำเชื ่อถือ โดยควบคุมมำตรฐำนกำรใช้สำรเคมีหรือปุ ๋ยเคมี
กำรเกษตร พัฒนำระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับให้เป ็นที ่ยอมรับ 
ทั ้งในตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ สนับสนุนเกษตรกร  
ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบกำร ผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีมำตรฐำน 
ตำมหล ักกำรปฏ ิบ ัต ิท ำงกำร เกษตรที ่ด ี จนถ ึง มำตรฐำนขั ้นส ูง  
สร้ำงควำมตระหนักรู้ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิต
และผู้บริโภคเกี่ยวกับควำมปลอดภัย สุขภำวะและโภชนำกำรที่เหมำะสม 
รวมถึงส่งเสริมกำรขยำยตลำดกำรบริโภคสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
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2.1.3 เกษตรชีวภาพ 
เป้าหมาย 
 สินค้ำเกษตรชีวภำพมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 
 วิสำหกิจกำรเกษตรจำกฐำนชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น มีกำรจัดตั้งทุกต ำบลเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำเกษตรชีวภำพ ร้อยละ ๑๓ 
 กำรจดทะเบียนด ำเนินกำรของวิสำหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับเกษตรชวีภำพ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.3.1 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนที่น ำทำงในกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรผลิตและใช้

ผลิตภัณฑ์ช ีวภำพที ่ผล ิตจำกวัตถุด ิบทำงกำรเกษตร ของเหลือทิ ้ง  
จำกกระบวนกำรผลิตภำคเกษตร และผลพลอยได้อื่น อำทิ พลังงำน 
วัสดุและเคมีชีวภำพ ปุ๋ยชีวภำพ วัคซีน สำรชีวภัณฑ์ 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  
และผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตำมควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่  
ตลอดจนกำรแปรรูปเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือขยำยสู่ตลำดอุตสำหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ เสริมอำหำร สินค้ำโภชนำเภสัช ผลิ ตภัณฑ์ เวชส ำอำง  
และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส ำอำง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์จำกเกษตรชีวภำพ ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย 
รวมถึงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนเกษตรชีวภำพ 

2.1.4 เกษตรแปรรูป 
เป้าหมาย 
 สินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 
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ปรองดอง 
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ตัวช้ีวัด 

 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำสินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำและท ำธุรกิจผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่ำเพ่ิมสูง 

ที่มีศักยภำพทำงกำรตลำดในอนำคต (M1 S2.1) ส่งเสริมให้ผู้บริโภค
เลือกใช้ และบริโภคสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัย มีคุณภำพสูง 
และได้มำตรฐำน (M1 S2.5) พร้อมทั้งสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรใช้สินค้ำเกษตร
และสินค้ำแปรรูปที่ได้คุณภำพ (M1 S2.6) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.4.2 เร่งรัดกำรพัฒนำเกษตรแปรรูป โดยใช้วัตถุดิบและผลิตผลทำงกำรเกษตร 

ในกำรแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ำสูง โดยใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนกำรใช้องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำที่ทันสมัย
และสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำง น ำไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ ผลักดัน 
ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิต 
หลังกำรเก็บเกี่ยว อำทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ กำรควบคุมคุณภำพ 
และควำมปลอดภัย กำรติดตำมผลิตภัณฑ์ระหว่ำงขนส่ง กำรยืดอำยุ 
ของอำหำรและสินค้ำเกษตรในบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนกำรสร้ำงตรำสินค้ำ 
เครื่องหมำยกำรค้ำและกำรปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึง 
กำรขยำยช่องทำงกำรตลำด 

2.1.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้าหมาย 
 สินค้ำที่ได้จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 
 ผลผลิตต่อหน่วยของฟำร์มหรือแปลงที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 มูลค่ำสินค้ำที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 ผลผลิตต่อหน่วยของฟำร์มหรือแปลงที่มีกำรใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 
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ปรองดอง 
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    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.5.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

กระบวนกำรผลิตที่หลำกหลำย (M1 S2.3) พัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้
ทักษะในกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม และกำรด ำเนินธุรกิจกำรเกษตร  
ในย ุคด ิจ ิท ัล  เ พื ่อยกระด ับ เกษตรกรให ้เป ็น เกษตรกรอ ัจฉร ิยะ  
ที ่มีศักยภำพสูงในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
ของส ินค ้ำ เกษตรให้เหมำะสมกับสภำพพื ้นที ่และควำมต ้องกำร 
ของตลำดได้อย ่ำงยั ่งย ืน (M1 S11.1)  รวมทั ้งสำมำรถร ับมือกับ 
ภัยพิบัติและฤดูกำลได้  (M๖ S๑.๒) 

2.1.5.2 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรพัฒนำพันธุ์พืชเฉพำะถิ่น 
ส ัตว ์น้ ำ  และปศ ุส ัตว ์ เ พื ่อ เ พิ ่มปร ิมำณผลผล ิตทำงกำร เกษตร 
ตำมธรรมชำติ (M1 S3.3)   

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.5.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอัจฉริยะ กำรพัฒนำพันธุ ์พ ืช พันธุ ์ส ัตว ์  

ปัจจัยกำรผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์กำรเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยี
และนว ัตกรรมกำรเกษตรแห่งอนำคต โดยเฉพำะเกษตรแม่นย ำ  
เกษตรในร ่ม  และเกษตรแนวตั้ ง พ ัฒนำศ ักยภำพเกษตรกรให ้มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรภำคเกษตรที ่เป ็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม 
สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
รวมทั ้งเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรเกษตร ถ่ำยทอด  
องค์ควำมรู้ และสนับสนุนเทคโนโลยีให้เกษตรกรในรำคำที่สำมำรถ
เข้ำถึงได้ เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิต 

2.1.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เป้าหมาย 
 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบบริหำรจัดกำร เพ่ือคุณภำพควำมมั่นคง 

ทำงอำหำรและควำมยั่งยืนของภำคเกษตร 
 กำรเพ่ิมศักยภำพและบทบำทของผู้ประกอบกำรเกษตรในฐำนะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ  

ของห่วงโซ่อุปทำนที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 
 ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วยมีกำรปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
 สถำบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มเป้ำหมำย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีควำมเข้มแข็งในระดับมำตรฐำนเพ่ิมขึ้น 
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ตัวช้ีวัด 

 ภำคเกษตรมีผลิตภำพกำรผลิตรวม ร้อยละ 1.5 
 จ ำนวนสหกรณ์ภำคเกษตรในชั้น 1 ตำมเกณฑ์กำรจัดระบบควำมเข้มแข็งสหกรณ์

เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 14.5 และสหกรณ์มีควำมเข้มแข็งในระดับชั้น ๑ และชั้น ๒ 
อย่ำงน้อยร้อยละ ๕๐  

 จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรในชั้น 1 ตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร
เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 3 และกลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็งในระดับชั้น ๑ และชั้น ๒ 
อย่ำงน้อยร้อยละ ๓๕ 

 จ ำนวนวิสำหกิจชุมชนในระดับดี ตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็งวิสำหกิจชุมชน 
เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 35 

 จ ำนวนเกษตรกรอัจฉริยะที่ได้รับกำรยกระดับเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น ๔,๐๐๐ รำย 
 มีตลำดกลำงสินค้ำเกษตรภูมิภำคได้รับกำรพัฒนำอย่ำงน้อย 1 แห่ง  
 ผลผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 
 พ้ืนที่เพำะปลูกไม่เหมำะสมลดลงร้อยละ 2 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 

2.1.6.1 ส่งเสริมให้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรเพำะปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ ไม่เหมำะสม  
ไปสู่กำรผลิตสินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูง (M1 S2.4) พัฒนำปัจจัย
สนับสนุนที่เอ้ือและจูงใจให้เอกชนลงทุนและพัฒนำตลำดกลำงภูมิภำค/
ตลำดในชุมชน (M๑ S๕.๑) พัฒนำทักษะให้เกษตรกรสำมำรถซื้อขำย
ผลผลิตผ่ำนตลำดสินค้ำเกษตรออนไลน์ (M1 S5.3) สนับสนุนกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพของระบบประกันภัยสินค้ำเกษตรให้มีควำมหลำกหลำย
และเหมำะสมกับรูปแบบกำรผลิตสินค้ำเกษตร (M1 S6.1) เร่งพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพของประเทศ รวมถึงกระบวนกำรทดสอบ
คุณภำพที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่ำสูง (M1 S6.5)   

2.1.6.2 พัฒนำระบบคลังข้อมูลด้ำนกำรเกษตรให้เชื่อมโยงกัน เป็นข้อมูลเปิด 
ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ (M1 S9.1) และพัฒนำแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน
ส ำหรับกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์คลังข้อมูลต่ำง ๆ (M1 S9.2) และบริกำร
ดิจิทัลโซลูชันที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้งำน
ภำยในประเทศและอำเซียน (M๖ S๓.๓) ผลักดันให้มีกำรจัดเก็บข้อมูล
รำคำสินค้ำเกษตรเปรียบเทียบระหว่ำงตลำดภูมิภำคและตลำดส่วนกลำง
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อย่ำงต่อเนื่อง (M๑ S๕.๒) และพัฒนำให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลควำมสูญเสีย 
ในกระบวนกำรผลิตของภำคเกษตร ส ำหรับใช้เป็นฐำนในกำรวัดในอนำคต 
(M1 S7.3) 

2.1.6.3 สนับสนุนบทบำทสถำบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจ
ชุมชน) ในฐำนะหน่วยธุรกิจของเกษตรกร ให้ท ำหน้ำที ่สนับสนุน 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม กิจกรรมหลังกำรเก็บเกี่ยว 
และกระบวนกำรน ำส่งผลผลิตจนถึงลูกค้ำปลำยทำง เพื่อลดต้นทุน 
และเพิ่มมูลค่ำให้กับผลผลิตของเกษตรกร (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 
ของสหกรณ์ (M1 S11.3) พร้อมทั้งสนับสนุนบทบำทองค์กรหรือ 
สภำเกษตรกรในกลไกควำมร่วมมือภำครัฐ ภำคเอกชน และภำควิชำกำร 
ในแต่ละจังหวัด (M1 S12.1) ส่งเสริมภำคเอกชนในกำรเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจกับสถำบันเกษตรกร และเกษตรกรในรูปแบบธุรกิจต่ำง ๆ  
(M1 S12.2)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.6.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรระบบนิเวศเกษตร โดยจัดพ้ืนที่กำรเกษตรให้สอดคล้องกับ

ระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและคุณภำพดินตำมแผนที่เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
เชิงรุก รวมทั้งสร้ำงเสถียรภำพและควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ของเกษตรกร อำทิ 
กำรชดเชย กำรประกันรำยได้ เครื่องมือทำงกำรเงินสมัยใหม่ เกษตรพันธสัญญำ 
และระบบแบ่งปันผลก ำไรสินค้ำเกษตร กำรแก้ไขปัญหำข้ำวครบวงจร 
พัฒนำระบบติดตำมเฝ ้ำระวัง เต ือนภัยสินค้ำเกษตร เพื ่อก ำหนด
มำตรกำรรองรับ และกำรประกันควำมเสี่ยง ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สนับสนุนกำรท ำกำรเกษตร 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรเข้ำถึงแหล่งทุน รวมทั้งส่งเสริม
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ด้านการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร อ ำนวยควำมสะดวก 
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรค้ำ  

            แผนแม่บทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

2.1.7 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
เป้าหมาย 
 กำรใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนและทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสร้ำงมูลค่ำและรำยได้ 
 อุตสำหกรรมชีวภำพมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 มูลค่ำสะสมกำรออกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรมชีวภำพเพ่ิมขึ้น ๓๐,๐๐๐ ล้ำนบำท 

  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

  การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.7.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

และสังคมคำร์บอนต่ ำ ด้วยกำรพัฒนำสินค้ำบริกำร และตลำดที่สร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม (M10 S1.1) กำรยกระดับประสิทธิภำพกำรผลิตที่มุ่งเน้น 
ให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรลงทุน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งเสริม
ให้เกิดกำรใช้น้อย กำรใช้ซ้ ำ และกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ในทุกขั้นตอน 
กำรผลิตและบริกำร (M10 S1.2) ตลอดจนผลักดันให้เกิดควำมเชื่อมโยง 
กับสำขำเศรษฐกิจอื ่น ได้แก่ ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม  
และภำคกำรท่องเที่ยว โดยสร้ำงระบบกำรผลิตที่เชื่อมโยงกัน (M10 S1.3)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.7.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพอย่ำงบูรณำกำรตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ  

โดยสนับสนุนกำรสร้ำงเศรษฐกิจฐำนชีวภำพแบบครบวงจร กำรต่อยอด
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวำงรำกฐำนกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ
ภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  
ที่มีกำรใช้นวัตกรรมและประโยชน์จำกทรัพยำกรฐำนชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 
ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกวัตถุดิบชีวภำพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจชีวภำพ เร่งรัดกำรจัดท ำและใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรชีวภำพ กำรจัดท ำแผนที่และข้อมูลแสดงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรจัดกำรเทคโนโลยีและทรัพย์สินทำงปัญญำ
ทำงชีวภำพ เพ่ือเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมเกษตรชีวภำพ อุตสำหกรรม 
กำรแปรรูปอำหำร อุตสำหกรรมอำหำรแห่งอนำคต และอุตสำหกรรม 
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แปรรูปชีวมวลเทคโนโลยีชีวภำพด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ รวมถึง
อุตสำหกรรมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ฐำนข้อมูลธนำคำรชีวภำพแห่งชำติ ระบบนวัตกรรมแบบเปิดไปใช้ประโยชน์ 
ผลักดันให้มีกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของระบบนิเวศที่เป็น
มำตรฐำน รวมทั้งพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมชีวภำพในพ้ืนที่ที่เหมำะสม
ด้วยกำรสร้ำงโอกำสและขยำยช่องทำงกำรค้ำทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
สร้ำงกำรรับรู้และกระตุ้นให้เกิดควำมต้องกำรบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์ 
ฐำนชีวภำพ ก ำหนดมำตรกำรและสร้ำงแรงจูงใจเพื ่อส่งเสริมกำรใช้
ผล ิตภ ัณฑ์และบริกำรจำกเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ ตลอดจนใช้กลไก 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร
เทคโนโลยีด้ำนเศรษฐกิจชีวภำพ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและสร้ำงรำยได้
จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของวิสำหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น 
และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทั้งด้ำนโลจิสติกส์ ก ำลังคน เทคโนโลยี นวัตกรรม กำรวิจัย
และพัฒนำ รวมถึงกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอ้ือต่อ
กำรลงทุนในอุตสำหกรรมชีวภำพ 

2.1.8 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
เป้าหมาย 
 ไทยมีศักยภำพในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกสินค้ำและบริกำรสุขภำพ 
 องค์ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขมีศักยภำพเอ้ือต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 

ในสินค้ำและบริกำรทำงสุขภำพ 
 อุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนมูลค่ำเพิ ่มสินค้ำและบริกำรสุขภำพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

อยู่ที่ร้อยละ ๑.38  
 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรส่งออกเครื่องมือแพทย์ ร้อยละ 7 
 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรบริกำรกำรแพทย์ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 7 
 มูลค่ำกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และสุขภำพลดลงไม่น้อยกว่ำ 3,000 ล้ำนบำท

จำกปีฐำน (ปี 2563)  
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  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.8.1 สนับสนุนให ้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส ่วนร ่วมในกำรยกระดับบร ิกำร 

ทำงกำรแพทย์บนฐำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง มุ่งเน้นรูปแบบ
กำรแพทย์แม่นย ำ เวชศำสตร์ป้องกัน กำรดูแลสุขภำพแบบเฉพำะบุคคล  
และกำรก ำกับควบคุมคุณภำพและรำคำกำรจัดบริกำรทำงกำรแพทย์ขั้นสูง 
(M4 S1.1) ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้เอ้ือต่อกำรเป็นศูนย์กลำง
ทำงกำรแพทย์และสุขภำพ โดยเฉพำะกฎหมำยเทคโนโลยีดิจิทัลทำงกำรแพทย์ 
กฎหมำยกำรออกใบอนุญำตประกอบธุรกิจ (M4 S1.2) ส่งเสริมกำรให้บริกำร
ทำงกำรแพทย์ที่สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ โดยพัฒนำและยกระดับมำตรฐำน
สถำนบริกำรส่งเสริมสุขภำพให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 
ที่มีคุณภำพ (M4 S2.2)  

2.1.8.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรยกระดับอุตสำหกรรม
ทำงกำรแพทย์และสุขภำพ บนฐำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกำรพัฒนำ 
ฐำนกำรผลิตและสนับสนุนกำรจัดตั ้งโรงงำนต้นแบบเภสัชชีวภัณฑ์  
ยำ สมุนไพร และวัคซีนที่มีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล เพ่ือลดกำรน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรยกระดับศูนย์ทดสอบ และระบบกำรประเมิน
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ให้ได้มำตรฐำนสำกล (M4 S3.1) ตลอดจน
สร้ำงระบบนิเวศให้เกิดควำมร่วมมือในกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทำงกำรแพทย์ไปต่อยอดในเชิงพำณิชย์ เช่น กำรสร้ำงพ้ืนที่ทดลองวิจัยนวัตกรรม
ทำงกำรแพทย์ กำรมีมำตรกำรปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำและบริหำรจัดกำร
ลิขสิทธิ์ของผู้วิจัย กำรจับคู่ธุรกิจระหว่ำงนักลงทุนกับผู้วิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม (M4 S4.4) 

2.1.8.3 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ส ุขภำพ ควบคู ่ก ับ 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขึ้นทะเบียนและน ำผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ที่ได้มำตรฐำนเข้ำสู่ตลำดอย่ำงรวดเร็ว (M4 S3.2) กำรลงทุนและกำรน ำ
ผล ิตภ ัณฑ์ที ่ได ้มำตรฐำนสำกลออกสู ่ตลำด โดยปรับแก้กฎหมำย 
กฎระเบียบ ในกำรร่วมทุนระหว่ำงภำครัฐและผู้ประกอบกำรให้เอ้ือต่อ 
กำรผลิตในประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงดิจิทัลแพลตฟอร์มให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำน (M4 S3.3, M๖ S๓.๓)  ตลอดจนส่งเสริม 
แนวคิดกำรซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภำยในประเทศ ผ่ำนกำรปรับปรุงบัญชี
นวัตกรรมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำของอุตสำหกรรม และกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์
ทำงภำษีส ำหรับเครื่องมือแพทย์ (M4 S3.4)  
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การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.8.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร 

โดยบูรณำกำรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ควบคู่
กับอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่มูลค่ำ  มุ่งเน้นกำรขยำยช่องทำง
กำรตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยว  
เช ิงส ุขภำพและกิจกรรมที ่สร้ำงมูลค่ำเพิ ่ม สนับสนุนกำรยกระดับ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ และมำตรฐำนบริกำรทำงกำรแพทย์ กำรแพทย์
แผนไทย จ ัดให ้ม ีศ ูนย ์ทดสอบมำตรฐำน ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์  
และสนับสนุนกำรน ำผลิตภัณฑ์ของอุตสำหกรรมกำรแพทย์ที่ทันสมัยมำใช้
ในประเทศ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสื ่อสำรสมัยใหม่   
และนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 
รวมทั้งกำรมีระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคด้ำนเวชศำสตร์กำรเดินทำง
และท่องเที่ยว สู่กำรเป็นประเทศศูนย์กลำงอุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ 

2.1.9  อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เป้าหมาย 
 เศรษฐกิจดิจิทัลภำยในประเทศมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
 กำรส่งออกของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมขึ้น 
 อุตสำหกรรมดิจิทัลและอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีควำมเข้มแข็ง 
 อุตสำหกรรมและบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนมูลค่ำเพ่ิมของอุตสำหกรรมดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพ่ิมขึ้น

เป็นร้อยละ ๒๐  
 สัดส่วนของกำรส่งออกในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศคิดเป็น 

ร้อยละ ๕๐ ของมูลค่ำกำรส่งออกอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 
 จ ำนวนสตำร์ทอัพด้ำนเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ แห่ง  
 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำอุตสำหกรรมดิจิทัล ร้อยละ 10 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล ปัจจัยเทคโนโลยี อยู่ใน ๒๐ อันดับแรก 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.9.1 ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล โดยกำรพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรให้สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล รวมถึง
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น ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร รวมทั้ง
กำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (M6 S1.2) ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด 
กำรพัฒนำซอฟต์แวร์พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรสร้ำงดิจิทัลคอนเทนต์
สร้ำงสรรค์ที่มีกำรน ำวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว ไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสร้ำงสรรค์ อำทิ พิพิธภัณฑ์และเวทีกำรแสดงเสมือนจริง (M6 S3.4)   

2.1.9.2 พัฒนำต่อยอดฐำนอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัลโดยสนับสนุน
ผู้ประกอบกำรปรับตัวเป็นผู้ผลิตที่มีกำรพัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์เพ่ือน ำเสนอ
ให้แก่ลูกค้ำ และมีกำรใช้นวัตกรรมกำรผลิตสมัยใหม่ภำยใต้แนวคิด
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว (M6 S2.1) และยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ให้เป็นผู้น ำบริกำรดิจิทัลโซลูชันเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนในประเทศ
หรืออำเซียน (M6 S3.3)   

2.1.9.3 สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจปรับรูปแบบกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วน 
ที่ส ำคัญของอำเซียน โดยมุ่งเน้นกำรผลิตชิ้นส่วนประกอบที่ส ำคัญในห่วงโซ่
อุปทำนที่เป็นที่ต้องกำรในอนำคตและมีมูลค่ำสูง (M6 S2.2) ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงตรำสินค้ำ และส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (M6 S2.3) 

2.1.9.4 ส่งเสริมกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินและกำรคลังที่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละอุตสำหกรรม เพ่ือดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะกำรลงทุนในอุตสำหกรรมต้นน้ ำที่มีเทคโนโลยีกำรผลิตขั้นสูง
และเป็นพ้ืนฐำนของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (M6 S2.6, 
M6 S4.4) และสนับสนุนให้เกิดกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัลของประเทศ อำทิ  กำรจัดตั้งกองทุน
ส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสร้ำงโอกำส 
ให้ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมในกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์
จำกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (M๖ S๑.๒) รวมถึงกำรส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบกำรใช้วัสดุจำกผู้ผลิตภำยในประเทศ (M๖ S๒.๒) 

2.1.9.5 บูรณำกำรควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำรไทยหรือกิจกำรร่วมค้ำ ควบคู่กับ
กำรให้สิทธิประโยชน์ในกำรลงทุนที่สนับสนุนหรือผลักดันให้ผู้ร่วมค้ำ 
ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญ 
ให้ผู้ประกอบกำรไทยเพ่ือต่อยอดฐำนอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุตสำหกรรมดิจิทัล (M6 S๓.๑)  
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2.1.9.6 สนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรม โดยเร่งรัดกำรปรับกำรผลิต
มำสู่ระบบอัตโนมัติมำกขึ้น ทั้งในภำคอุตสำหกรรม บริกำร และโลจิสติกส์ 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 5G เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 
(M5 S3.1)  

2.1.9.7 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยี โดยเฉพำะระบบอัตโนมัติ ปัญญำประดิษฐ์  
และอุตสำหกรรม 4.0 อ่ืน ๆ รวมถึงเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำย 5G มำใช้  
(M3 S4.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.9.8 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ 

โดยยกระดับควำมสำมำรถของผู้ผลิต ผู้พัฒนำ ผู้ออกแบบ รวมถึงส่งเสริม 
กำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ มุ่งเน้นกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุม 
ถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนำคต สร้ำงควำมตระหนักรู้และสนับสนุน 
กำรลงทุนตำมระดับควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรในกำรสร้ำงตลำด
ภำยในและกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดในต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรสร้ำง 
และพัฒนำบุคลำกรทั้งผู้ผลิต ผู้ให้บริกำร และผู้ใช้งำนในภำคส่วนต่ำง ๆ 
ให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงคลัสเตอร์ของอุตสำหกรรม 
และกำรมีกลไกสนับสนุนกำรขับเคลื ่อนอุตสำหกรรมแบบครบวงจร 
สนับสนุนกำรน ำบุคลำกรต่ำงชำติที่มีทักษะควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญมำท ำงำน
และก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เรียนรู้ทักษะและปรับตัว
เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2.1.10  อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
เป้าหมาย 
 ผู้ประกอบกำรเดิมสำมำรถปรับตัวไปสู่กำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำและมีกำรลงทุน

เทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส ำคัญภำยในประเทศ 
 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนในภูมิภำคโดยเฉพำะอำกำศยำน 

รุ่นใหม ่
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐำนกำรผลิตยำนยนต์สมัยใหม่ท่ีส ำคัญของโลก 

ตัวช้ีวัด 
 มูลค่ำส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนรวม ไม่น้อยกว่ำ 

26,000 ล้ำนบำท  
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 อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้ของผู้ประกอบกำรที่ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนที่ด ำเนินกิจกำร
ในประเทศไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 

 สัดส่วนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ 161 ,000 คัน/ปี  
หรือ คิดเป็นร้อยละ 8 ของกำรผลิตยำนยนต์ทั้งหมดในประเทศ  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.10.1 ส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำในภำคส่วนต่ำง ๆ  โดยใช้มำตรกำรจูงใจทั้งทำง 

ด้ำนภำษีและที่ไม่ใช่ภำษี กำรให้เงินอุดหนุนส ำหรับกำรซื้อรถยนต์ไฟฟ้ำ 
(M3 S1.1) รวมทั้งผลักดันกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำในระบบขนส่งสำธำรณะ 
หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน ในทุกประเภท 
ของยำนยนต์ไฟฟ้ำ โดยอำศัยกลไกกำรจัดซื้อที่ส่งเสริมให้เกิดกำรผลิต
ในประเทศ (M3 S1.2) ตลอดจนกำรจัดท ำแผนประชำสัมพันธ์แก่ภำคประชำชน
ในประเด็นเรื่องยำนยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (M3 S1.4) 

2.1.10.2 ส่งเสริมให้ภำคประชำชนดัดแปลงรถเก่ำมำเป็นยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S1.3) 
เพื่อเร่งให้เกิดกำรลงทุนในระบบนิเวศและกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  
(M3 S4.4) รวมทั้งศึกษำแนวทำงกำรก ำจัดซำกรถยนต์ และชิ้นส่วนยำนยนต์ 
ที่ใช้แล้ว ตำมหลักกำรเศรษฐกิจหมุนเวียน (M3 S3.8)  

2.1.10.3 สนับสนุนกำรขยำยตลำดยำนยนต์ไฟฟ้ำ กำรส่งเสริมและรักษำฐำนกำรส่งออก 
ไปยังต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศคู่ค้ำหลักของไทย (M3 S2.1) 
ประเทศที่มีนโยบำยควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน (M3 S2.2)  

2.1.10.4 ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำผ่ำนกำรดึงดูด 
นักลงทุนและกำรพัฒนำผู ้ประกอบกำร (M3 S3.1)  กำรผลักดัน 
กำรผล ิตยำนยนต์ที ่ม ีค ุณสมบัต ิ “สะอำด ประหย ัด ปลอดภ ัย”  
(M3 S3.2) ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงฐำนกำรผลิตแบตเตอรี่
และชิ ้นส ่วนส ำค ัญ  โดย เฉพำะมอเตอร ์ข ับ เคลื ่อน  (M3 S3.3)  
เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนกับประเทศที่มีวัตถุดิบส 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) และสำมำรถปรับตัวต่อ
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน โดยกำรส่งเสริม
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กำรใช้เทคโนโลยียำนยนต์ที่มีศักยภำพและกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้  
(M3 S4.1) กำรให้สิทธิประโยชน์ในด้ำนต่ำง  ๆเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุน (M3 S4.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.10.7 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำระบบคมนำคม 

โดยผลักดันกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกอุตสำหกรรมยำนยนต์ไปสู่อุตสำหกรรม 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนำอุตสำหกรรม
ระบบกักเก็บพลังงำน  พลังงำนไฮโดรเจน และพลังงำนทำงเลือกอื่น ๆ  
สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมและมูลค่ำเพ่ิม พัฒนำเทคโนโลยี บุคลำกร
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องภำยในประเทศ 
สนับสนุนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และยกระดับทักษะควำมเชี่ยวชำญ
ของผู้ประกอบกำรรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่อง อำทิ กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนรองรับกำรจัดตั้ง
นิคมศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนที่ได้มำตรฐำนสำกล ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร
สำยกำรบินของประเทศด้ำนกำรขนส่งผู้โดยสำรและสินค้ำมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันที่สูงขึ้น โดยสร้ำงเครือข่ำยเส้นทำงบินและรักษำมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย ตลอดจนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบรำงและอุตสำหกรรม
สนับสนุนของประเทศทั้งระบบให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล รวมทั้ง
สนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ 
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

2.1.11 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

เป้าหมาย 
 อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
 กำรส่งออกของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรผลิตของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ 

เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ 5 
 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรส่งออกของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศร้อยละ 5 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.11.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมควำมมั่นคงให้มีศักยภำพเชิงเศรษฐกิจ 

ที่ครอบคลุมทั้งอุตสำหกรรมกำรจัดกำรภัยพิบัติ ควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำงไซเบอร์ อุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนที่มีมูลค่ำเพิ่ม อุตสำหกรรม
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ป้องกันประเทศ และอุตสำหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทำง เพื่อลด 
กำรพึ่งพำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกต่ำงประเทศ และพัฒนำ 
ต่อยอดเพื่อกำรส่งออก โดยสนับสนุนผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม
ควำมมั่นคงที่มีศักยภำพและกลุ่มวิสำหกิจเริ่มต้น ผ่ำนกำรสร้ำงกลไก
ควำมร ่วมมือภำครัฐและเอกชนและมำตรกำรส ่ง เสริมกำรลงทุน  
ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 
ของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเข้ำมำท ำงำน
เพ่ือรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรม ส่งเสริมกำรเปิดช่องทำงกำรตลำดใหม่ ๆ 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศด้วยกำรกระตุ้นและสร้ำงควำมตระหนัก 
ในกำรใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรในภำคส่วนต่ำง ๆ  รวมทั้งกำรสร้ำงระบบนิเวศ 
ปรับปรุงกลไกที่เอ้ือต่อกำรผลิตและส่งออก สนับสนุนเครือข่ำยและคลัสเตอร์
ของอุตสำหกรรมที่เหมำะสมให้สำมำรถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่ำระดับโลก  

2.1.12 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมาย 
 กำรสร้ำงควำมพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่ำงเป็นระบบ อำทิ ด้ำนเทคโนโลยี 

ก ำลังคน และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  
 มูลค่ำอุตสำหกรรมดิจิทัลและอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศ 

มีกำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึน    
 แรงงำนไทยมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น 
 ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลในด้ำนควำมพร้อมในอนำคตดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 มูลค่ำกำรลงทุนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  

ยำนยนต์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
 จ ำนวนแรงงำนที่ได้รับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ มีจ ำนวน 

ไม่น้อยกว่ำ ๑๕,๐๐๐ คน 
 มีบคุลำกรที่มีทักษะรองรับอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวม 100,000 รำย  
 จ ำนวนสตำร์ทอัพด้ำนเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ 1,000 แห่ง 
 มีแรงงำนที่เป็นผู้เชี่ยวชำญทำงดิจิทัล (ระดับ ๔) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒ ของจ ำนวน

ประชำกรไทย 
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 ควำมสำมำรถด้ำนประสิทธิภำพแรงงำน อยู่ในอันดับที่ ๕๕ 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล ปัจจัยควำมพร้อมในอนำคต อยู่อันดับที่ ๔๓ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.12.1 ผลักดันให้เกิดกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนอุตสำหกรรม  

เช่น กลุ่มเครื่องยนต์และระบบส่งก ำลัง (M3 S5.1) กิจกำรในธุรกิจปิโตรเคมี 
และเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงำน (M3 S5.2)  

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

2.1.12.3 ปรับปรุงระเบียบและกฎหมำยให้เ อื ้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ เช่น กฎระเบียบเพื่อกำรสื่อสำร
และควำมปลอดภัย กำรติดตั้งและกำรพัฒนำพ้ืนที่  (M3 S8.1) กำรลงทุน
ในห่วงโซ่อุปทำนของชิ ้นส่วนที ่ส ำคัญในระยะเริ ่มต้น  (M3 S8.2)  
และกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรดัดแปลงเป็นยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S8.3)  

2.1.12.4 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำด้ำนมำตรฐำนสถำนประกอบกำร 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S10.3) กำรต่อยอดศูนย์ทดสอบยำงล้อแห่งชำติ  
(M3 S10.4)  กำรก ำหนดมำตรฐำนและหน่วยงำนในกำรรับรอง 
กำรดัดแปลงยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S10.5) กำรลงทุนศูนย์ทดสอบ 
ที ่ได ้มำตรฐำนผ ่ำนควำมร ่วมม ือก ับหน ่วยงำนร ับรองมำตรฐำน  
ในระดับโลก (M3 S10.6) ตลอดจนผลักดันกำรจัดท ำมำตรฐำนส ำคัญ
ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น กำรติดตั ้ง และแบตเตอรี ่ เพื ่อสร้ำงควำมเชื ่อมั ่น  
ในระบบควำมปลอดภัยของยำนยนต์ดัดแปลง (M3 S10.7) 

2.1.12.5 พัฒนำบุคลำกรสู ่มำตรฐำนระหว่ำงประเทศเพื ่อสนับสนุนกำรค้ำ  
กำรลงทุน โดยมุ่งเน้นกำรปรับระบบกำรพัฒนำบุคลำกรและหลักสูตร 
ที ่ให ้ภำคธุรก ิจเข ้ำมำมีส ่วนร ่วม (M5 S3.4) และพัฒนำก ำลังคน 
เพ่ือรองรับกำรปรับตัวทำงเทคโนโลยีในอนำคตของผู้ประกอบกำร 
ในอุตสำหกรรมและบริกำรต่ำง ๆ รวมถึงอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
และอุตสำหรรมบริกำรดิจิทัลของประเทศ (M๖ S๔.๒) 
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2.1.12.6 ส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสำหกรรม
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัล อำทิ 
ระบบเซ็นเซอร์ (M6 S2.4) รวมทั้งพัฒนำมำตรฐำนและเงื่อนไขกำรเข้ำถึง
ข้อมูลที่เกิดจำกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่เป็นสำกล เพ่ือน ำไปสู่
กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ เกี่ยวเนื่อง (M6 S2.5)  
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกำรลงทุน รวมถึงกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตลำดทั้งภำยในประเทศและภูมิภำคอำเซียน ผ่ำนกำรให้
สิทธิประโยชน์ในรูปแบบที่เหมำะสม (M6 S3.5) 

2.1.12.7 ผลักดันและแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยเฉพำะกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค กำรบังคับใช้กฎหมำย
ลิขสิทธิ์อย่ำงจริงจัง และกำรก ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งพัฒนำ
ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่อกำรลงทุน กำรดึงดูด
แรงงำนทักษะสูง กำรประยุกต์ใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมส่งเสริมให้เกิดกำรด ำเนินกำรในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขหรือพัฒนำกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริม 
ให้เกิดกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิจิทัล 
(M๖ S๔.๓) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.12.8 เร ่งร ัดกำรพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  

โดยสน ับสน ุนกำร เ พิ ่มผล ิตภำพกำรผล ิตของภำคอ ุตสำหกรรม 
และบริกำร ตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ มุ่งเน้นกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน
โดยให้แรงงำนท ำงำนกับเครื่องจักรมำกขึ้น กำรปรับปรุงวิธีกำรบริหำร
จัดกำรธุรกิจและอุตสำหกรรมให้มีประสิทธิภำพ กำรจัดให้มีกลไก 
กำรเชื ่อมโยงตลอดห่วงโซ่ม ูลค่ำและมีมำตรกำรสนับสนุนให้เก ิด  
กำรเชื ่อมโยงตั ้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำให้มีมูลค่ำสูงด้วยกำร ส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภำคอุตสำหกรรม รวมทั้งพัฒนำ
ศ ัก ยภ ำพและยกระด ับข ีด ค ว ำมสำมำ รถขอ งผู ้ป ร ะกอบกำร 
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน สนับสนุนกำรวำงแนวทำงกำรผลิตและพัฒนำ
บุคลำกรผ่ำนกำรเชื่อมโยงภำคกำรศ ึกษำก ับภำคอ ุตสำหกรรม 
และบริกำรตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด แผนพัฒนำก ำลังแรงงำน 
ทั้งประเทศในทุกระดับ กำรฝึกอบรมแรงงำนทั้งก่อนหรือขณะปฏิบัติงำนให้มี
ควำมเข้ำใจและทักษะที่ถูกต้อง กำรส่งเสริมให้แรงงำนมีกำรศึกษำสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของแต่ละสำขำ กำรสนับสนุนกำรยกระดับศักยภำพ
แรงงำนด้วยกำรจูงใจให้แรงงำนพัฒนำตนเองและปรับเปลี่ยนสำยอำชีพ
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ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ตลอดจนกำรน ำเข้ำบุคลำกรที่มีทักษะ 
ในอุตสำหกรรมใหม่จำกต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน รวมทั้งด้ำนข้อมูลที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศและพัฒนำกำรให้บริกำรจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำอย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริมกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนำสินค้ำที่เป็นเอกลักษณ์หรือมีตรำสินค้ำ 
ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล  

  แผนแม่บทการท่องเที่ยว 

2.1.13 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
 กำรท่องเที่ยวไทยเป็นกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมและบริกำร 

ที่มีศักยภำพอ่ืน 
 กำรปรับโครงสร้ำงกำรท่องเที่ยวให้พ่ึงพำนักท่องเที่ยวในประเทศและมีกำรกระจำย

โอกำสทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น 
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
 เมืองและชุมชนที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
 สินค้ำท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมได้รับกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ

เพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับดัชนีกำรพัฒนำกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับด้ำนทรัพยำกร

ทำงวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ไม่เกินอันดับที่ 25 
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเมืองรองทุกเมือง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

ของเมืองรองทั้งหมด) 
 รำยได้จำกนักท่องเที่ยวของชำวไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
 มีชุมชนที่เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมขึ้น 50 ชุมชน 
 ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 50 ชุมชน 
 อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 12  
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 จ ำนวนเมืองและชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล  
ไม่น้อยกว่ำ ๑๑ เมือง 

 อัตรำกำรขยำยตัวของจ ำนวนสินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
และวัฒนธรรมที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.13.1 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนบนฐำนควำมหลำกหลำยและวัฒนธรรม 

พัฒนำขีดควำมสำมำรถคนในท้องถิ่นให้มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ สืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว (M10 S2.2) 

2.1.13.2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรและสตำร์ทอัพประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรพัฒนำ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ให้กับกำรท่องเที่ยว โดยกำรพัฒนำซอฟต์แวร์พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้ำง
ดิจิทัลคอนเทนต์สร้ำงสรรค์ที่มีกำรน ำศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวไทย  
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสร้ำงสรรค์ (M๖ S๓.๔) และกำรใช้ซอฟต์พำวเวอร์ 
เป็นตัวขับเคลื่อน (M2 S2.1) ส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำย และจัดหำ
เงินทุน เพ่ือบ่มเพำะชุมชนให้เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคมและสตำร์ทอัพ  
(M2 S2.3) รวมทั้งพัฒนำแหล่งและบริกำรกำรท่องเที่ยวในเมืองรอง
ให้มีศักยภำพและกระจำยเส้นทำงท่องเที่ยวให้หลำกหลำยอย่ำงทั่วถึง 
เพ่ือกระตุ้นกำรท่องเที่ยวในประเทศ และดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก
ให ้เข ้ำถ ึงแหล ่งท ่องเที ่ยวช ุมชน (M2 S2.2) โดยให้ควำมส ำค ัญ 
กับกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงเอกชนและธุรกิจรำยย่อย  
ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน (M2 S2.4) 

2.1.13.3 พัฒนำกำรท่องเที่ยวตำมแนวคิดโมเดลอำรมณ์ดีมีควำมสุข สนับสนุนให้ม ี
กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ ชีวภำพ และวัฒนธรรม 
ที่มีควำมหลำกหลำย น ำไปสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร (M2 S1.1)  

2.1.13.4 ปรับปรุงกฎหมำย/กฎระเบียบด้ำนงบประมำณ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ ให้เอื้อต่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรลงทุน 
และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนและภำครัฐ (M2 S5.1) 
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การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.13.5 ส่งเสริมกำรท่องเที ่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยยกระดับ  

กำรเสริมสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยว
ด้วยกำรใช้องค์ควำมรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และกำรออกแบบบนฐำน
ของทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ ่น และทรัพยำกรธรรมชำติ  
ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น เพื่อให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
และเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกำรท่องเที่ยววิถีพุทธ ตลอดจนส่งเสริม 
กำรจดทะเบียน กำรคุ้มครอง กำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำและภูมิปัญญำ  
เพื ่อสนับสนุนกำรพัฒนำต่อยอดไปสู ่กำรท่องเที ่ยวเช ิงสร้ำงสรรค์   
และกำรเป็นเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวของภูมิภำค อำทิ แหล่งประวัติศำสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกวัฒนธรรม สินค้ำชุมชน อำหำรไทย และกำรแพทย์
แผนไทย 

2.1.13.6 พัฒนำปัจจ ัยแวดล้อมให้เ อื ้อต ่อกำรส ่ง เสร ิมควำมคิดสร ้ำงสรรค์  
และกำรตลำดท่องเที ่ยวในลักษณะของซอฟต์พำวเวอร์ เพื ่อน ำมำ
พัฒนำต่อยอดสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ กำรพัฒนำ
เมืองสร้ำงสรรค์ กำรส่งเสริมว ิจ ัยและพัฒนำ กำรสร้ำงนวัตกรรม  
กำรลงทุน กำรส่งเสริมกำรตลำด และกำรสร้ำงเรื่องรำวเพื่อบอกเล่ำ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

2.1.14 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

เป้าหมาย 
 กำรท่องเที่ยวไทยเป็นกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมและบริกำร 

ที่มีศักยภำพอ่ืน 
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
 กำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงในกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติของไทย 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับดัชนีกำรพัฒนำกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับด้ำนทรัพยำกร

ทำงวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ไม่เกินอันดับที่ 25 
 นักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติมีค่ำใช้จ่ำยต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
 อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10  
 อันดับของไทยในกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงในกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติ  

อยู่ใน ๒๓  อันดับแรก 
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ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
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ปรองดอง 
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    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.14.1 ส ่ง เ ส ร ิมแหล ่งท ่อ ง เที ่ย วที ่มน ุษย ์ส ร ้ำ งขึ ้น  และกำรท ่อ ง เที ่ย ว  

เพื ่อกำรจัดประชุม กำรท่องเที ่ยวเพื ่อเป็นรำงวัล กำรจัดประชุม
นำนำชำติ และกำรจัดแสดงสินค้ำ  โดยให้ควำมสนับสนุนแนวทำง 
กำรจัดงำนที่ยั่งยืน เช่น กำรจัดงำนรูปแบบไฮบริด และกำรสนับสนุน
ไมซ์สีเขียว เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวส ำหรับ 
กลุ่มบุคคลที่ เที่ยวไปท ำงำนไปโดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล  
(M2 S1.2.3)  

2.1.14.2 ปรับปรุงข้อจ ำกัดของกฎหมำย ลดขั้นตอนกฎระเบียบที่ล้ำสมัยที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรท ำธุรกิจ และกำรขอใบอนุญำตของสถำนประกอบกำร 
ด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี ให้มีควำมครอบคลุม
ถึงธุรกิจรำยย่อย และปรับปรุงกฎหมำยเพื่อจูงใจให้สถำนประกอบกำร
มีควำมใส่ใจและรับผิดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น  (M2 S5.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.14.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองท่องเที่ยว

เชิงธุรกิจให้มีความพร้อมและอ านวยความสะดวกส าหรับการเดินทาง 
เพ่ือการประกอบธ ุรก ิจ  การจัดการแข ่งข ันก ีฬาระด ับนานาชาต ิ  
และการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ พัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ 
สนับสนุนภาคเอกชนและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการกระจายการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
และดึงดูดนักท่องเที ่ยวที ่มีคุณภาพ สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น และชุมชนท้องถิ่นในการน าเสนอสินค้า
และบริการรองรับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ พัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรประมูลสิทธิ์กำรจัดงำนระดับนำนำชำติโดยพัฒนำประสิทธิภำพ
ของสมำคม และกลุ ่มผู ้จ ัดงำนในไทย  รวมถึงสร้างความเข้มแข็ง 
และพัฒนาทักษะส าคัญให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง  
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และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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2.1.15 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

เป้าหมาย 
 กำรท่องเที่ยวไทยเป็นกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมและบริกำร 

ที่มีศักยภำพอ่ืน 
 ไทยมีศักยภำพในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกสินค้ำและบริกำรสุขภำพ  
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น  
 อันดับด้ำนรำยได้กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของประเทศไทย  
 สถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและบริกำรทำงกำรแพทย์ ได้ รับ 

มำตรฐำนเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับดัชนีกำรพัฒนำกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับด้ำนสุขภำพ 

และสุขอนำมัย ไม่เกินอันดับที่ 50 
 สัดส่วนมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำและบริกำรสุขภำพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

อยู่ที่ร้อยละ 1.7 
 อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8 
 อันดับด้ำนรำยได้กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของประเทศไทยดีขึ้น ไม่เกินอันดับที่ ๑๐ 
 อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่ได้รับ

มำตรฐำนกำรท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.15.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองสุขภำพแบบครบวงจร โดยกำรน ำภูมิปัญญำ 

กำรดูแลรักษำสุขภำพด้ำนกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ทำงเลือก  
และกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของชุมชนท้องถิ่นมำพัฒนำต่อยอดบริกำร
และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภำพ เพ่ือสร้ำงแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย 
ให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล ต่อยอดให้เกิดสินค้ำใหม่ (M4 S2.1) 
ตลอดจนมีกำรพัฒนำรูปแบบบริกำรส่งเสริมสุขภำพบนฐำนนวัตกรรม
บริกำรและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น กำรให้
ค ำปรึกษำสุขภำพทำงไกล กำรปรับพฤติกรรมสุขภำพด้วยอำหำรและจิตบ ำบัด 
(M4 S2.๓) 
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ปรองดอง 
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2.1.15.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรท่องเที ่ยวส ำหรับกลุ ่มล ูกค้ำที ่ม ีก ำลังซื ้อสูง  
โดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มผู ้เกษียณอำยุ และกลุ่มพ ำนักระยะยำว 
(M๒ S1.๒.๓) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.15.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และกำรแพทย์แผนไทย 

และปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำ โดยพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 
แก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อสร้ำงแรงจูงใจหรือให้สิทธิประโยชน์
แก่สถำนประกอบกำรเพ่ือให้เข้ำรับมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ ยกระดับคุณภำพ
กำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล ทั้งคุณภำพ 
ของสถำนประกอบกำรที่มีควำมสะอำด ปลอดภัย สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
และคุณภำพของผู้ให้บริกำรที่มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญ สร ้ำงสรรค์ 
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐำนของทรัพยำกรที่มีศักยภำพ 
นวัตกรรม และเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยในกำรให้บริกำรบ ำบัด ฟ้ืนฟู  
รักษำสุขภำพ รวมทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำและสมุนไพรไทย ตลอดจนพัฒนำ
เมืองสมุนไพรและศูนย์สุขภำพดี 

2.1.16 การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
เป้าหมาย 
 กำรท่องเที่ยวไทยเป็นกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมและบริกำร 

ที่มีศักยภำพอ่ืน 
 รำยได้กำรท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำเพ่ิมขึ้น 
 กำรขยำยตัวของท่ำเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้กำรท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7  
 จ ำนวนท่ำเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นสะสม ๒ ท่ำเรือ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.16.1 ส่งเสริมกำรท่องเที ่ยวทำงน้ ำ ทั ้งล่องเรือในมหำสมุทร เรือส ำรำญ  

และกำรล่องเรือในแม่น้ ำ โดยสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำร่วมกับ
ภำคเอกชน เช่น กำรก ำหนดที่ตั ้งท่ำเรือส ำรำญ ทั ้งแบบท่ำเรือหลัก 
และท่ำเรือแวะพักในฝั่งอ่ำวไทยและอันดำมัน จำกพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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ปรองดอง 
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รวมถึงกำรสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับท่ำเรือดังกล่ำว (M2 S1.2.2)  
อีกทั ้ง เร ่งทบทวนกฎหมำยและพัฒนำเทคโนโลย ี เ พื ่อยกระด ับ
อุตสำหกรรมเรือส ำรำญให้แข่งขันได้ในระดับสำกล (M๒ S๕.๒) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.16.2 ส่งเสร ิมการท่องเที ่ยวส าราญทางน้ า  โดยการเพิ ่มประสิทธ ิภาพ  

การให้บริการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
และสิ ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที ่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐาน 
สะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะท่าเทียบเรือโดยสาร เร ือส าราญ 
และเรือยอร์ช พัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ ยว 
เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง ลุ่มน้ าสายส าคัญ  
ภายในภูมิภาคและระหว่างประเทศ และให้ความส าคัญกับการรักษา 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว สร้างสรรค์และยกระดับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับบริบท 
ของพื้นที ่และชุมชน โดยมุ่งเน้นการกระจายกิจกรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
และการสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชน พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน
การท่องเที ่ยวทางน้ าในทุกมิต ิ โดยเฉพาะการปรับปรุงและแก้ไข
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ความปลอดภัย 
ในการเดินทางท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดน 
ของบุคคลและตัวเรือ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะทาง  

2.1.17 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของจ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เดินทำงผ่ำนแดนระหว่ำง

ประเทศไทยกับประเทศสมำชิกอำเซียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.17.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนา
และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง 
ทางน้ า และทางอากาศ และระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศในภูมิภาค และจากเมืองหลักสู่เมืองรอง 
รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้
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กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและอาเซียน ซึ ่งจะเชื ่อมโยง 
กับแหล่งท่องเที ่ยวและกิจกรรมของชุมชน เส้นทางการท่องเที ่ยว  
เชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลก อ านวยความสะดวก
ในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาและยกระดับพิธีผ่านแดน
ของการเดินทางในทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการจัดเก็บข้อมูลที ่เป ็นประโยชน์กับการวิเคราะห์สถานการณ์
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เพ่ือสามารถน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ที่ตรงประเด็น และใช้ในการให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 

2.1.18 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย 
 กำรท่องเที่ยวไทยต้องมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืนในทุกมิติ  
 กำรท่องเที่ยวไทยเป็นกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมและบริกำร 

ที่มีศักยภำพอ่ืน 
 นักท่องเที่ยวมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น 
 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวมีคุณภำพและมำตรฐำนดีขึ้น 
 กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ผู้ประกอบกำรและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวไทย เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 10 
 ระดับควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้น 0.05 คะแนน  
 จ ำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทำงซ้ ำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15  
 อันดับกำรพัฒนำกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยว ด้ำนควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  

อยู่ใน ๗๘ อันดับแรก 
 อันดับกำรพัฒนำกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยว ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรขนส่ง 

ทำงอำกำศ อยู่ใน ๑๓ อันดับแรก 
 อันดับกำรพัฒนำกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยว ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรขนส่งทำงบก

และทำงทะเล อยู่ใน ๔๗ อันดับแรก 
 อันดับกำรพัฒนำกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยว ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

อยู่ใน ๒๖ อันดับแรก 
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 อันดับกำรพัฒนำกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยว ด้ำนควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยำกรธรรมชำติ อยู่ใน ๘๑ อันดับแรก  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.18.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรกำรท่องเที ่ยวอย่ำงยั ่งยืนตำมแนวคิด เศรษฐกิจ

ชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว พัฒนำระบบกำรจัดกำร
พื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ของระบบนิเวศ ตลอดจนสนับสนุนสถำนประกอบกำรที ่เป ็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ หรือมำตรกำรอ่ืน ๆ 
เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (M2 S3.1) รวมถึงกำรจัดโซนนิ่ง
พ้ืนที่ส ำหรับกำรท่องเที่ยว 

2.1.18.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรในแหล่งท่องเที่ยวและสถำนประกอบกำร
ท่องเที ่ยวให้ได้มำตรฐำนเป็นที ่ยอมรับในระดับสำกล โดยเฉพำะ 
ด้ำนควำมปลอดภัย ควำมสะอำด ควำมเป็นธรรม และกำรจัดกำร
สิ ่งแวดล้อมอย่ำงยั ่งย ืน (M2 S3.2) รวมทั ้งสนับสนุนให้มีกำรใช้ 
“กองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวไทย” เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยว หรือ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรท่องเที่ยวในชุมชน และจัดให้มีกำรประกันภัย
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติในระหว่ำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ (M2 S3.3)  
และก ำหนดแนวปฏิบัติตนที่เหมำะสมของผู้ประกอบกำรธุรกิจ บุคลำกร  
และนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบกำรท่องเที่ยว
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ (M๒ S๔.๓)  

2.1.18.3 ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีควำมเป็น
เอกภำพ น่ำเชื่อถือ และทันสมัย เพื่อให้ผู้ประกอบกำรใช้ในกำรด ำเนิน
ธ ุรก ิจ และให้หน่วยงำนภำคร ัฐใช ้ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำ  
ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีประสิทธิภำพ (M2 S6.1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่ ส ำหรับข้อมูลกำรท่องเที่ยว และบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย 
ของทุกภำคส่วน (M2 S6.3) ปรับปรุงกฎหมำย/กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อเทคโนโลยีด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะตัวแทนจ ำหน่ำยกำรท่องเที่ยวออนไลน์  
ที่ครอบคลุมถึงเศรษฐกิจแบ่งปันบนแพลตฟอร์ม (M2 S5.3) และสนับสนุน
กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลของภำครัฐและเอกชน โดยใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนำ
โดยเอกชน ในกำรเปิดให้เชื่อมต่อแพลตฟอร์ม เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยว (M2 S6.2)  
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2.1.18.4 ส่งเสริมสวรรค์แห่งกำรช็อปปิง โดยสนับสนุนให้มีกลุ่มสินค้ำที่ระลึก
ประจ ำชำติ และจัดให้มีพ้ืนที่ปลอดอำกรเป็นพิเศษ (M2 S1.2.1) 

2.1.18.5 ยกระดับกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพของบุคลำกรในภำคกำรท่องเที่ยว 
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของธุรกิจและกำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ
และยั่งยืน (M2 S4.1) รวมทั้งส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกร
ภำคกำรท่องเที่ยวและบริกำรที่เกี่ยวข้องเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลของภำครัฐ  
และมีกำรขึ้นทะเบียนแรงงำนภำคกำรท่องเที่ยวอย่ำงถูกต้อง (M2 S4.2) 

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.18.6 เร่งรัดการพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 

เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ 
เพ่ือมุ่งเน้นขยายตลาดและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีรายได้สูง 
โดยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที ่อาจเกิดจากกิจกรรมการท่องเที ่ยวทุกมิติ โดยเฉพาะ 
ด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ  
เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนา
ผู้ ประกอบการ ชุ มชนและบุ คลากรด้ านการท่ องเที่ ยวทั้ ง ระบบ  
ให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ 
ควบคู่ ไปกับการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี 
ด้านการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว  

  แผนแม่บทพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

2.1.19 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย 
 กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของภำคและกำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยำยตัว

เพ่ิมขึ้น 
 ควำมไม่เสมอภำคในกำรกระจำยรำยได้ของภำคลดลง 
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 กำรพัฒนำเมืองให้มีควำมน่ำอยู่ อย่ำงยั่งยืน มีควำมพร้อมในกำรรับมือและปรับตัว 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชำชนทุกกลุ่มมีคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงทั่วถึง 

 เมืองในพ้ืนที่เป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือกระจำยควำมเจริญและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ในทุกมิต ิ

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ต่อประชำกรในภำค เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำอัตรำกำรเติบโต 

ของรำยได้ต่อประชำกรของประเทศ โดยอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ต่อประชำกรในภำค 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ ๔.๖ 

 สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคในกำรกระจำยรำยได้ของภำค ต่ ำกว่ำสัมประสิทธิ์  
ควำมไม่เสมอภำคของประเทศ โดยสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคในกำรกระจำย
รำยได้ของภำครำยปี ไม่เกิน ๐.๔๑ 

 เมืองอัจฉริยะมีจ ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำ 105 พ้ืนที ่ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โดยเพ่ิมขึ้น ๑๕ เมือง  

 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของมูลค่ำทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดเป้ำหมำย 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 

 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของงบลงทุนของภำครัฐของจังหวัดเป้ำหมำย เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ ๐.๐๙  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.19.1 พัฒนำพื ้นที ่และเมือง โดยส่งเสร ิมกำรพัฒนำกลไกควำมร ่วมมือ 

ระหว่ำงภำครัฐ เอกชน ประชำชน และประชำสังคมเพื่อกำรวำงแผน
พัฒนำพื้นที ่และเมืองที ่ม ีพื ้นที ่ต ่อเนื ่องกันเช ิงนิเวศ  อำทิ กฎบัตร 
กำรพัฒนำเมืองและบรรษัทพัฒนำเมือง สนับสนุนกำรเพิ่มบทบำท  
กำรขยำยเครือข่ำยของวิสำหกิจเพื่อสังคมในกำรพัฒนำพื้นที่และเมือง 
เช่น วิสำหกิจสุขภำพเพ่ือสังคม (M8 S2.1) ตลอดจนยกระดับควำมสำมำรถ
ทำงกำรเงินกำรคลังและกำรจัดกำรลงทุนในระดับพื้นที่  โดยผลักดัน
กำรแก้ไขกฎระเบียบให้ท้องถิ่นมีควำมคล่องตัวทั้งด้ำนกำรจัดหำรำยได้ 
กำรระดมทุน และมำตรกำรทำงภำษี รวมถึงศึกษำควำมเป็นไปได้ 
ในกำรใช้กองทุนเพื่อเป็นกลไกในกำรพัฒนำเมืองและใช้ประโยชน์ 
จำกกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ (M8 S4.2)  

2.1.19.2 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของเมืองที่มีกำรออกแบบ
ตำมหลักอำรยสถำปัตย์ และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยชุมชนเมือง
เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของคนกลุ่มเปรำะบำง (M8 S1.4) ตลอดจน
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พัฒนำและประเมินควำมพร้อมทำงด้ำนดิจ ิท ัลของเมืองให้พร้อม 
ต่อกำรยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะที่พร้อมรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลง
และภัยพิบัติโดยค ำนึงถึงคุณค่ำดั้งเดิมของชุมชน (M8 S2.3)  

2.1.19.3 สนับสนุนปัจจัยที ่เ อื ้อต่อกำรลงทุนในพื้นที ่  โดยเฉพำะกำรผลักดัน 
ให้เกิดกำรรวมกลุ่มของอุตสำหกรรมและบริกำร กำรประชำสัมพันธ์
ข ้อมูลแก่น ักลงทุนและประชำชน  กำรดึงด ูดผู ้เชี ่ยวชำญต่ำงชำติ 
ให้มำท ำงำนและอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ (M8 S3.3) 

2.1.19.4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง โดยค ำนึงถึงกำรวำง  
ผังเมืองที่ครอบคลุมทุกมิติ ส่งเสริมกระบวนกำรจัดรูปที่ดิน ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ให้สอดรับกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรศึกษำ  
ควำมเหมำะสมในกำรปรับปรุงกำรใช้ประโยชน์ที ่ด ินและอำคำร  
เพื่อรองรับกำรพัฒนำพื้นที่รอบสถำนีขนส่งมวลชน รวมถึงเพิ่มพื้นที่  
สีเขียวและพ้ืนที่สำธำรณะของเมือง (M8 S2.4) 

2.1.19.5 เสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นทุกระดับให้มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่และเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการวางแผน
พัฒนาพ้ืนที่และเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดขอบเขต
พ้ืนที่ตามผังภูมินิเวศ (M8 S4.1)   

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.19.6 พัฒนำเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่  

และเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น นครรำชสีมำ เมืองในระเบียง
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก สงขลำ และภูเก็ต โดยมุ่งเน้นกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ 
จัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนำระบบขนส่งมวลชนขนำดใหญ่
เพ่ือให้เป็นระบบสัญจรหลักของประชำชนในเมือง รวมถึงพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนโทรคมนำคม สื่อสำร และดิจิทัลที่ทันสมัย พัฒนำระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำเขตนวัตกรรม โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงสังคม ตลอดจน
จัดระบบและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เพียงพอต่อจ ำนวนประชำกร 

2.1.19.7 ส่งเสริมกำรกระจำยควำมเจริญสู ่ภ ูม ิภำคเพื ่อลดควำมเหลื ่อมล้ ำ   
โดยพัฒนำเมืองในจังหวัดเป้ำหมำยให้เป็นเมืองน่ำอยู่ที่เป็นศูนย์กลำง
ทำงเศรษฐกิจและสังคมและกำรบริกำรให้กับพื้นที่โดยรอบ ครอบคลุม
กำรพัฒนำพื้นที่ชนบท เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุน
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรพัฒนำเมืองที่มีกำรบูรณำกำรกับทุกภำคส่วน
ทั้งในกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งโบรำณคดี มรดกทำง
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สถำปัตยกรรมและศิลปว ัฒนธรรม อัตล ักษณ์และว ิถ ีช ีว ิตพื ้นถิ ่น  
อย่ำงยั่ งยืน ส่ งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำเมืองในจังหวัดเป้ำหมำย  
ตำมควำมเหมำะสมของแต ่ละ เม ือ ง  แผนกำร ใช ้ประ โยชน ์ที ่ด ิน  
แผนรองร ับภ ัยพ ิบ ัต ิ ตลอดจนกำรพัฒนำเป็นเมืองอัจฉริยะที่ มี 
กำรบริหำรจัดกำร โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม
จำกประชำชน กำรต่อยอดจำกพ้ืนฐำนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริม 
กำรจ้ำงงำนในท้องถิ่น มุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ทำงเศรษฐกิจและสังคมแก่พ้ืนที่โดยรอบ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรรักษำพ้ืนที่สี เขียวอย่ำงเป็นระบบ  
โดยภำคเหนือ มุ่งเน้นกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม และกำรเกษตรมูลค่ำสูง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้น 
กำรพัฒนำกำรค้ำและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจใหม่ กำรเกษตรมูลค่ำสูง  
ภำคกลำงและตะวันออก มุ่ ง เน้นกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำ  
และกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีอยู่ เดิม ภำคใต้  มุ่ งเน้นกำรพัฒนำ 
และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เชิงนิ เวศและอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
แบบครบวงจร  

2.1.20 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 
 เมืองมีระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมและได้มำตรฐำน 
 ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพ่ิมขึ้น ๖ เมือง 
 มีแผนผังภูมินิเวศระดับจังหวัด อย่ำงน้อย ๑ ผัง  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 

2.1.20.1 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื ่อกำรพัฒนำพื ้นที่ 
และเมืองร่วมกันระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ที่มีกำรเปิดเผยและแบ่งปัน
ข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐำนของเมือง งบประมำณ/โครงกำร และทักษะ
ดิจิทัลของแรงงำนในพื้นที่ ส่งเสริมกำรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเมือง เช่น กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ
กับภำคีกำรพัฒนำอื่น ๆ และกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศของเมือง   
(M8 S2.2) กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัยของประชำชน 
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รวมถึงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเมืองที่มีประสิทธิภำพ ตลอดจนผลักดัน 
กำรพัฒนำระบบตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำพื้นที่
และเมือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรที่มีควำมส ำคัญในเชิงงบประมำณ
และควำมครอบคลุมของพ้ืนที่ ด้วยกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของประชำชน 
(M8 S4.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.20.2 จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำเมืองและแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่รองรับ

กำรพัฒนำเมือง โดยค ำนึงถึงศักยภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่ำ  
พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสำหกรรมที่เหมำะสม 
รวมถึงจัดท ำแผนผังภูมินิเวศระดับจังหวัดอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
พ้ืนที่เมืองชั้นในเพ่ือลดปัญหำกำรกระจัดกระจำยของเมือง สนับสนุน 
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำเมืองและระบบข้อมูลขนำดใหญ่ 
ที่ทุกหน่วยงำนสำมำรถใช้งำนร่วมกัน ซึ่งเป็นระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่มี
กำรวิเครำะห์ เชื ่อมโยง จัดกำร ส ำหรับสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
พื้นที ่ด ้วยแผนผังภูม ิน ิเวศทั ้งในระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน 
ตลอดจนพัฒนำประสิทธ ิภำพกำรบร ิหำรจ ัดกำรเม ืองผ ่ำนกลไก
คณะกรรมกำรพัฒนำเมืองระดับท้องถิ ่น เครือข่ำยกำรพัฒนำเมือง 
ในระดับต่ำง ๆ  

2.1.20.3 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ และบูรณำกำรทุกภำคส่วนทั้งในและต่ำงประเทศ 
ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำเมือง รวมถึงกำรรักษำพ้ืนที่สีเขียวในภำพรวม 
ของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทุกระดับ 
พัฒนำและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้ำนกำรอนุรักษ์และพัฒนำเมือง  
ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจ 
สร้ำงสรรค์ซึ่งใช้ทุนทำงวัฒนธรรม องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร สนับสนุนกำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

2.1.21 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์   
เป้าหมาย 
 ไทยเป็นประตูและทำงเชื่อมโครงข่ำยคมนำคมและโลจิสติกส์ของภูมิภำค 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
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 ประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
 กำรขนส่งสินค้ำทำงรำงเพ่ิมขึ้น 
 กำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น  
 ผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนลดลง 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ น้อยกว่ำ 

ร้อยละ ๑๒ 
 ดัชนีวัดประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศของประเทศไทย อยู่ใน ๒๕ ล ำดับแรก 

หรือคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 
 สัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงต่อปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทั้งหมด ไม่ต่ ำกว่ำ 

ร้อยละ ๔ 
 สัดส่วนกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองต่อกำรเดินทำงในเมืองทั้งหมด  

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐ และเมืองหลักในภูมิภำค 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ 

 จ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน ไม่เกิน 18 คนต่อประชำกร 1 แสนคน   
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 

2.1.21.1 พัฒนำระบบขนส่งทำงรำงให้เป็นโครงข่ำยกำรเดินทำงและขนส่งหลัก
ของประเทศ เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณจุดเชื่อม
ระหว่ำงไทย สปป.ลำว และจีนที่จังหวัดหนองคำยและพ้ืนที่ เศรษฐกิจ
ภำยในประเทศให้สำมำรถเข้ำสู ่จ ีนและกลุ ่มประเทศในอนุภูมิภำค 
ลุ่มน้ ำโขงได้โดยสะดวก (M5 S2.3) รวมทั้งเพิ่มศักยภำพระบบขนส่ง
ทำงน้ ำ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเดินเรือในแม่น้ ำสำยส ำคัญ โดยเฉพำะ
เจ้ำพระยำ น่ำน ป่ำสัก ให้มีควำมสะดวก ปลอดภัย และสำมำรถเชื่อมโยง 
กำรเดิ นเรื อในแม่น้ ำเจ้ ำพระยำสู่ ท่ ำเรื อแหลมฉบั ง ตลอดจนพัฒนำ 
ร่องน้ ำเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนกำรขนส่งภำยในประเทศและระหว่ำง
ประเทศให้มีประสิทธิภำพ (M5 S2.4)  

2.1.21.2 สนับสนุนกำรพัฒนำข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทำงด้ำนกำยภำพ
และกำรบริหำรจัดกำร อำทิ กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร กำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ ที่เชื่อมโยงครอบคลุมกำรขนส่งทุก เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรได้เข้ำมำ 
มีบทบำทในกำรให้บริกำรมำกขึ้น ผลักดันกำรแก้ไขข้อบังคับต่ำง ๆ  
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ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะอย่ำงยิ ่งที ่เกี ่ยวข ้องกับ 
กลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง จีน และภูมิภำคอำเซียน (M5 S2.5) 

2.1.21.3 พัฒนำระบบคมนำคมและโลจ ิสต ิกส ์ โดยบ ูรณำกำรแผนพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเข้ำกับเส้นทำงในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงกับจีนตอนใต้ 
และเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ  
(M5 S2.2) สนับสนุนให้มีกำรบูรณำกำรกำรลงทุนพัฒนำสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกและศูนย ์โลจ ิสต ิกส ์ เ พื ่อรองร ับการขนส่งต่อเนื่ อง 
หลายรูปแบบ อำทิ ย่ำนเก็บกองตู้สินค้ำ ท่ำเรือบก และศูนย์เปลี่ยนถ่ำยสินค้ำ 
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนในแนวเส้นทำงยุทธศำสตร์ขนส่งสินค้ำหลัก 
(M5 S2.6) รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรดึงดูดกำรลงทุนของภำคเอกชน 
ในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกำรประเมินผล 
ทีช่ัดเจน (M5 S2.7) 

2.1.21.4 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งสำธำรณะ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ตำมศักยภำพของพื ้นที ่เพ่ือสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ และการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ของเมืองให้ครอบคลุม 
รองร ับการขยายต ัวของก ิจกรรมทาง เศรษฐก ิจ  ความต ้องการ 
ของประชาชน รวมทั้งพัฒนาสิ่งอ านวยควำมสะดวก รองรับกำรท่องเที่ยว
และบริกำรที่เกี่ยวข้อง (M8 S3.1) รวมทั้งช่วยส่งเสริมกำรเดินทำง 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (M๑๐ S๕.๕) 

2.1.21.5 ส่งเสริมให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
และบริกำรสำธำรณะของภำครัฐเพ่ิมขึ้น โดยกำรสร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำในมิติต่ำงๆ (M๖ S๑.๓) และพัฒนำมำตรฐำนและเงื่อนไข
กำรเข้ำถึงข้อมูลที่เกิดจำกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่เป็นสำกล 
รองรับกำรแลกเปลี ่ยนและเชื ่อมโยงข้อมูลภำยในหน่วยงำนภำครัฐ 
และระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนภำยในภูมิภำค เพื่อให้มี  
ข้อมูลขนำดใหญ่ น ำไปสู ่กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ที่เกี่ยวข้อง (M๖ S๒.๕) โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งพัฒนำบัตรโดยสารร่วม 
และก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม ในระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเขตกรุงเทพฯ เพ่ือจูงใจให้ประชำชนหันมำเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะ 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.21.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพกำรขนส่งทำงรำง โดยจัดหำ 

สิ ่งอ ำนวยควำมสะดวก รถจักรและล้อเลื ่อนที่สอดรับกับเทคโนโลยี 
ระบบรถไฟในอนำคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส ่วนร่วม 
ในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยมำกขึ้น  
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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  
และแหล่งน้ ำธรรมชำติ ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำด 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ท่ำเรือทั้งชำยฝั่งและท่ำเรือแม่น้ ำในภูมิภำค 
ตลอดจนยกระดับให้เป็นจุดน ำเข้ำ - ส่งออกสินค้ำของกลุ่มประเทศ
กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ เวียดนำม และเป็นท่ำเรือสนับสนุนให้กับ
ท่ำเร ือหลักของประเทศ โดยเฉพำะท่ำเร ือแหลมฉบัง ส ่งเสริมให้
ผู้ประกอบกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สอดรับกับบริบทกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ  

2.1.21.8 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงอำกำศ โดยพัฒนำท่ำอำกำศยำนหลัก
ของประเทศ ขยำยขีดควำมสำมำรถของระบบท่ำอำกำศยำนภูมิภำคต่ำง ๆ 
ให้สำมำรถรองรับปริมำณควำมต้องกำรเดินทำงและขนส่งส ินค้ำ 
ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศที่เพิ่มขึ ้น รวมทั้งสนับสนุนกำรปรับปรุง
ระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ำอำกำศยำนเพ่ือรักษำคุณภำพควำมปลอดภัย 
ควำมพร้อมของอุปกรณ์ และกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู ้โดยสำร 
และส ินค ้ำ  รวมถ ึง กำร เผช ิญ เหต ุฉ ุก เฉ ิน ให ้ได ้มำตรฐำนสำกล 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

2.1.21.9 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงถนน โดยกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำ
โครงข่ำยถนนให้มีคุณภำพ สำมำรถรองรับควำมต้องกำรเดินทำง  
และขนส่งสินค้ำระหว่ำงพื้นที่บริเวณด่ำนกำรค้ำ และประตูกำรค้ำหลัก  
ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมทั้งรองรับกำรพัฒนำเมืองและพื้นที่
พิเศษ พื้นที ่เกษตรกรรม ท่องเที ่ยว อุตสำหกรรม และเชื ่อมต่อกับ 
ระบบขนส่งรูปแบบอ่ืน สนับสนุนกำรบูรณำกำรข้อมูลกำรเดินทำง กำรขนส่ง
ทุกรูปแบบและฐำนข้อมูล เพ่ือน ำไปสู่กำรควบคุมสั่งกำรและบริหำรจัดกำร
จรำจรอัจฉริยะในระดับพื ้นที ่และระดับประเทศ สนับสนุนกำรใช้
ยำนพำหนะที่ใช้พลังงำนสะอำด และมีประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนสูง  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำจุดเสี่ยงอันตรำย 
เพ่ือลดควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุทำงถนน 
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2.1.21.10 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 
เมืองหลักในภูมิภำคและพื้นที่พิเศษ โดยสนับสนุนกำรจัดระบบขนส่ง
สำธำรณะผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือรองรับ
กำรเดินทำงของคนทุกกลุ่มกำรเดินทำงที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง
และยกระดับกำรพัฒนำสถำนีภำยใต้แนวคิดกำรพัฒนำพื้นที่โดยรอบ 
รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรและบัตรโดยสำรร่วม 
ในระบบขนส่งสำธำรณะ 

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

2.1.22 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน   
เป้าหมาย 
 กำรสร้ำงควำมพร้อมของปัจจัยสนับสนุนเพ่ือรองรับกำรใช้ยำนยนต์ ไฟฟ้ำ 

อย่ำงเป็นระบบ 
 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลง 
 กำรใช้พลังงำนทดแทนที่ผลิตภำยในประเทศเพ่ิมมำกขึ้น 
 ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศเพ่ิมขึ้น 
 กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบไฟฟ้ำของประเทศให้มีประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยี  

ระบบโครงข่ำยสมำร์ทกริด 

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนสถำนี อัดประจุ ไฟฟ้ำสำธำรณะ/หัวจ่ำยชำร์จเร็ว เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ  

๑,๐๐๐ หวัจ่ำย 
 สัดส่วนของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำ ไม่เกินร้อยละ 60 
 สัดส่วนของกำรใช้พลังงำนทดแทนที่ผลิตได้ภำยในประเทศในกำรผลิตไฟฟ้ำ ควำมร้อน

และเชื้อเพลิงชีวภำพ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๑๖ - ๑๘  ของพลังงำนขั้นสุดท้ำย 
 ค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย ไม่เกิน ๗.0 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ/ 

พันล้ำนบำท  
 
 



       
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
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 จ ำนวนแผนงำนและ/หรือโครงกำรที่ก ำลังพัฒนำ/โครงกำรน ำร่อง/โครงกำร 
ที่มีกำรใช้งำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ  
โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบสมำร์ทกริด อย่ำงน้อย ๑ แผนงำน/โครงกำร 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 

2.1.22.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื ้นฐำนด้ำนพลังงำนให้มีควำมพร้อม ต่อปริมำณ 
กำรใช้งำนรถยนต์ไฟฟ้ำ โดยส่งเสริมกำรลงทุนและพัฒนำจุดอัดประจุ
หรือเครื ่องชำร์จยำนยนต์ไฟฟ้ำที ่บ้ำน ส ำนักงำน และที ่สำธำรณะ  
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (M3 S7.1) พร้อมทั้งปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพ รองรับปริมำณควำมต้องกำรประจุไฟฟ้ำ 
ได้เพียงพอตลอดเวลำ และมีกำรค ำนวณค่ำไฟฟ้ำแยกกับกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ภำยในบ้ำน (M3 S7.2)  

2.1.22.2 ส่งเสร ิมกำรใช ้พล ังงำนทดแทนและนว ัตกรรมประหยัดพลังงำน 
ในครัวเรือน พัฒนำระบบข้อมูลกำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต และกำรใช้งำน 
สนับสนุนกำรใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงำนที ่ม ีรำคำที ่เหมำะสม  
รวมทั ้งผล ักด ันกำรสร ้ำงกำรร ับรู ้และกำรให้ข ้อม ูลแก่ประชำชน  
ในกำรใช้เทคโนโลยีพลังงำนที่มีประสิทธิภำพและช่วยลดค่ำใช้จ่ำย 
ในระยะยำว (M10 S5.4) 

2.1.22.3 ส่งเสริมให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนพลังงำน โดยกำรสร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ทำงเทคโนโลยี อำทิ แพลตฟอร์มซื้อขำยพลังงำน (M๖ S๑.๓) และส่งเสริม 
กำรใช้เทคโนโลยีด้ำนสมำร์ทกริดเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรประจุไฟฟ้ำ 
แบบบูรณำกำร อำทิ มิเตอร์อัจฉริยะ และกำรเชื่อมโยงข้อมูล (M๓ S๗.๓)    

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.22.4 สนับสนุนกำรจัดหำและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำนให้มี 

ควำมมั ่นคงรองรับควำมต้องกำรใช้พลังงำนและกำรเปลี ่ยนแปลง  
ด้ำนเทคโนโลยี กำรจ ัดหำ พัฒนำ และจัดกำรแหล่งป ิโตรเล ียม 
เชื ้อเพลิงธรรมชำติทำงเลือกและถ่ำนหิน ส่งเสริมพลังงำนอัจฉริยะ 
และระบบกักเก็บพลังงำนผ่ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและปัจจัยแวดล้อม  
กำรผลิต กำรใช้ และกำรวิจัย พัฒนำ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน  
โดยมุ่งเน้นพลังงำนทดแทนชุมชน รวมถึงกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ
กำรผลิตและใช้ไฟฟ้ำแบบเรียลไทม์ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน
ในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจ ภำคขนส่ง ภำคครัวเรือน ภำครัฐ 
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รวมทั้งสนับสนุนกำรปลูกจิตส ำนึกให้เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้
พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 

2.1.22.5 พัฒนำ ปรับปรุงกฎหมำย และระเบียบกำรก ำกับดูแลให้เอื้อต่อกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพย์สินหรือโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงพลังงำนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2.1.23 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมาย 
 เศรษฐกิจดิจิทัลภำยในประเทศมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
 มูลค่ำอุตสำหกรรมดิจิทัลและอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศ 

มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
 ประชำชนมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตมำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรเข้ำถึงของบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ร้อยละ ๑๙.๕ 

ของจ ำนวนประชำกร 
 มีกำรพัฒนำจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจรำจรอินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศ 

ที่ท ำให้บริกำรดิจิทัลของไทยสำมำรถแข่งขันได้ อย่ำงน้อย 1 จุด 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 

2.1.23.1 สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรด ำรงชีพ อำทิ 
ก ำ ร ใ ช ้อ ุป ก รณ ์อ ิเ ล ็กทรอน ิก ส ์อ ัจ ฉ ร ิย ะ  แล ะกำ รท ำ ธ ุร กร รม 
ทำงอิเล ็กทรอนิกส์ (M6 S1.4) กำรขับเคลื ่อนนโยบำยควำมเป็น
เจ ้ำของอธ ิป ไตยทำงข ้อม ูล  กำรคุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลจำก
แพลตฟอร์มที่ท ำธุรกิจจำกข้อมูลของคนไทย (M6 S4.5) กำรพัฒนำ
มำตรฐำนและเงื ่อนไขกำรเข้ำถึงข้อมูลให้รองรับกำรแลกเปลี ่ยน 
และเชื่อมโยงข้อมูลภำยในหน่วยงำนภำครัฐ และระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนภำยในประเทศและภูมิภำค (M6 S2.5)  

2.1.23.2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิทัลที ่จะสนับสนุนให้ไทยสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกควำมได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์ โดยเฉพำะกำรขยำยแบนด์วิดท์
อินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศ กำรเชื ่อมต่อโครงข่ำยเพื่อลดต้นทุน 
กำรสร้ำงศูนย์ข้อมูล รวมไปถึงกำรพัฒนำบริกำรคลำวด์สำธำรณะ 
ในประเทศ (M6 S3.2) ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่มีคุณภำพ เข้ำถึงได้ ทั้งในด้ำนพ้ืนที่และรำคำ (M6 S4.1)  
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การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.23.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัลในส่วนของโครงข่ำย 

สื่อสำรหลักและบรอดแบรนด์ควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
สนับสนุนกำรบูรณำกำรกำรใช้งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนดิจิทัลและรูปแบบสถำปัตยกรรมโครงข่ำยให้เชื่อมต่อ โดยพัฒนำเทคโนโลยี
สื่อสำรไร้สำยในระบบ 5G สนับสนุนกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 
ในด้ำนกำรบริกำรปลำยทำงทั้งแบบใช้สำยและไร้สำย ส่งเสริมกำรลงทุน 
และร่วมใช้ทรัพยำกรโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ครอบคลุมทั้งภำคพื้นดิน เคเบิ้ลใต้น้ ำ และระบบดำวเทียม สนับสนุน
ก ำ รพ ัฒนำ ร ะบบน ิเ ว ศด ้ำ นด ิจ ิท ัล  โดยเฉพำะศูนย์ ข้ อมู ลที่ ได้
มำตรฐำนสำกล บุคลำกร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กำรปรับปรุงกฎหมำย 
ที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ที่มีควำมส ำคัญ อำทิ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำนกำรเงิน  
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับภัยคุกคำมไซเบอร์ 

  แผนแม่บทผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

2.1.24 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

เป้าหมาย 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีศักยภำพสูงในกำรด ำเนินธุรกิจ สำมำรถยกระดับ

และปรับตัวเข้ำสู่กำรแข่งขันใหม่ 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยใหม่ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๓๗ 
 อัตรำกำรขยำยตัวจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยใหม่ ร้อยละ 15 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ใน  

34 อันดับแรก 
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    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.24.1 ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรในประเทศให้สำมำรถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงน ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
มำใช้ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร เพื่อเพิ่มผลิตภำพและควำมสำมำรถ 
ในกำรท ำก ำไรของผู้ประกอบกำร  (M๖ S๑.๒) 

2.1.24.2 เสริมสร้ำงควำมรู้พ้ืนฐำนทำงธุรกิจแก่เยำวชนและผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยเฉพำะควำมรู้และทักษะด้ำนดิจิทัล 
กำรเงิน กำรตลำด โมเดลธุรกิจ แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และกำรใช้
ประโยชน์จำกทุนทำงวัฒนธรรม รวมทั้งควำมรู้และทักษะเชิงลึก 
ตำมควำมต้องกำรเฉพำะด้ำนของสำขำ ขนำดและประเภทของธุ รกิจ  
(M7 S4.1) พร้อมทั้งให้สิทธิประโยชน์ และสิ่งจูงใจให้วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ 
ในกำรบริหำรจัดกำร กำรยกระดับประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรให้บริกำร 
(M7 S4.2) ตลอดจนส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมภำยในสำขำและกับรำยใหญ่ภำยในห่วงโซ่อุปทำน  
(M7 S4.4)  

2.1.24.3 เสร ิมสร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง 
และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนกำรผลิตและบริกำร  
กำรจัดกำรและกำรตลำด (M12 S2.3) 

2.1.24.4 ส่งเสริมกำรเชื ่อมโยงธุรกิจวิสำหกิจเริ ่มต้นสู ่ตลำดโลก โดยส่งเสริม 
ให้วิสำหกิจเริ่มต้นเข้ำสู่โครงกำรบ่มเพำะ โดยเฉพำะโครงกำรในต่ำงประเทศ 
(M7 S6.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.24.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ โดยวำงรำกฐำนกำรศึกษำ 

ทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยำวชนรุ่นใหม่และพัฒนำผู้ประกอบกำร
ในทุกระดับให้มีทักษะพ้ืนฐำนที่ จ ำเป็นและควำมถนัดที่ แตกต่ำง 
และหลำกหลำยของแรงงำนในกำรประกอบธุรกิจ ขับเคลื่อนธุรกิจ 
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และทุนทำงวัฒนธรรม 
ในกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร กำรขยำยช่องทำงกำรตลำด  
กำรสร้ำงตรำสินค้ำให้เป็นที่ยอมรับ  สนับสนุนกำรให้สิทธิประโยชน์ 
เพื่อดึงดูดแรงงำนและบุคลำกรคุณภำพ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและสร้ำง
เครือข่ำยของผู้ประกอบกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้ง
พัฒนำระบบและกลไกที่ท ำให้เกิดควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำ 
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2.1.25 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

เป้าหมาย 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเติบโต 

และแข่งขันได้ 
 สินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่ไม่ใช่รำยใหญ่เพ่ิมขึ้น 
 มูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนของกิจกำรที่เริ่มตั้งต้นและวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อมเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวสินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่ไม่ใช่รำยใหญ่ ร้อยละ 10 และสัดส่วนกำรเข้ำถึง 

สินเชื่อของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อสินเชื่อรวม เพ่ิมข้ึนเป็นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๕๕.๕ 

 อัตรำมูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนของกิจกำรที่เริ่มตั้งต้นและวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม ขยำยตัวร้อยละ 12  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

  การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.25.1 ส่งเสริมสถำบันทำงกำรเงินเฉพำะกิจให้มีมำตรกำรสินเชื่อและกำรค้ ำประกัน

สินเชื่อที่ชัดเจนส ำหรับแต่ละเซกเมนต์ของวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อม รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้แตกต่ำง 
จำกสถำบันกำรเงินทั่วไปเพ่ือให้ผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะวิสำหกิจรำยเล็ก
และรำยย่อยเข้ำถึงได้  (M7 S3.2) สน ับสน ุน ให ้สถำบ ันกำรเง ิน 
หรือธนำคำรและผู ้ให้บริกำรที ่ไม ่ใช ่สถำบันกำรเง ินใช้ข ้อมูลธ ุรกิจ  
และร่องรอยดิจิทัลในกำรพิจำรณำปล่อยสินเชื่อให้กับวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (M7 S3.1) 

2.1.25.2 ส่งเสริมให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมระดมทุนผ่ำนตลำดทุน
หร ือแหล่งทำงเลือกที ่หลำกหลำย รวมทั ้ง เป ิดโอกำสให้ว ิสำหกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อมหรือสตำร์ทอัพในสำขำด้ำนกำรเงินมีโอกำส
ในกำรขยำยและต่อยอดธ ุรก ิจในกำรเป็นแหล่งเง ินทุนทำงเล ือก 
ที่เหมำะสม สอดคล้องกับศักยภำพและครอบคลุมรูปแบบของธุรกิจ
ส ำหรับผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมด้วยกัน  
(M7 S3.3) ตลอดจนผ่อนคลำยข้อจ ำกัดด้ำนกำรระดมทุน โดยอนุญำต
ให้ภำครัฐสำมำรถร่วมลงทุนกับภำคเอกชน โดยเฉพำะวิสำหกิจเริ่มต้น  
(M7 S6.2) 
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การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.25.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน กำรจัดหำแหล่งเงินทุน

และพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนทั ้งในและต่ำงประเทศ  
โดยสนับสนุนให้ว ิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ใช้ซอฟต์แวร์ 
ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ โดยพัฒนำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูล
ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพ่ือให้เป็นแพลตฟอร์มกลำง
ในกำรรวบรวมข้อมูลของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและเชื่อมโยง 
กับสถำบันกำรเงินโดยกำรน ำข้อมูลที่สะท้อนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้
ได้อย่ำงน่ำเชื ่อถือมำประกอบกำรพิจำรณำสินเชื ่อ เพื่อให้วิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม เข้ำถึงสินเชื่อได้ง่ำยขึ้น ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรพัฒนำระบบประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นหลักประกันกำรขอสินเชื่อของผู้ประกอบกำร 
พัฒนำระบบกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือทำงเครดิต ระบบกำรรู้จักลูกค้ำ 
ที่สะดวกมำกขึ้น ส่งเสริมกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินและระบบกำรช ำระเงิน 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรเงินทั้งตลำดเงิน 
ตลำดทุน กำรประกันภัย กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรระดมทุนที่เหมำะสม 
และส่งเสริมกำรแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่ำงผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินด้ำนต่ำง ๆ 
รวมทั้งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกลำงทำงกำรเงินของทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึง 

2.1.26 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

เป้าหมาย 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีศักยภำพสูงในกำรด ำเนินธุรกิจ สำมำรถยกระดับ

และปรับตัวเข้ำสู่กำรแข่งขันใหม่ 
 มูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพ่ิมขึ้น 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศดีขึ้น 
 กำรขยำยตัวกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด  
 ส่วนแบ่งตลำดภำยในประเทศของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เพ่ิมขึ้นเป็น 

ร้อยละ ๒๒ 
 มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของภำครัฐ ขยำยตัว  

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5  
 มูลค่ำกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำกวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ขยำยตัว 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10  
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 กำรขยำยตัวของมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20  

 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อยู่ใน 15 อันดับแรก 
 สัดส่วนกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อกำรส่งออกรวม 

ของประเทศ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๕.๕ และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เป็น 
ผู้ส่งออกรำยใหม่ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ 2,000 รำย  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.26.1 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรค้ำระหว่ำงประเทศให้วิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อมทั่วไปเข้ำถึงได้ โดยเปิดโอกำสให้ใช้ช่องทำงแพลตฟอร์ม 
ของประเทศอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ ำถึ งตลำดที่มี ศั กยภำพ 
ในต่ำงประเทศได้ พร้อมทั้งเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพ 
ในกำรส่งออกใช้สิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ (M7 S4.3) รวมถึงเตรียมควำมพร้อม
ให้มีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล 
(M7 S4.๑) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.26.2 สนับสนุนผู้ประกอบกำรให้ผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีอัตลักษณ์และตรำสินค้ำ

ที ่เด่นชัด มุ ่งเน้นกำรผลิตที ่ค ำนึงถึงตลำดที่มีมูลค่ำสูง พัฒนำตลำด
ภำยในประเทศส ำหรับสินค้ำที ่ม ีค ุณภำพมำตรฐำน  สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพำะ ส่งเสริมผู้ประกอบกำรในทุกระดับ 
เพ่ือขยำยช่องทำงกำรตลำด โดยใช้สื่อแบบดั้ งเดิมและใช้ประโยชน์ 
จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรเข้ำถึงตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ส่งเสริม
กำรค้ำและกำรบร ิกำรชำยแดน  ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย รวมถึงกำรพัฒนำศูนย์กระจำยสินค้ำที่มีมำตรฐำน 
ในทุกภูมิภำค สร้ำงควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรในกำรออกไปลงทุน
ในต่ำงประเทศ ทั้งในด้ำนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลำด 
ภำษำ วัฒนธรรม เครือข่ำยพันธมิตรกำรค้ำ กำรลงทุน และกฎระเบียบ 
ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนของประเทศเป้ำหมำย พัฒนำแผนกลยุทธ์กำรเข้ำถึง
ตลำดใหญ่ที่มีศักยภำพ เพ่ือสนับสนุนกำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภำค 
กับเศรษฐกิจโลก ตลอดจนส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกควำมตกลง 
และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนที่มีอยู่  
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2.1.27 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่   

 เป้าหมาย 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเติบโต 

และแข่งขันได้ 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงมี

ประสิทธิผลจำกภำครัฐ 
 อันดับนโยบำยของภำครัฐที่มีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนุน 

และควำมสอดคล้องของนโยบำยดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ระบบฐำนข้อมูลวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่รัฐบำลและผู้ประกอบกำร

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมใช้ได้ เป็นปัจจุบันและทั่วถึง 1 ระบบ 
 สัดส่วนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐  
 สัดส่วนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับส ำนักงำนประกันสังคม 

(มำตรำ 33) ต่อวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๕.๕ 
 สัดส่วนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่จดทะเบียนพำณิชย์ต่อวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๖ 
 สัดส่วนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมต่อวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒ 
 มีกำรออกกฎหมำยล ำดับรองภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560  

ไม่น้อยกว่ำ 2 ฉบับ  
 สัดส่วนของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่พิจำรณำแล้วเสร็จต่อจ ำนวนเรื่องร้องเรียนรวม 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ (1) จ ำนวนวันที่ต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร

เพ่ือจัดตั้งธุรกิจ ไม่เกิน 20 อันดับแรก และ (2) กระบวนกำรในกำรจัดตั้งธุรกิจ ไม่เกิน 
23 อันดับแรก 
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 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน  
2.1.27.1 เร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินธุรกิจและสร้ำง 

ให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่ำงวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
กับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ (M7 S1.1, M7 S6.1) รวมถึงเพ่ิมควำมสะดวก 
ในกำรประกอบธุรกิจของวิสำหกิจเริ ่มต้น และวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดเล็ก โดยเฉพำะกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรจดทะเบียน
จัดตั ้งธ ุรกิจและกำรพิจำรณำอนุมัติอนุญำตของภำครัฐ (M7 S1.2) 
พร้อมทั้งพัฒนำและให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนระบบมำตรฐำน 
ให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถเข้ำถึงได้ด้วยต้นทุนต่ ำ 
(M7 S1.3)  

2.1.27.2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเข้ำสู่ระบบ 
โดยจัดให้มีระบบไอดีเดียว (M7 S2.1) พร้อมทั้งพัฒนำพอร์ทัลกลำง
เชื่อมโยงข้อมูลของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเข้ำกับระบบกำรให้ 
บร ิกำรภำคร ัฐ  (M7 S2.2)  พ ัฒนำระบบคล ังข ้อม ูล และควำมรู้ 
ส ำหรับให้บริกำรเป็นระบบออนไลน์แบบครบวงจร (M7 S2.3) และเปิดโอกำส
ให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลขนำดใหญ่ได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน 
(M7 S2.2) 

2.1.27.3 สนับสน ุนส ำน ักงำนส ่งเสร ิมว ิสำหก ิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ท ำหน้ำที ่เป ็นผู ้บ ูรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือและส่งเสริมวิสำหกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อมอย่ำงครบวงจร (M7 S5.2) มีกำรพัฒนำ
ระบบส่งต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือ และขยำยกำรให้บริกำรพัฒนำธุรกิจ
ที่ตรงกับควำมต้องกำรเฉพำะของธุรกิจ (M7 S5.1) พร้อมทั้งปรับกลไก
และกระบวนกำรติดตำมประเมินผล โดยเปิดโอกำสให้ผู้แทนวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม ภำคเอกชน และภำควิชำกำร มีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำรต่ำง ๆ มำกขึ้น (M7 S5.3) 

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.27.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงระบบนิเวศที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร 

และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ โดยปฏิรูประบบและกลไก
กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีประสิทธิภำพ 
และบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมเข้ำสู่ระบบ สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์
จำกฐำนข้อมูลในกำรสร้ำงโอกำสให้ภำคธุรกิจ กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และสถำบันวิชำกำร 
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ในกำรพัฒนำระบบและศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรยุคใหม่แบบครบวงจร 
สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรมีแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ควำมรู้ ทักษะ
และนวัตกรรมที่ทันสมัย สร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึง
ตลำดจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐได้มำกขึ้น โดยน ำสินค้ำและบริกำรมำขึ ้น
บัญชีนวัตกรรมไทย ยกระดับบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพ 
ใ ห ้เป็ นที่ ยอมรั บระหว่ ำงประเทศ  อำทิ  กำรก ำหนดมำตรฐำน  
กำรตรวจสอบและรับรอง และมำตรวิทยำ  พัฒนำระบบเตือนภัย
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเง ิน  และกำรค้ำ ให ้ท ันต ่อควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม กำรเคลื่อนย้ำยทุนและแรงงำน รูปแบบกำรค้ำ 
รวมทั้งเตรียมมำตรกำรรองรับกำรกีดกันทำงกำรค้ำ และมำตรกำรสนับสนุน
เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรส่งออก ตลอดจนก ำกับดูแลให้เกิดกำรแข่งขัน 
ทำงกำรค้ำที่เสรีและเป็นธรรม  

  แผนแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2.1.28 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เป้าหมาย 
 ไทยเปน็ประตูกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำค 
 ไทยเปน็ห่วงโซอุ่ปทำนของภูมิภำค 
 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 
 กำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 มูลคำ่กำรลงทุนรวมในประเทศ ขยำยตัวไมน่้อยกว่ำร้อยละ 6  
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก   

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 6.3 
 มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ๑๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 

2.1.28.1 ส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ 
ตำมเส้นทำงส ำคัญ โดยเฉพำะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 
บริกำรขนส่งและเครือข่ำยโลจิสติกส ์(M5 S2.1) 

2.1.28.2 พัฒนำพ้ืนที่ เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกให้ เติบโตอย่ำงสมดุล 
และยั่ งยืน เ พ่ือเป็นฐำนอุตสำหกรรมและบริกำรที่ ใช้ เทคโนโลย ี
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และนวัตกรรมขั้นสูง โดยส่งเสริมกำรลงทุนและกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่  
รวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง (M8 S1.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.28.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ด้ำนคมนำคมขนส่ง ด ิจ ิท ัล และสำธำรณูปโภคที ่ส ำค ัญ  ต ่อยอด 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้ำสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ พัฒนำสนำมบิน 
อู่ตะเภำให้ เป็นสนำมบินหลักของเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  
และเป็นสนำมบินนำนำชำติเชิงพำณิชย์หลักแห่งที ่ 3 ของประเทศ 
พร้อมทั้งพัฒนำสู ่เมืองกำรบินภำคตะวันออก เพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรรองรับสินค้ำและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของท่ำเรือ
แหลมฉบัง  ท ่ำ เร ือมำบตำพุด และท่ำ เร ือส ัตห ีบ ด ้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ทันสมัย ส่งเสริมกำรลงทุนของภำคเอกชน โดยเฉพำะ
ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งรวมถึงกำรยกระดับ
กำรเกษตรอัจฉริยะด้วยกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำช่วยเพิ่ม
มูลค่ำของผลผลิตทำงกำรเกษตร และกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพ
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ตลอดจนต่อยอดโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้เป็นแหล่งสนับสนุน
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรให้บริกำร
วิเครำะห์ทดสอบ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ งพัฒนำเมืองในเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่และทันสมัยในระดับ
นำนำชำติ 

2.1.29 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย 
 ไทยเปน็ประตูกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำค 
 ไทยเปน็ห่วงโซ่อุปทำนของภูมิภำค 
 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
 กำรลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 มูลคำ่กำรลงทุนรวมในประเทศ ขยำยตัวไมน่้อยกว่ำร้อยละ 6 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 5 
 มูลค่ำกำรลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๓๐,๐๐๐ ล้ำนบำท 
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    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 

2.1.29.1 ส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มีศักยภำพ
ตำมเส้นทำงส ำคัญ รวมถึงท่ำเรือและสะพำนเศรษฐกิจ ในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภำคใต้ เ พื ่อให ้ไทยเป็นประตูกำรค้ำที ่ส ำค ัญ ตลอดจน 
กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยว และบริกำร
ในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภำพ โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยวอันดำมันบริเวณ
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงำ ตรัง สตูล ให้เชื่อมโยงกันเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทำงทะเล ๑ ใน ๕ ของโลก (M5 S2.1) 

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.29.2 ส่งเสริมกำรให้สิทธิประโยชน์และกำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรลงทุน  

โดยให้สิทธิประโยชน์ในระดับสูงเพ่ือดึงดูดกำรลงทุนในพ้ืนที่และเพ่ือให้
แข่ งขัน ได้  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำร พัฒนำที่ จ ะ เป็ น 
ฐำนกำรลงทุนของภำค  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในแต่ละระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนกำรขยำยตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
และกำรเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
ครอบคลุมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง ระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และกำรจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมหรือพ้ืนที่
รองรับอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพ้ืนที่ กับพ้ืนที่โดยรอบและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
แห่งอ่ืนในประเทศและประเทศในภูมิภำค พร้อมทั้งบริหำรจัดกำรห่วงโซ่
อุปทำนเชิงกลยุทธ์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ ส่งเสริมกำรพัฒนำ
แรงงำนเ พ่ือรองรับกิจกำรเป้ำหมำยในพ้ืนที่ และพัฒนำแรงงำน 
ที่มีศักยภำพให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต  รวมถึงพัฒนำ
ศักยภำพของผู้ประกอบกำรในกำรด ำเนินธุรกิจในภำคอุตสำหกรรม 
และบริกำร ยกระดับกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ 
ภำคกำรผลิต/บริกำรของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนกำรสร้ำง
เครือข่ำยและควำมร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำระหว่ำง
ภำคีกำรพัฒนำ ตลอดจนส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ควำมรู้ ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน
สถำบันกำรศึกษำ และชุมชน  
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2.1.30 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมาย 
 ไทยเปน็ประตูกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำค 
 ไทยเปน็ห่วงโซ่อุปทำนของภูมิภำค 
 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพ่ิมขึ้น 
 กำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 มูลคำ่กำรลงทุนรวมในประเทศ ขยำยตัวไมน่้อยกว่ำร้อยละ 6 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่มีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 3 
 มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 2,000 ล้ำนบำท  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 

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

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.30.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 10 พื ้นที ่  

ซึ่งประกอบด้วย เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก สระแก้ว ตรำด มุกดำหำร 
สงขลำ หนองคำย เชียงรำย นครพนม กำญจนบุรี และนรำธิวำส โดยส่งเสริม 
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุนจำกทั้งในและต่ำงประเทศผ่ำนกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพของศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จและด่ำนผ่ำนแดน ส่งเสริมกำรพัฒนำพ้ืนที่
ตำมศักยภำพโดยพัฒนำต่อยอด จำกฐำนทรัพยำกรและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่ ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพื้นที ่ให้เอื้อต่อกำรค้ำ  
กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว และพัฒนำพ้ืนที่บริเวณชำยแดนให้มีควำมพร้อม
ส ำหรับรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกลไกที่สำมำรถ
รองรับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่และเมือง เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ และจัดท ำ 
ระบบฐำนข้อมูลโดยน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้  ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และกำรสร้ำงงำน ที่สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรแรงงำนที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรพัฒนำและก ำหนด
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กฎหมำย ระเบียบ มำตรกำร และระบบสื่อสำรเพ่ือดูแลควำมมั่นคงชำยแดน 
และควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ พัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรรักษำ
พ้ืนที่สีเขียวที่มีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงควำมสำมำรถของวิสำหกิจชุมชน
และภำคเอกชนในพ้ืนที่ และสนับสนุนให้ประชำชนและภำคีกำรพัฒนำ 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ รวมทั้งประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจ
ให้แก่นักลงทุนและประชำชน 

 แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

2.1.31 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย 
 ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้นจำกกำรวิจัยและนวัตกรรม

ส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นจำกปัจจุบัน 
 วิสำหกิจในกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรท ำวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ จำกปีฐำน  

(ปี 2562) 
 อันดับควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม อยู่ใน 43 อันดับแรก 
 มูลค่ำของค่ำใช้จ่ำยทำงกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นเป็นอย่ำงน้อย 

ร้อยละ ๕ 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.31.1 สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูป  

แบบมุ่งเป้ำ เพ่ือให้เกิดกำรน ำงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ตำมควำมเหมำะสม 
ของตลำด (M1 S1.1) พร้อมทั ้งส่งเสริมและขยำยผลงำนวิจัยจำก 
หน่วยงำนวิจัย มหำวิทยำลัย สถำบันอำชีวศึกษำ ภำคเอกชน และองค์กรเกษตร
ที่มีส่วนในกำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรม (M1 S1.2)  

2.1.31.2 ส ่ง เสร ิมกำรว ิจ ัยพ ัฒนำเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมที ่เกี ่ยวข ้องกับ 
ยำนยนต์ไร้คนขับ โดยจัดตั้งกิจกำรค้ำร่วมด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม  
(M3 S6.1) ส่งเสริมให้ผู ้ผลิตยำนยนต์และผู ้ผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์  
ใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำของภำครัฐที่สร้ำงขึ้น (M3 S6.2) สนับสนุน
กำรจัดท ำระเบียบรองรับกำรวิจัยและพัฒนำยำนยนต์ที่ปล่อยมลพิษ
เป็นศูนย์ พร้อมทั้งกำรปรับเปลี่ยนให้ใช้ระบบไฟฟ้ำและระบบกำรขับขี่
แบบอัตโนมัติ (M3 S6.3) 
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2.1.31.3 ส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ
และอ ิเล ็กทรอน ิกส ์อ ัจฉร ิยะและพัฒนำส ุดยอดผล ิตภ ัณฑ์ อำท ิ  
กำรพัฒนำระบบเซ็นเซอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
กำรจูงใจให้มีผู้ประกอบกำรด้ำนชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น (M๖ S๒.๔) 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.31.4 เร่งรัดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ ในกำรพัฒนำกลไก

กำรจัดสรรผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม เพ่ือยกระดับรำยได้ ลดรำยจ่ำย 
และลดปัจจัยเสี่ยงในกำรท ำกำรเกษตรให้กับเกษตรกร ส่งเสริมกำรวิจัย 
และพัฒนำนวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรมและบร ิก ำ ร เป ้ำหมำย 
ของประเทศ ได้แก่ อุตสำหกรรมชีวภำพ อุตสำหกรรมควำมมั่นคง 
อุตสำหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ อุตสำหกรรมอำหำร ยำ
และเครื่องส ำอำง กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ กำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณภำพ
และควำมยั่งยืน รวมถ ึงกำรลงท ุน ว ิจ ัยและพัฒนำเพื ่อสน ับสนุน 
กำรขยำยธุรกิจของวิสำหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม
ด้ำนเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง 

2.1.32 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
เป้าหมาย 
 คุณภำพชีวิต ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  และควำมเสมอภำคทำงสังคมได้รับ 

กำรยกระดับเพ่ิมขึ้น จำกผลกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเชิงสังคม 

ตัวช้ีวัด 
 งบประมำณสนับสนุนงำนวิจัยเชิงสังคม ไม่น้อยกว่ำ 4,500 ล้ำนบำท 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.32.1 เร ่งร ัดกำรว ิจ ัยและพัฒนำนว ัตกรรม ด ้ำนส ังคม โดยประยุกต ์ใช้

นวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
พหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย วิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข 
กำรแก้ปัญหำควำมเหลื ่อมล้ ำในสังคม กำรเข้ำถึงบริกำรขั ้นพื้นฐำน 
ควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุต ิธรรม  ตลอดจนกำรปรับสมดุล 
และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้มีควำมทันสมัย โปร่งใส 
ตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 
พ ัฒนำนว ัตกรรมเม ืองเ พื ่อยกระด ับ คุณภำพชีวิตประชำชนทุกกลุ่ม  
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กำรใช้ข้อมูลและผลกำรวิจัยเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำย 
และพัฒนำกำรให้บริกำรสำธำรณะ 

2.1.33 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
 กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรเพ่ิมมูลค่ำของเศรษฐกิจสีเขียว

อย่ำงยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับดัชนีเศรษฐกิจสีเขียว อยู่ใน 82 อันดับแรก 
 จ ำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในหมวดเทคโนโลยีชีวภำพ และเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่ำ ๑๖  สิทธิบัตร และไม่น้อยกว่ำ ๑๔๐ อนุสิทธิบัตร  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.33.1 ส่งเสริมงำนวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนำแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจ

รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ (M10 S4.1) พัฒนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรมต้นแบบโมเดลธุรกิจ และกลไกควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงครบวงจร (M10 S4.2) สนับสนุนกำรลด 
และหมุนเวียนกำรใช้ทรัพยำกรและเพิ่มมูลค่ำของเสีย  (M10 S4.3) 
ส่ ง เสริม เทคโนโลยีกำรกั กเก็บ ดักจับก๊ ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
ในภำคพลังงำนและภำคอุตสำหกรรม (M10 S4.4) พร้อมทั้งสร้ำง 
ควำมร่วมมือในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกับต่ำงประเทศ (M10 S4.5) 

2.1.33.2 สนับสนุนกำรสร้ำงบุคลำกร นักวิจัย และส่งเสริมให้มีกำรศึกษำวิจัย
ด้ำนภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (M11 S3.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.33.3 เร่งรัดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรสนับสนุน 
กำรว ิจ ัยด ้ำนกำรอนุร ักษ์และฟื ้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ของทรัพยำกรทำงบก ทำงน้ ำ และทำงทะเล กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่ำง ๆ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ให้เพียงพอ
ต่อกำรอุปโภคบริโภค รวมทั ้งใช ้ในภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม  
และกำรร ักษำระบบนิเวศ  เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิต 
และบริกำร 

  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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2.1.34 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

ทัดเทียมประเทศที่ก้ำวหน้ำในเอเชีย 
ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยต่อมูลค่ำกำรส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง

เฉลี่ยของกลุ่มประเทศในเอเชีย ๖ อันดับแรก ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๑๘ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.34.1 เร่งรัดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน โดยประยุกต์ 

ใช้นวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรพัฒนำควำมรู้ พ้ืนฐำน 
และเทคโนโลยีฐำนเพื ่อเพิ ่มข ีดควำมสำมำรถในกำรแข่งข ันสำขำ 
ที่ประเทศไทยมีศักยภำพสูง กำรพัฒนำองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนสังคมศำสตร์  
มนุษยศำสตร์ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในด้ำนที่ประเทศไทย
มีศักยภำพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเพ่ือกำรแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้ระหว่ำงประเทศให้สำมำรถต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

2.1.35 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมาย 
 จ ำนวนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ

ประเทศเพ่ิมขึ้น 
 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน อยู่ใน 56 อันดับแรก 
 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐ (ร้อยละ) 7๕ : 2๕  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
2.1.35.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจ ัย โดยสนับสนุนกำรสร้ำง

บุคลำกรที่มีองค์ควำมรู้ข้ำมศำสตร์ มีทักษะกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัลทำงกำรแพทย์ (M4 S4.3) และสร้ำง
ระบบนิเวศกำรวิจัยให้เอื้อต่อกำรน ำเทคโนโลยีนวัตกรรมมำต่อยอด  
ในเชิงพำณิชย์ (M4 S4.4) สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กำรวิจัยและพัฒนำระหว่ำงประเทศ (M4 S4.5) 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

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

2.1.35.3 ส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำท ำงำนร่วมกับนักวิจัยและผู้ประกอบกำร  
ที่รวมทั้งสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกำรเชื่อมโยง
ระบบและกลไกกำรท ำงำนวิจัยของเครือข่ำยวิจัย กับศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
ในต่ำงประเทศ เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำในระดับโลก  
ท ำงำนพัฒนำและต่อยอดงำนวิจัยเพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถของประเทศ 
(M12 S1.3) 

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
2.1.35.4 ส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนในกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม โดยบูรณำกำร

ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรม โดยให้มีหน่วยงำนเท่ำที่จ ำเป็น  
มีบทบำทหน้ำที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ ำซ้อน โดยเฉพำะด้ำนนโยบำย กำรให้ทุนวิจัย
และนวัตกรรม และกำรจัดกำรองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและนวัตกรรม รวมถึง
มำตรกำรจูงใจให้ภำคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 

2.1.35.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที ่จ ำเป็นต่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศ โดยเฉพำะห้องปฏิบัติกำรวิจัย ศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง 
สถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี ฐำนข้อมูลและดัชนีข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ สนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำน ระบบคุณภำพ 
และกำรวิเครำะห์ทดสอบที่เป็นที ่ยอมรับตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ  
และสอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของอุตสำหกรรมปัจจุบัน รวมทั้งกำรพัฒนำ
ฐำนขอ้มูลและระบบสำรสนเทศกลำง 

2.2 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

2.2.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

      นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.1.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขัน 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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2.3 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

2.3.1 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.3.1.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

2.4 รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

2.4.1 รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

         นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.4.1.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย 
 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 

 ตัวชี้วัด 
 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย 

 แผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม และมีควำมรักและภูมิใจในควำมเป็นไทยมำกขึ้น  

น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับ  
ของนำนำประเทศมำกขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
 ดัชนีคุณธรรม ๕ ประกำร ประกอบด้วย ควำมพอเพียง ควำมมีวินัยรับผิดชอบ ควำมกตัญญู 

ควำมสุจริต และกำรมีจิตสำธำรณะ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๘๗ คะแนน 
 
 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมาย 
 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ่มขึ ้น  ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั ้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ 

และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต   

 ตัวชี้วัด 
 ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ ค่ำคะแนน ๐.๘๐ 

 แผนแม่บทการพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล เพ่ิมขึ้น มีนิสัย 
ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด และควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ อยู่ในอันดับที่ ๔๙ 
 สัดส่วนเด็กที่ได้รับกำรส่งต่อกำรพัฒนำตำมศักยภำพ/พหุปัญญำ ร้อยละ ๕๕ 

     แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย 
 คนไทยมีสุขภำวะที่ดีข้ึน และมีควำมเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 

 ตัวชี้วัด 
 อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี ไม่น้อยกว่ำ ๗๐.๖๑ ปี 

 แผนแม่บทศักยภาพการกีฬา 

เป้าหมาย 
 คนไทยมีสุขภำพดีข้ึน มีน้ ำใจนักกีฬำ และมีวินัย เคำรพกฎกติกำมำกขึ้นด้วยกีฬำ 

 ตัวชี้วัด 
 ดัชนีศักยภำพกำรกีฬำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  

  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
       แผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

3.1.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
          และการเป็นพลเมืองที่ดี 

เป้าหมาย 
 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุกมิติตำมมำตรฐำนและสมดุล 

ทั้งด้ำนสติปัญญำ คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตน 
ปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ประชำกรอำยุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๖.๙๕    
 ต้นทุนชีวิตเด็กและเยำวชนไทย ประกอบด้วย พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้ำงปัญญำ 

พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน ค่ำเฉลี่ยทั้ง ๕ ด้ำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๖.๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
3.1.1.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงกำรรักษำ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ค่ำนิยมไทย ให้เป็นพ้ืนฐำน 
ของสังคมไทยและเป็นซอฟต์พำวเวอร์ในกำรน ำเสนอควำมเป็นไทย 
สู่สำกล (M12 S1.2)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.1.2 ส่งเสริมกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี ผ่ำนสถำบันครอบครัว 

และสถำบันกำรศึกษำ ทั ้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ  
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย และกำรเป็นพลเมืองที่ดี 
โดยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมพระรำชด ำริ กำรเรียนรู ้ทำงศำสนำ 
ศิลปะ ว ัฒนธรรมของชำติและภูม ิป ัญญำ ภำษำไทย ภำษำถิ่นที่มี 
อัตลักษณ์ และภำษำต่ำงประเทศ ตลอดจนสนับสนุนท ุกศำสนำ 
ให้มีบทบำทในกำรเผยแผ่หลักค ำสอนที่ดีงำม 

3.1.1.3 ส่งเสริมให้ชุมชน และภำคประชำสังคมเป็นฐำนในกำรปลูกฝังค่ำนิยม
และวัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนำและสืบสำนมรดกทำงศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิป ัญญำท้องถิ ่น  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ ่งแวดล้อม กำรสร้ำง 
 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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วิถีชีวิตพอเพียง ตลอดจนเสริมสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นต้นแบบ
ที่ดทีั้งระดับบุคคลและองค์กร   

3.1.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

เป้าหมาย 
 ภำคธุรกิจมีบทบำทส ำคัญในกำรลงทุนเพื่อสังคมเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.2.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในภำคธุรกิจ โดยกระตุ้น 

ให้ภำคธุรกิจมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำลและรับผิดชอบ 
ต่อสังคม พร้อมทั้งพัฒนำกลไกให้ภำคธุรกิจมีส่วนร่วมในกำรปรับเปลี่ยน
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคม โดยสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชน 
มีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบต่าง  ๆอาทิ วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชน  

3.1.3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

เป้าหมาย 
 สื่อในสังคมไทยมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ประชำชนในสังคม  

ท ำให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ปลอดภัย และสร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศ ๗๖.๗๐ คะแนน  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำสื่อ โดยจัดสรรเวลำและพ้ืนที่ออกอำกำศ 

ให้สื่อสร้ำงสรรค์ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
กำรใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ ส่งเสริม 
ให้สื่อและสื่อสำรมวลชนปฏิบัติงำนบนเสรีภำพและพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริง 
โดยยึดหลักจรรยำบรรณและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ควำมรู ้ในกำรเลือกรับปรับใช้สื ่อหรือกำรรู้เท่ำทันสื่อและสื่อออนไลน์ 
แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป ตลอดจนกำรเฝ้ำระวังกำรบริโภคสื่อ



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ที่เหมำะสม ควบคู่กับกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงเครือข่ำยด้ำนข้อมูล 
เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง มีคุณภำพและเชื่อถือได้ 

           แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3.1.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

เป้าหมาย 
 ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ครอบครัวไทยมีควำมเข้มแข็ง และมีจิตส ำนึกควำมเป็นไทย ด ำรงชีวิตแบบพอเพียง

มำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ผลกำรประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนำนำชำติของไทยในทุกด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำ

ค่ำเฉลี่ยของทุกประเทศท่ีเข้ำรับกำรประเมิน 
 มำตรฐำนครอบครัวเข้มแข็ง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐.๙  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
3.1.4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เข้ำถึงง่ำย ควบคู่กับ

กำรสร้ำงสื ่อกำรเรียนรู ้ส ำหรับประชำชนทุกกลุ ่ม พัฒนำทำงเลือก 
ในกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่ไม่สำมำรถเรียนในระบบให้มีควำมยืดหยุ่น 
หลำกหลำย และสำมำรถเทียบโอนประสบกำรณ์ได้ ตลอดจนพัฒนำ
ระบบธนำคำรหน่วยกิตของประเทศให้เก ิดขึ ้นอย ่ำงเป็นรูปธรรม  
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  
 
 
 
 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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3.1.5 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

เป้าหมาย 
 คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ

โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข 

 เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัย เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๓.๒  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
3.1.5.1 สนับสนุนกำรพัฒนำเด็กให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน โดยสร้ำงกลไกประสำน

ควำมร่วมมือเพ่ือส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ปกครองก่อนกำรตั้งครรภ์  
ยกระดับมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และสร้ำงสภำพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้องเด็ก ตลอดจนพัฒนำครูและผู้ดูแลเด็ก
ให้มีควำมรู้และทักษะกำรดูแลที่เพียงพอ (M12 S1.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.5.2 เร ่งร ัดส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์  จัดให้มีระบบ 

กำรพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และกำรให้สำรอำหำรที ่จ ำเป็นต่อสมองเด็ก ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย 
มี สุ ขภำวะที่ ดี  และมี พัฒนำกำรที่ สมวั ยทุ กด้ ำน  โดยสนับสนุน 
ให้ โ รงพยำบำลทุ กระดั บด ำ เนิ นงำนตำมมำตรฐำนงำนอนำมั ย 
แม่และเด็ก ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนที่ เน้นกำรพัฒนำ 
ทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคม  

3.1.6 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 

เป้าหมาย 
 เด็กวัยเรียนวัยรุ่นได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ 

ที่จ ำเป็นส ำหรับโลกยุคใหม่ มีทักษะชีวิต คุณลักษณะ และเจตคติของกำรเป็นพลเมือง 
ที่ เข้มแข็งและเป็นพลเมืองโลก มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลัน  
ของโลก สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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 วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์  
รักกำรเรียนรู้  มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถ 
ในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 คะแนนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ แรงงำนในอนำคต  

ค่ำคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๖๔ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
3.1.6.1 พัฒนำผู้ เรี ยนให้มี สมรรถนะที่ จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้  กำรด ำรงชีวิต  

และกำรท ำงำนให้สำมำรถรองรับลักษณะงำนในอนำคต ส่ง เสริม 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ และพัฒนำ 
ระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขภำวะถดถอยของควำมรู้ในวัยเรียน 
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำ 
และกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย (M12 S1.2 - S1.3)  

3.1.6.2 ปฏิรูประบบอุดมศึกษำและกำรจัดสรรทรัพยำกรให้เป็นไปตำมอุปสงค์ 
โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำ
และระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และระดมทรัพยำกรจำกภำคเอกชน ส่งเสริมบทบำทของสถำบันอุดมศึกษำ 
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโลกของกำรเรียนและกำรท ำงำนตลอดชีวิต 
และส่งเสริมนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้ด้วยกลไกนวัตกรรมกำรศึกษำขั้นสูง 
สนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำในพ้ืนที่เพ่ือรองรับกำรพัฒนำสังคมและชุมชน
ในท้องถิ่น (M12 S1.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.6.3 เร่งรัดกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาทักษะ 

ที่สอดคล้องตามความถนัดและความสนใจ ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  และจัดให้ มี 
การพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
ส่งเสริมระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัยที่เชื่อมต่อกันระหว่ำงระบบสำธำรณสุข
กับโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมฉลำด 
ทำงเชำวน์ปัญญำและอำรมณ์ รวมทั้งภูมิคุ้มกันต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินชีวิต
ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น  

 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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3.1.7 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

เป้าหมาย 
 ก ำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตเป้ำหมำย  

และสำมำรถสร้ำงงำนอนำคต 
 แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอำชีพสูง ตระหนักในควำมส ำคัญ 

ที่จะพัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัต  
ของโครงสร้ำงอำชีพและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ิมขึ้น 

 มีคนไทยที่มีควำมสำมำรถและผู้ เชี่ยวชำญต่ำงประเทศเข้ำมำท ำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 ผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๔.0 
 สัดส่วนก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๒  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
3.1.7.1 ส่งเสริมและกระจำยโอกำสกำรพัฒนำสมรรถนะให้กับแรงงำนทุกกลุ่ม  

ทั้งกำรเพ่ิมพูนและพัฒนำทักษะควำมรู้ใหม่เพ่ือให้มีทักษะตรงกับงำน 
และอำชีพที่ เปลี่ ยนแปลงไป และกำรพัฒนำทักษะเดิม  เ พ่ือเ พ่ิม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน สนับสนุนกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม 
ที่เชื่อมโยงกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำทักษะ และกำรเข้ำสู่เส้นทำงอำชีพ 
เข้ำด้วยกันอย่ำงเบ็ดเสร็จ มีหน่วยงำนรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้ง 
กำรปรับรูปแบบกำรท ำงำนให้ท ำงำนได้ทุกที่  และสร้ำงวัฒนธรรม 
กำรท ำงำนในทุกองค์กรที่ส่งเสริมให้คนเก่งได้แสดงควำมสำมำรถ 
และแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม (M12 S1.4)  

3.1.7.2 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรวำงแผนและพัฒนำก ำลังคน 
ทั้งข้อมูลอุปสงค์ อุปทำนของแรงงำน และกำรเชื่อมโยงกับสมรรถนะ
ตลอดห่วงโซ่กำรผลิตและห่วงโซ่คุณค่ำตำมรำยอุตสำหกรรมของกำรผลิต 
และบริกำรเป้ำหมำย กำรเชื่อมโยงระบบสมรรถนะกับค่ำจ้ำง ก ำหนด
มำตรกำรในกำรผลิตก ำลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดกำรศึกษำรูปแบบจ ำลอง  
ในสำขำที ่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ อำทิ ด้ำนปัญญำประดิษฐ์  
และด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล (M12 S2.1)  

3.1.7.3 สนับสนุนกำรสร้ ำ งกลไก เ พ่ือรวบรวมก ำลั งคนที่ มีสมรรถนะสู ง 
เพ่ือสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ทั้งคนไทยและคนต่ำงชำติ รวมถึง
กำรดึงนักศึกษำต่ำงชำติที่จบกำรศึกษำในไทยให้สำมำรถอยู่ต่อในประเทศ



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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และสนับสนุนให้ได้แสดงศักยภำพและใช้ควำมสำมำรถในกำรท ำประโยชน์
ให้กับประเทศ ส่ ง เสริมกำรน ำ เข้ ำผู้ เชี่ ยวชำญต่ำงชำติทักษะสูง 
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยก ำหนดมำตรกำรจูงใจที่เหมำะสม 
(M๑๒ S๒.๒)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ 

และยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างาน 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล 
และความต้องการของตลาดงาน มีกลไกการคุ้มครองทางสั งคม 
และการส่งเสริมการออม ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทย 
ที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราว  
และถาวร ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้ำงศักยภำพ
ให้ผู้ที่เคยกระท ำผิด สำมำรถประกอบอำชีพเป็นก ำลังในกำรพัฒนำประเทศ 
และสำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข  

3.1.8 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย 
 คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ

โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข  

 ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมมั่นคงในชีวิต มีทักษะกำรด ำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนำ
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ประสบปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติ ลดลงร้อยละ 20  
 ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มผู้สูงอำยุ ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
3.1.8.1 พัฒนำผู้สูงอำยุให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของสังคม โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุ 

ได้ท ำงำนตำมศักยภำพ มีกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำทักษะ 
และกำรใช้ชีวิตที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุแต่ละกลุ่ม พัฒนำสภำพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรด ำเนินชีวิต ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
(M12 S1.5) 
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และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.8.2 สนับสนุนมำตรกำรจูงใจทำงกำรเงินและกำรคลังให้ผู ้ประกอบกำร  

มีกำรจ้ ำงงำนที่ เหมำะสมส ำหรับผู้ สู งอำยุ  พัฒนำระบบกำรออม 
เพ่ือสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ สนับสนุนระบบ 
กำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ  

 แผนแม่บทการพัฒนาการเรียนรู้ 

3.1.9 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
เป้าหมาย 
 คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ

โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิต
ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข 

 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะ 
ที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

      ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๗ 
 สัดส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ

ขั้นพ้ืนฐำน ใน ๔ วิชำหลัก (ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) 
ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ต่อจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่เข้ำรับ 
กำรทดสอบ ภำษำไทย ร้อยละ 83 ภำษำอังกฤษ ร้อยละ 10 คณิตศำสตร์  
ร้อยละ 7 วิทยำศำสตร์ ร้อยละ ๗ 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
3.1.9.1 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล 

ในกำรด ำรงชีพ กำรเร ียนรู ้บนแพลตฟอร์มด ิจ ิท ัล กำรใช ้อ ุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง 
กำรรู้เท่ำทันถึงภัยที่มำกับสื่อสมัยใหม่ และทักษะพ้ืนฐำนที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อ
ของข่ำวลวง (M๖ S๑.๔) 

3.1.9.2 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ ตั้งแต่ในช่วง 
วัยกำรศึกษำระดับพื้นฐำน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรถนะ
ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ กำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำน พัฒนำหลักสูตร
และยกระดับกำรอำชีวศึกษำ ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอำชีพ 
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ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
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ปรองดอง 
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ผู ้ประกอบกำร และสถำบันอุดมศึกษำสำยปฏิบัติกำร เพื่อให้ผู ้เรียน 
มีสมรรถนะตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน และเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ได้ 
พ ัฒนำระบบแนะแนวให้ม ีประสิทธ ิภำพ พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็น 
พ้ืนที่ปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และสังคมเสมือน ปรับปรุงระบบกำรจัดสรร
งบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู ้เร ียนเป็นส ำคัญ ปรับปรุงระบบวัดผลและประเมินกำรเรียนรู้ ให้มี 
ควำมหลำกหลำย กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ให้มีควำมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำย
ตำมควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลและเพื่อยุติกำรออกกลำงคัน รวมถึง
ยกระดับกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีควำมพร้อมด้ำนวิชำกำรและด้ำนทักษะ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ 
พร้อมทั้งปรับบทบำทของครูโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง (M12 S1.2)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.9.3 เร่งรัดส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้มีกำรพัฒนำทักษะ

ส ำ ห ร ับ ศตวรรษที่  ๒๑ อย่ ำงเป็นระบบ ผ่ ำนกำรเรี ยนกำรสอน 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์  
และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิรูปโครงสร้ำง                 
องค์กรกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำโรงเรียนระดับต ำบลขึ้นไปให้ได้มำตรฐำน 
และมีคุณภำพกำรปรับปรุงระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรปฏิรูป
ระบบกำรสอบควบคู่กับกำรปรับบทบำท “ครูยุคใหม่” และเสริมสร้ำง 
และพัฒนำศักยภำพสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ 
สู่ระดับนำนำชำติ  

3.1.9.4 เร่งรัดสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรส่งเสริม
ระบบกำรศึกษำและฝึกอบรมควำมสำมำรถทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
ภำยใต้กรอบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรพัฒนำศูนย์ฝึกอบรมรองรับกำรพัฒนำ
สมรรถนะที่ ตอบโจทย์บริบทกำร เปลี่ ยนแปลงใหม่  ๆ  ส่ ง เสริม 
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดกำรศึกษำประวัติศำสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรมของประเทศและท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจต่อพ้ืนที่ชุมชน 
สังคมพหุวัฒนธรรม และภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

3.1.9.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวำงระบบกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์  
และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่สำมำรถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่ำนเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ กำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ 
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ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ และต่อเนื่องไปถึงกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์
ของสถำบันกำรศึกษำ  

3.1.10 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ  

เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำ และกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเด็กที่มีข้อมูลกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำรำยบุคคล  

ไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 35 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

    การด าเนินการตามแผนแม่บท  
3.1.10.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกำรคัดกรองและส่งเสริมพหุปัญญำ

ให้มีคุณภำพทั้งในด้ำนกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และกำรจัดกำรเรียนรู้  
ที่เหมำะสมทั้งด้ำนกีฬำ ภำษำ วรรณกรรม สุนทรียศิลป์  และกำรวิจัย 
สร้ำงระบบสนับสนุนกำรท ำงำนที่เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
ระบบเชื่อมโยงเครือข่ำยวิจัยกับศูนย์ควำมเป็นเลิศในรูปแบบควำมร่วมมือ 
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร  

3.1.10.2 ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไก 
การบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิด 
พหุปัญญาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์
ท างานวิจัยในองค์กรชั้นน า ส่งเสริมการท างานที่ใช้ความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มศักยภาพ 

 แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

3.1.11 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

เป้าหมาย 
 ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะสำมำรถดูแลสุขภำพ มีพฤติกรรมสุขภำพ 

ที่พึงประสงค์ และสำมำรถป้องกันและลดโรคที่สำมำรถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม 
บ่มเพำะจิตส ำนึกกำรมีสุขภำพดีสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะของประชำกร ร้อยละ 66.67 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.11.1 ส่งเสริมควำมรอบรู้ ด้ ำนสุขภำพ เพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำรสุขภำวะ 

และพฤติกรรมสุขภำพจิตให้แก่ประชำชนทุกกลุ่มวัย และพัฒนำสื่อ 
เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำวะและกระบวนกำรสร้ำงควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพจิตที่ถูกต้องให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย พัฒนำภำคีเครือข่ำย
ประชำชน ชุมชน ท้องถิ่นให้มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิต 
สำมำรถป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคำมสุขภำวะและสุขภำพจิต 
ได้ด้วยตัวเอง ผลักดันนโยบำยกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม 
และกลไกกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์  พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำรป้องกัน 
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคำมด้ำนสุขภำวะและสุขภำพจิตให้ทุกภำคส่วน
มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสุขภำพของประชำชน  

3.1.12 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

เป้าหมาย 
 จ ำนวนชุมชนสุขภำพดีเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด 
 ต ำบลที่ผ่ำนเกณฑ์ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต “ชุมชนสร้ำงสุข” ร้อยละ 86.67 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
3.1.12.1 พัฒนำระบบบริกำรเพ่ือส่งเสริมสุขภำพที่น ำไปสู่กำรสร้ำงสังคมสูงวัย 

ที่มีสุขภำวะโดยกำรสร้ำงพ้ืนที่ชุมชนดิจิทัลบนฐำนนวัตกรรมบริกำร 
และผลิตภัณฑ์ที่ เ อ้ือต่อวิถีชีวิตปกติใหม่  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ให้เป็นอำรยสถำปัตย์ พัฒนำที่อยู่อำศัยส ำหรับเป็นชุมชนคนสูงวัย  
เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพระยะยำว (M4 S2.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.12.2 ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดี โดยกำรจัดสภำพแวดล้อม

ทำงกำยภำพที่เอ้ือต่อกำรยกระดับสุขภำวะของประชำชน สนับสนุนสินค้ำ
ที่เป็นมิตรต่อสุขภำพและกำรคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนำระบบควบคุม
และป้องกันกำรเกิดโรคและภัยจำกสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ 
โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  
 
 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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3.1.13 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี 

เป้าหมาย 
 ประชำชนไทยไดร้ับควำมเป็นธรรมในกำรเขำ้ถึงบริกำรสุขภำพ 
 มีระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำนที่ประชำกรทุกระดับเข้ำถึงได้ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของครัวเรือนต่อค่ำใช้จ่ำยสุขภำพทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 12 
 กำรจัดอันดับประสิทธิภำพระบบบริกำรสุขภำพ อันดับที่ 1 ใน 20 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
3.1.13.1 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและสำรสนเทศมำใช้เพ่ือสนับสนุนบริกำร

ทำงกำรแพทย์ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุม
ทั่วถึง โดยเฉพำะกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ทำงไกล และพัฒนำกลไก 
กำรประเมินกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ตลอดจนพัฒนำระบบกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสุขภำพที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มกลำง 
ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลพ้ืนฐำนของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (M4 S5.3)  

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.13.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกล 

ภำยใต้ระบบกำรบริหำรที่มีกำรกระจำยอ ำนำจ มีประสิทธิภำพ พอเพียง 
เป็นธรรมและยั่งยืน พัฒนำกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ พ้ืนบ้ำน  
และกำรแพทย์ทำงเลือกเพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพระบบบริกำรสุขภำพ 
ตั้ งแต่ระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ  ระบบส่งต่อและระบบ 
กำรแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ เพ่ิม
คุณภำพและประสิทธิภำพกับระบบบริกำรสุขภำพ และระบบสุขภำพ
ทำงไกล เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ตลอดจนพัฒนำระบบหลักประกันสุขภำพให้มี
ประสิทธิภำพและครอบคลุมประชำชนทุกกลุ่มบนพื้นฐำนควำมยั่งยืน
ทำงกำรคลัง  

3.1.14 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
 ประชำชนไทยไดร้ับควำมเป็นธรรมในกำรเขำ้ถึงบริกำรสุขภำพ 
 กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขของประชำชนมีควำมเหลื่อมล้ ำลดลง 

 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของครัวเรือนต่อค่ำใช้จ่ำยสุขภำพทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 12 
 กลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำที่ตกมิติด้ำนสุขภำพ

ได้รับกำรดูแล ร้อยละ 100 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
3.1.14.1 สนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ วิจัย  

และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ส่งเสริมกำรเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ 
ทำงกำรแพทย์ โดยพัฒนำหลักสูตรและกำรฝึกอบรมแก่บุคลำกร 
ทำงกำรแพทย์ในระดับนำนำชำติ (M4 S4.1) ควบคู่กับกำรพัฒนำ 
ต่อยอดประโยชน์จำกกำรจัดประชุมวิชำกำรทำงกำรแพทย์ ส่งเสริม
มำตรกำรจ ูง ใจและสิทธิประโยชน์แก่สถำบ ันชั ้นน ำและบ ุคลำกร 
ระด ับนำนำชำต ิในกำรร ่วมพัฒนำมำตรฐำนกำรว ิจ ัยและพัฒนำ
นวัตกรรมทำงกำรแพทย์ ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของประเทศ 
(M4 S4.2) 

3.1.14.2 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำ
หลักสูตรและผลิตบุคลำกรร่วมกับภำคเอกชน สนับสนุนกำรน ำเข้ำ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ กำรกระจำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพ กำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรพื้นที่ห่ำงไกล ตลอดจนมีมำตรกำรจูงใจบุคลำกร 
ทำงกำรแพทย์ให้คงอยู่ในระบบสุขภำพ และปรับปรุงระบบสวัสดิกำรพ้ืนฐำน
ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี (M4 S5.1) 

3.1.14.3 พ ัฒนำกล ไกและแนวทำงก ำ ก ับด ูแลค ่ำบร ิกำ รทำงกำรแพทย์ 
ให ้ม ีควำมเหมำะสม และพัฒนำระบบบริหำรกำรจ ่ำยค ่ำบร ิกำร 
ของระบบประก ันส ุขภำพให ้ประชำชนสำมำรถ เข ้ำ ถ ึงบร ิก ำ ร  
ทำงกำรแพทย์ได้ตำมควำมจ ำเป็นทำงสุขภำพ (M4 S5.๒) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.14.4 ส่งเสริมกำรกระจำยบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  

พัฒนำระบบสำธำรณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งบริกำรคลินิกหมอครอบครัว 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และกำรบริกำรดูแลระยะยำว 
ส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง พัฒนำกลไกช่วยเหลือด้ำนค่ำใช้จ่ำย  
เ พ่ือลดภำระกำรเดินทำงไปยังสถำนพยำบำลและลดควำมแออัด 
ในโรงพยำบำลใหญ่  รวมทั ้ง สร้ำงกำรตระหนักรู้ ให้กับประชำชน 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนเองและวิธีกำรแก้ไขปัญหำส ำหรับ 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐำน ตลอดจนพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้มีบทบำท
กำรดูแลสุขภำพของประชำชนในพื้นท่ีเพ่ิมข้ึน 

3.1.15 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมาย 
 ระบบบริหำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินด้ำนสุขภำพมีควำมพร้อมรองรับภัยคุกคำมสุขภำพ  
 ประชำชนมีควำมรอบรู้สุขภำพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง

ภูมิอำกำศมำกขึ้น  

ตัวช้ีวัด 
 กำรประเมินผลสมรรถนะหลักในกำรปฏิบัติตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศทุกตัวชี้วัด 

มีค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 3 และค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.85   
 ระดับควำมรอบรู้สุขภำพของประชำชนเรื่องโรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ   

เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5  
 ควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพของโลก อันดับที่ 5 ของโลก 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
3.1.15.1 ยกระดับศักยภำพระบบกำรเฝ้ำระวังและบริหำรจัดกำรโรคระบำด 

และภัยคุกคำมสุขภำพ ให้มีกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันอย่ำงเป็น
เอกภำพ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้เกิดกำรเชื ่อมโยงข้อมูลสุขภำพ 
ที่สอดคล้องกับแนวคิดสุขภำพหนึ่งเดียว ตลอดจนส่งเสริมระบบกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนสุขภำพโดยเฉพำะทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุขที่จ ำเป็น 
ในกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภำพอำทิ อัตรำก ำลังคน ยำ 
เวชภัณฑ์ วัคซีน และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เพ่ือรองรับกำรบริหำรจัดกำร
ภำวะฉุกเฉิน (M4 S6.2) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.15.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับระบบกำรรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่

และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยกำรเผยแพร่
ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค 
แก่ประชำชน พัฒนำระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อมและเวชศำสตร์ป้องกัน 
รวมทั้งระบบเฝ้ำระวังป้องกัน ติดตำมตรวจสอบ กำรประเมินแนวโน้ม
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พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
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สถำนกำรณ์และเฝ้ำระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ ตลอดจนบูรณำกำร 
ควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรรับมือกับภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข 

 แผนแม่บทศักยภาพการกีฬา 
3.1.16 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมาย 
 คนไทยออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ และนันทนำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ิมข้ึน  
ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนของประชำกรทั้งหมดที่ออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5๐ 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.16.1 ส่งเสริมให้ประชำชนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน เรียนรู้

วิ ธีกำรที่ถูกต้อง และตระหนักถึงประโยชน์ของกำรออกก ำลั งกำย  
กำรเล่นกีฬำขั้นพ้ืนฐำน รวมถึงกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น สนับสนุน 
กำรประกอบกิจกรรมนันทนำกำรตำมควำมถนัดหรือควำมสนใจ  
และปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต  รวมทั้งส่งเสริมกำรปลูกฝัง
ประชำชนให้มีน้ ำใจนักกีฬำและมีระเบียบวินัย 

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

3.1.17 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

เป้าหมาย 
 นักกีฬำไทยประสบควำมส ำเร็จในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 

ตัวช้ีวัด 
 ควำมส ำเร็จของนักกีฬำในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ ๗ 
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   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.17.1 พัฒนำระบบกำรเลือกสรรนักกีฬำที่มีศักยภำพ ตั้งแต่ระดับเยำวชน 

ที่มีควำมถนัดและทักษะด้ำนกำรกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ 
พัฒนำศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติที่มีอยู่ในพ้ืนที่และในประเภทกีฬำต่ำง ๆ ให้ได้
มำตรฐำนสำกล สนับสนุนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และนวัตกรรม
ด้ำนกำรกีฬำเพ่ือพัฒนำควำมเป็นเลิศสู่กีฬำอำชีพ และกำรเข้ำร่วมแข่งขัน
กีฬำระดับนำนำชำติ ในทุกระดับ ตลอดจนกำรยกระดับมำตรฐำน 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

3.1.18 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมาย 
 บุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรมีคุณภำพและมำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 มีบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ นันทนำกำร และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำทั่วประเทศที่ได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
3.1.18.1 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรกำรกีฬำและนันทนำกำรตำมศักยภำพ  

ควำมถนัดหรือควำมสนใจอย่ำงเป็นระบบ บนฐำนวิทยำศำสตร์ 
กำรกีฬำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
ให้แก่เด็ก เยำวชน ประชำชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกำส 
ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
ให้เกิดกำรรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนและพัฒนำทักษะของกลุ่มผู้สนใจ  

3.2  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.2.1  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.1.1     สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง  

 ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
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3.3  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.3.1 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

               นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.3.1.1     สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ  

ทรัพยำกรมนุษย์  

3.4  รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.4.1 รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.4.1.1     สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 

ทรัพยำกรมนุษย์  
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมาย 
 สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
 กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นก ำ ลัง 

ของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ 
 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง เพ่ือสร้ำง

สังคมคุณภำพ 

 ตัวชี้วัด 
 ควำมแตกต่ำงของรำยได้และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่มประชำกร  
 ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำจังหวัดในกำรเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 คุณภำพชีวิตของประชำกรสูงอำยุ 

แผนแม่บทพลังทางสังคม 

เป้าหมาย 
 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมเพ่ิมขึ้น 
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 ตัวชี้วัด 
 ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคนในมิติกำรมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4 

แผนแม่บทเศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมาย 
 รำยได้ของประชำกรกลุ่มรำยได้น้อย เพ่ิมข้ึนอย่ำงกระจำยและอย่ำงต่อเนื่อง  

ตัวชี้วัด 
 ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเป้ำหมำยมิติด้ำนควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 5  

แผนแม่บทความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เป้าหมาย 
 คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด 
 ดัชนีควำมยำกจนหลำกหลำยมิติของกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ลดลงร้อยละ 5  

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
  แผนแม่บทพลังทางสังคม 

4.1.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

เป้าหมาย 
 ภำคีกำรพัฒนำมีบทบำทในกำรพัฒนำสังคมมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัด 
 ปริมำณทุนทำงสังคม มิติด้ำนองค์กรภำคประชำสังคมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15    

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.1.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงพลังในชุมชนให้เกิดเป็นพลังทำงสังคม สนับสนุน 

กำรรวมตัวของประชำชน ภำคีเครือข่ำยและภำคส่วนต่ำง ๆ กำรส่งเสริม
อำสำสมัคร ตลอดจนกำรรวมพลังทำงสังคมของคนรุ่นใหม่ มำเป็นก ำลัง
ในกำรพัฒนำและท ำประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงสร้ำงสรรค์ พัฒนำกลไก 
และระบบบริหำรจัดกำรเคร ือข ่ำยในระด ับจ ังหว ัด  อ ำ เภอ ต ำบล  
และชุมชน ผ่ำนกำรระดมพลังควำมร่วมมือของภำครัฐ ภำคเอกชน  
ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคม และภำคประชำชนทุกระดับ ส่งเสริมให้มี
กลไกเชื่อมโยงกับนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรในส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่น 
ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้มี
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พื้นที่สำธำรณะเพื่อปรึกษำหำรือปัญหำสำธำรณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น อ ำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด 

4.1.1.2 ส่งเสริมกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สำมำรถ
บริหำรจัดกำร แก้ไขปัญหำ เฝ้ำระวัง เตือนภัย พัฒนำ และพ่ึงตนเองได้  
ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม และกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสำธำรณะตั้งแต่ระดับชุมชน ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัด ที่เน้น
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ควบคู่กับกำรสร้ำงผู้น ำชุมชน และปรำชญ์ชำวบ้ำน
ในกำรขับเคลื่อนและสร้ำงกลไกกำรท ำงำนร่วมกัน รวมทั้งเสริมสร้ำงผู้น ำ 
กำรเปลี่ยนแปลงสำมวัยในท้องถิ่น ได้แก่ เยำวชน คนวัยท ำงำน และผู้สูงอำยุ 
เพ่ือให้เกิดกำรถ่ำยทอดและกำรสืบทอดภูมิปัญญำ ตลอดจนกำรพัฒนำ 
ระบบฐำนข้อมูลพ้ืนฐำนที่สำมำรถใช้จัดท ำแผนพัฒนำชุมชนที่มีกระบวนกำร 
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4.1.1.3 ส่งเสริมศักยภำพ บทบำทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ทุกเพศสภำพ 
เป็นพลังในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคม ด้วยกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และบทบำททำงเพศ สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรยอมรับของสังคม 
ในเรื ่องเพศสภำพและควำมเสมอภำคทำงเพศ รวมทั้งส่งเสริมบทบำท 
ศักยภำพ และภำวะผู้น ำของสตรีในกำรท ำงำนเชิงเศรษฐกิจ ทั้งในระดับ
นำนำชำติ ระดับชำติ และระดับท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสม  

4.1.1.4 สนับสนุนกำรต่อยอดกำรพัฒนำบนฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม  
โดยกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน 
ถ ่ำยทอดองค ์ควำมรู ้และภ ูม ิป ัญญำ เ พื ่อส ่ง เสร ิมท ุนทำงส ังคม 
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ด ำรงอยู่และสำมำรถน ำไปต่อยอดพัฒนำ
สู ่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ส ่ง เสริมควำมร่วมมือขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในกำรยกระดับคุณค่ำและพัฒนำ
นวัตกรรมจำกทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมสู่กำรเพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนวัฒนธรรม
ระหว่ำงประเทศ 

4.1.1.5 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้  และกำรถ่ำยทอดเผยแพร่ โครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พัฒนำขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชน 
ในระดับพ้ืนที่อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชน 
บนพ้ืนที่สูง ส่งเสริมกำรพัฒนำแบบบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำควำมเป็นอยู่ 
ของประชำชนให้ เกิดควำมพออยู่  พอกิน สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้   
โดยพัฒนำองค์ควำมรู้และส่งเสริมอำชีพ ตลอดจนพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ 
ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
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4.1.1.6 ส่งเสริมบทบำทของภำคีเครือข่ำยภำคประชำสังคมในทุกมิติ โดยสร้ำง
มำตรกำรจ ูง ใจ และจ ัดสรรทร ัพยำกรอย ่ำง เหมำะสม ปร ับปร ุง 
กฎระเบียบให้เอื้อต่อกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยภำคประชำสังคม 
โดยประเม ินกำรพัฒนำตั ้งแต ่กำรว ิเครำะห ์ป ัญหำ กำรวำงแผน  
กำรด ำเนินกำร และกำรติดตำม รวมทั ้งกำรวำงระบบตรวจสอบ 
กำรด ำเน ินงำนร่วมกันระหว่ำงภำคร ัฐและภำคประชำสังคมให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

4.1.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

เป้าหมาย 
 คนทุกช่วงวัยได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต  
 คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ

โลกยุคใหม่มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิต
รว่มกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข  

 ประชำกรไทยมีกำรเตรียมกำรก่อนยำมสูงอำยุเพื่อให้สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น 
 ผู้สูงอำยุมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนผู้สูงอำยุที่ยำกจน ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5.๒ 
 สัดส่วนของผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงที่เข้ำถึงบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข 

ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เพ่ิมข้ึนเป็นไมต่่ ำกว่ำร้อยละ ๖๑.๕ 
 จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ประสบปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติ ลดลงร้อยละ 20  
 สัดส่วนประชำกรอำยุ ๒๕ – ๕๙ ปี ที่มีกำรเตรียมกำรเพ่ือยำมสูงอำยุ ทั้งมิติ 

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

 ผู้สูงอำยุเป้ำหมำยในระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำได้รับ 
กำรดูแล ร้อยละ 100 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน  
4.1.2.1 เพิ ่มกำรเข้ำถึงบริกำรดูแลระยะยำวส ำหรับผู ้สูงอำยุที ่มีภำวะพึ่งพิง  

โดยกำรเพ่ิมศักยภำพของบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขในระบบ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และสนับสนุนบทบำทขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น สถำนบริกำรเอกชน ผู้ดูแลอิสระ และสมำชิกในครอบครัว
ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมทักษะที่จ ำเป็นและได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแล้ว
รวมถึงส่งเสริมกำรพัฒนำที่พักอำศัยให้ผู้สูงอำยุได้อยู่อำศัยในบ้ำนพัก
ตนเอง และสนับสนุนให ้ม ีทำงเล ือกของที ่อยู ่อำศัยที ่หลำกหลำย 
โดยเฉพำะในผู้สูงอำยุที่ยำกจน (M9 S3.3) 

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

 

   การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.2.3 สนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมสังคมไทยในกำรรองรับสังคมสูงวัย 

ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุ
มีบทบำทและมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจและสังคม  สนับสนุนกำรรวมกลุ่ม 
ของผู้สูงอำยุในกำรท ำกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำชุมชน 
และสังคม ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้สู งอำยุที่ เหมำะสมตำมศักยภำพ 
และสมรรถนะ สนับสนุนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิต
ของคนทุกช่วงวัย พัฒนำต้นแบบเมืองเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย รวมทั้งพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรทุกภำคส่วนเพ่ือรองรับกำรด ำเนินชีวิตในสังคมสูงวัย 

4.1.2.4 ส่งเสร ิมผู ้ประกอบกำรในกำรสร ้ำงงำนแก่ผู ้ส ูงอำย ุ โดยมีภำครัฐ  
เป็นผู้สนับสนุนและพัฒนำมำตรกำรทำงกำรเงิน รวมทั้งสิทธิประโยชน์
ทำงภำษี สนับสนุนให้มีระบบบริกำรที่ส่งเสริมและพัฒนำสุขภำวะที่ดีแก่
ผู้สูงอำยุทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิต สนับสนุนกำรบริกำรสำธำรณสุข
ขั ้นพื้นฐำนแบบให้เปล่ำ ทั ้งกำรป้องกันและกำรรักษำโรคที ่ถูกต้อง 
และเหมำะสม โดยกำรสร ้ำ งและขยำยต ้นแบบระบบกำรด ูแล  
สุขภำพระยะยำวอย่ำงเป ็นร ูปธรรมในทุกช ุมชน และสร ้ำงกลไก 
และระบบบริหำรจัดกำรที่เกี ่ยวกับผู ้สูงอำยุให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
กำรดูแลผู้สูงอำยุ 

4.1.2.5 ส่งเสริมให้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอำยุอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรสร้ำง
ฐำนข้อมูลกลำงและบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี ่ยวข้อง 
ทั้งภำครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้มีหลักประกันในกำรคุ้มครองทำงสังคม
และศักดิ์ศรีของผู้สูงอำยุเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพที่ดี โดยก ำหนดมำตรฐำน 
และกลไกกำรคุ ้มครองทำงสังคมของผู ้ส ูงอำยุให้ครอบคลุมทุกมิติ 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 96 - 

และพัฒนำระบบบ ำนำญให้ครอบคลุมอย่ำงถ้วนหน้ำ ตลอดจนพัฒนำ
ทักษะและศักยภำพผู้สูงอำยุและภำคส่วนต่ำงๆ ให้ผู้สูงอำยุมีภูมิคุ้มกัน
จำกภัยรอบด้ำน ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและเข้ำถึงง่ำย  

 แผนแม่บทเศรษฐกิจฐานราก 
4.1.3 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

เป้าหมาย 
 ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของเศรษฐกิจฐำนรำกเพ่ิมขึ้น  

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจรำยย่อยต่อจ ำนวนวิสำหกิจรำยย่อย

ทั้งหมด เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
4.1.3.1 ส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในระดับพื้นที ่ ลดต้นทุน  

และระยะเวลำในกำรขนส่งส ินค้ำ และร ักษำคุณภำพของผลผลิต  
พร้อมทั้ งสนับสนุนกำรใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรกระจำย ส ินค ้ำ 
และบริกำรให้หมุนเวียนในพื้นที่และเมือง รวมถึงกระตุ้นกำรบริโภค  
ให้สมดุลกับกำรผลิตในท้องถิ่น (M8 S1.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.3.2 พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ไปสู่ เกษตรกรอัจฉริยะ โดยสร้ำงโอกำส 

กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้  ทั้ งด้ำนเทคโนโลยีกำรจัดกำร  
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรตลำด ด้ำนบัญชีกำรผลิต กำรควบคุม
ต้ นทุ น  ก ำ ร เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ ำ พกำ ร ผลิ ต  ก ำ ร จั ด ก ำ รคุ ณ ภ ำ พ 
และมำตรฐำนผลผลิต รวมถึงทักษะต่ำง ๆ ที่สอดคล้องและจ ำเป็น 
ต่อกำรยกระดับเป็นผู้ ประกอบกำร ตลอดจนสำมำรถเชื่ อมโยง 
และผสมผสำนองค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและที่สร้ำงขึ้นใหม่ 
มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับภูมิสังคมของชุมชนอย่ำงครบวงจร ครอบคลุม 
ทั้งต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ  

4.1.3.3 เร่งรัดส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินอย่ำงยั่งยืน โดยกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ทำงกำรเงินให้กับประชำชนที่มีรำยได้น้อย ผ่ำนกำรส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้ 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงควำมรู้และวินัยทำงกำรเงิน 
กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน อันน ำไปสู่กำรออมเพ่ือเป็นทุนและหลักประกัน
ในกำรลงทุน พัฒนำมำตรกำรแก้ปัญหำหนี้นอกระบบ รวมทั้งลดภำระหนี้สิน
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โดยให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ ำ ตลอดจน
ปรับโครงสร้ำงหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภำพในกำรช ำระหนี้อย่ำงยั่งยืน  

4.1.3.4 พัฒนำปัจจัยสนับสนุนและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
เศรษฐกิจฐำนรำก ผ่ำนกำรสนับสนุนเงินทุน ทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ทุนทำงสังคม และทุนทำงวัฒนธรรม ส่งเสริมกำรยกระดับรำยได้
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ โดยสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรตลำด เครือข่ำยผู้ประกอบกำร 
ส่งเสริมตลำดในชุมชน ตลำดออนไลน์ และตลำดต่ำงประเทศ ตลอดจน
พัฒนำสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

4.1.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมาย 
 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบบริหำรจัดกำร เพ่ือคุณภำพ ควำมมั่นคง 

ทำงอำหำรและควำมยั่งยืนของภำคเกษตร 

 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถเข้ำถึงและได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงมี
ประสิทธิผลจำกภำครัฐ  

 ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำก มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
 กลุ่มประชำกรรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ ๔๐ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สิน 

ได้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนกำรจดทะเบียนวิสำหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๕  
 อัตรำกำรเติบโตของรำยได้รวมวิสำหกิจรำยย่อย ร้อยละ 4 
 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยหนี้สินของครัวเรือนรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 ต่อค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

ของครัวเรือนรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 ลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 4 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
4.1.4.1 ส่งเสริมกำรจัดสรรที่ดินท ำกินให้กับเกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนกลไก

ที่มีอยู่ (M1 S8.1) คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภำพและขยำย
โอกำสในกำรเข้ำถึงที่ดินท ำกินของเกษตรกรให้มำกขึ้น รวมถึงก ำหนด
เขตกำรใช้พื้นที ่ท ำกำรเกษตรที่เหมำะสม (M1 S8.2) และขยำยผล
แบบอย่ำงควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือผลิตสินค้ำเกษตรให้สอดคล้อง
กับทรัพยำกรของชุมชนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพ (M1 S3.4) 
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4.1.4.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำโมเดลธุรกิจที่เฉพำะเจำะจงและยั่งยืนของวิสำหกิจ
เพ่ือสังคม โดยใช้กลไกควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน สมำคมธุรกิจ
เพ่ือสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือกับผู้ เชี่ยวชำญในต่ำงประเทศ  
(M7 S7.2) สนับสนุนกำรให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้เกิดกำรร่วมทุน
กับวิสำหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือดึงดูดบริษัทเอกชนรำยใหญ่ (M7 S7.3)  

4.1.4.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ 
และส ่ง เสร ิมกำรพ ัฒนำกำรผล ิตส ินค ้ำและบร ิกำรที ่ม ีค ุณภำพ  
ผ่ำนทำงกำรใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ให ้ช ุมชนสำมำรถสร ้ำ ง รำย ได ้ด ้ว ยตน เองอย ่ำ งยั ่ง ย ืน  ร วมถ ึง 
สนับสนุนกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำย ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน  
และกลุ่มเกษตรกร (M8 S1.2) 

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.4.4 เร่งรัดสนับสนุนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมกำรพัฒนำ

เ ศ รษฐก ิจ ฐ ำนรำก  โ ดยส ่ง เ ส ร ิม ให ้ม ีก ล ไ กสน ับสน ุน กำรผล ิต 
และกำรตลำดภำยในชุมชน/พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดกำรเติบโตและกำรหมุนเวียน
ของเศรษฐกิจฐำนรำก โดยกำรรวมตัวของสมำชิกในชุมชนและกระบวนกำร 
มีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำง ๆ อำทิ สหกรณ์ ร้ำนค้ำชุมชน วิสำหกิจ
ช ุมชน  และว ิส ำหก ิจ เ พื ่อส ังคม ส ่ง เสร ิม ระบบแบ ่งป ันผลก ำ ไร 
สินค้ำเกษตร รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำระบบตลำดที่เชื่อมโยงผลผลิต
ของเกษตรกรถึงผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรม กำรพัฒนำ
ช่องทำงและศูนย์กลำงตลำดสินค้ำชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทำงตลำด
ออนไลน์ และช่องทำงอ่ืน ๆ  

4.1.4.5 ส ่ง เสร ิมให ้ม ีนว ัตกรรมทำงกำรเง ินเพื ่อสน ับสน ุนแหล่งท ุนให ้ก ับ
เศรษฐกิจชุมชน ผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงินที่หลำกหลำย รวมทั้งส่งเสริม
ให้ม ีกลไกกำรเปิดเผยข้อมูลและกลไกรำคำที่สำมำรถช่วยให้ชุมชน
สำมำรถระดมเงินทุนที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร พัฒนำระบบก ำกับ/
ระบบมำตรฐำนบัญชี กำรใช้รูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่เหมำะสม
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
ให้ธนำคำรเฉพำะกิจสำมำรถยกระดับเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนด้ำนเงินทุน
และบริหำรสภำพคล่อง  
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4.1.4.6 เร่งรัดกำรพัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที ่ด ินสำธำรณะ โดยพัฒนำ
ฐำนข้อมูลที ่ดินให้ครอบคลุมทั ้งประเทศ สำมำรถแยกตำมประเภท 
กำรใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครอง และมีควำมทันสมัย สำมำรถเปิดเผย 
และสืบค้นได้ ส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกเพ่ือท ำหน้ำที่รับฝำกท่ีดินจำกเอกชน 
และน ำมำหมุนเวียนสร้ำงประโยชน์ให้ผู ้มีรำยได้น้อย ตลอดจนปรับ
ระบบที ่ดินท ำกินให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงได้ ปรับระบบกำรออก
เอกสำรสิทธิ์ จัดท ำแนวทำงกำรก ำหนดสิทธิ  กำรจัดกำรสิทธิในที่ดิน
เกษตรกรให้เหมำะสม รวมทั้งปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดินของรัฐ 
ทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่ำเสื่อมโทรม และที่สำธำรณะ เพื่อให้เกิด
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น  

4.1.4.7 เร่งรัดส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่ำเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยกำรสนับสนุน
พันธุ์กล้ำไม้ และให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเพ่ิม
รำยได้และสร้ำงหลักประกันที่ม่ันคงให้แก่เกษตรกร  

4.1.4.8 ส่งเสริมกำรยกระดับศักยภำพกำรประกอบกำรธุรกิจผ่ำนกลไกกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐำนรำก กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลหนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
สนับสนุนกำรต่อยอดงำนวิจัย และต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำ พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตลอดจนยกระดับไปสู่มำตรฐำนสำกล 

4.1.4.9 สนับสนุนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือให้กลุ่มประชำกรรำยได้ต่ ำสุด 
ร้อยละ 40 สำมำรถบริหำรจัดกำรหนี้สินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บูรณำกำร
ระบบฐำนข้อมูล พัฒนำกลไกแก้ไขปัญหำหนี้สินผ่ำนกำรบูรณำกำร ควำมร่วมมือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมองค์ควำมรู้ พ้ืนฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
หนี้สิน กำรเงิน กำรออม และทักษะกำรประกอบอำชีพเพื่อต่อยอดอำชีพ 
สู่ผู้ประกอบกำรธุรกิจชุมชน 

 แผนแม่บทความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

4.1.5 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
เป้าหมาย 
 คนทุกช่วงวัยได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต 
 ประชำชนไทยได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ 
 คนไทยทุกคน โดยเฉพำะกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำงได้รับกำรคุ้มครองและมี

หลักประกันทำงสังคมเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0 - 2 ปี) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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 แรงงำนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5๒.๗ ของก ำลัง
แรงงำนรวม 

 จ ำนวนผู้ที่อยู่ในระบบกำรออมเพ่ือกำรเกษียณภำคสมัครใจที่ภำครัฐจ่ำยสมทบ 
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20  

 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของครัวเรือนต่อค่ำใช้จ่ำยสุขภำพทั้งหมดไม่เกิน 
ร้อยละ 12 

 สัดส่วนของประชำกรกลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับกำรยกระดับตำม 3 ขั้นของกำรพัฒนำ 
(อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน) สัดส่วนประชำกรกลุ่มเปรำะบำง 50:30:20 (อยู่รอด:
พอเพียง:ยั่งยืน) 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
4.1.5.1 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงสถำนรับเลี้ยงเด็ก 0 – 2 ปี ที่มีคุณภำพ โดยสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมพร้อมขยำยกำรด ำเนินงำน 
ของศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กให้ครอบคลุมเด็กอำยุ  0 – 2 ปี  ส ่ง เสร ิม 
กำรจ ัดตั ้งศ ูนย ์เลี ้ยงเด ็กที ่ม ีค ุณภำพในชุมชน สถำนประกอบกำร  
และหน่วยงำนภำครัฐ รวมถึงพัฒนำคุณภำพของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน (M9 S3.1)  

4.1.5.2 พัฒนำระบบประกันสังคมให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของแรงงำน
นอกระบบ โดยกำรปรับปรุงรูปแบบกำรจ่ำยเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ 
ให้มีควำมหลำกหลำยและยืดหยุ่น จูงใจให้แรงงำนนอกระบบเข้ำร่วม
ระบบกำรออมภำคสมัครใจ ปรับปรุงเงื่อนไขด้ำนกำรออมและสิทธิประโยชน์
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู ้เข้ำร่วมสำมำรถออมและได้ผลประโยชน์ในอัตรำ  
ที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงกฎหมำยสวัสดิกำรแรงงำนให้ครอบคลุมกำรจ้ำงงำน
รูปแบบใหม่และกำรจ้ำงงำนในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (M9 S3.2)  

4.1.5.3 พัฒนำกลไกก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์  
ให ้เ หมำะสม  และพ ัฒนำระบบบร ิหำ รกำรจ ่ำยค ่ำบร ิก ำรของ 
ระบบประกันสุขภำพให้ครอบคลุมประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
(M4 S5.2)  

4.1.5.4 สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสำรสนเทศในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ  
ลดภำระงำนและแก้ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร  รวมทั้งจัดท ำฐำนข้อมูลกลำง
ด้ำนสุขภำพเพ่ือน ำไปวิเครำะห์ต่อยอดกำรจัดบริกำรและกำรวำงแผนก ำลังคน
ในอนำคต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพอย่ำงเป็นธรรม 
(M4 S5.3)  
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4.1.5.5 บูรณำกำรระบบควำมคุ้มครองทำงสังคม ก ำหนดบทบำทหน้ำที ่ของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และท้องถิ่นในกำรจัด
ควำมคุ้มครองทำงสังคมให้ชัดเจน เชื่อมโยงฐำนข้อมูลให้ทุกหน่วยงำน
สำมำรถท ำงำนบนฐำนข้อมูลเดียวกัน (M๙ S๔.๑) ประเมินผลโครงกำร
และมำตรกำรกำรจัดควำมคุ้มครองทำงสังคมอย่ำงรัดกุม เพื่อให้เกิด  
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของโครงกำรและมำตรกำร  
บนฐำนของควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง และยกเลิกหรือลดทอนงบประมำณ 
ของโครงกำรและมำตรกำรที่ไม่มีผลกระทบหรือผลกระทบต่ ำ (M๙ S๔.๒) 

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.5.6 สนับสนุนกำรขยำยฐำนควำมคุ้มครองทำงสังคมขั้นพ้ืนฐำน โดยกำรจัดระบบ

หรือมำตรกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ให้สำมำรถคุ้มครองสิทธิขั ้นพื้นฐำน 
ของประชำชนทั้งกำรบริกำรสังคม กำรประกันสังคม กำรช่วยเหลือ 
ทำงสังคม ครอบคลุมถึงกำรจัดโครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับ
ผู้ด้อยโอกำส คนยำกจน และกลุ่มเปรำะบำงให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำร
พ้ืนฐำนของภำครัฐได้อย่ำงมีคุณภำพ โดยจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรสร้ำง
หลักประกันทำงสังคมให้อยู่บนฐำนของควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง รวมทั้ง
สนับสนุนกลไกกำรจัดสวัสดิกำรให ้ควำมช่วยเหล ือในกำรด ำรงช ีพ 
ตำมโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ  ตลอดจนสนับสนุน
มำตรกำรลดภำระค่ำครองช ีพของประชำชน เพื ่อน ำไปสู ่กำรลด 
ควำมเหลื ่อมล้ ำและเพิ ่มศักยภำพแก่ประชำชนผู ้ม ีรำยได้น ้อยให้มี 
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

4.1.5.7 สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำ 
โดยเฉพำะส ำหรับผู ้มีรำยได้น้อยและกลุ ่มผู ้ด้อยโอกำส ด้ำนบริกำร
สำธำรณสุข มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของคุณภำพบริกำรในระบบ
หลักประกันสุขภำพให้ครอบคลุมประชำชนทุกกลุ่ม กระจำยทรัพยำกร
และบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขให้สำมำรถดูแลประชำชน 
ได้อย่ำงทั่วถึง ด้ำนกำรศึกษำ มุ่งเน้นกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
และมำตรฐำนส ำหรับเด็กเล็ก เด็ก เยำวชน และกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกำส 
เสริมสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำผ่ำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะในพ้ืนที่ห่ ำงไกลทุรกันดำรและยำกจน  
และกลุ่มเป้ ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็ นพิเศษ สนับสนุนกลไก 
ควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำในระดับจังหวัด 
รวมถึงระบบกำรติดตำมสนับสนุนและประเมินผล เพ่ือสร้ำงหลักประกัน
สิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน  
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4.1.5.8 ส่งเสริมกำรสร้ำงหลักประกันสวัสดิกำรส ำหรับแรงงำน ทั ้งแรงงำน  
ในระบบและนอกระบบให้สำมำรถเข้ำถึงระบบประกันสังคมอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม โดยพัฒนำระบบประกันสังคมให้มีกำรบริหำรจัดกำร 
ที ่คล่องตัว โปร่งใสด้วยกำรมีส ่วนร่วมของทุกภำคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง 
สน ับสนุนให ้ม ีกลไกพิท ักษ ์และคุ ้มครองแรงงำน รวมทั ้งส ่ง เสร ิม 
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของแรงงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

4.1.5.9 พ ัฒนำระบบและกลไกกำรคุ ้มครองผู ้บร ิโภคที ่ม ีป ระส ิทธ ิภำพ  
และสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีควำมเข้มแข็ง ป้องกันกำรละเมิด
สิทธิผู้บริโภคและอ ำนวยควำมยุติธรรมแก่ผู้บริโภค ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ระบบรับรองคุณภำพขององค์กรคุ ้มครองผู ้บริโภค และเสริมสร้ำง 
กำรเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีควำมตระหนักในสิทธิหน้ำที่และมีภูมิคุ้มกัน
ในกำรบร ิโภคและซื้อสินค้ำ รวมทั้งส่งเสริมให้ภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ  
มีบทบำทในกำรสนับสนุนกำรคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงเป็นรูปธรรม  

4.1.6 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

เป้าหมาย 
 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลำยเป็นครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นมีโอกำสในกำรเลื่อนสถำนะ 

ทำงเศรษฐกิจและสังคม จนสำมำรถหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้อย่ำงยั่งยืน 
 คนทุกช่วงวัยได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต                       
 มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ

เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลำยเป็นครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นมีรำยได้เพ่ิมขึ้น ไม่ต่ ำกว่ำ 

ร้อยละ ๑๕ 
 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น มีปัญหำพัฒนำกำรไม่เป็นไป 

ตำมเกณฑ์ ลดลงร้อยละ ๖ 
 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจำกครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
หรือเทียบเท่ำ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 6๕ 

 เด็กจำกครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นเติบโตไปเป็นแรงงำนที่มีทักษะ หรือส ำเร็จกำรศึกษำ
ในระดับอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐  

 สัดส่วนผู้สูงอำยุที่ยำกจน ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ ๕.๒ 
 คนเปรำะบำงในระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ ลดลงไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 10   
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 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
4.1.6.1 ส่งเสริมกำรเลี้ยงดูเด็กให้แก่ครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น โดยปรับปรุง

หลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม 
สนับสนุนเงินและทรัพยำกรที่เหมำะสม ตลอดจนแก้ปัญหำเรื่องกำรตกหล่น
ของกำรให้เงินอุดหนุน (M9 S2.1)  

4.1.6.2 ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพให้กับครัวเรือน
ยำกจนข้ำมรุ่น โดยพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง ติดตำม และช่วยเหลือเด็ก
ยำกจนให้กลับสู่ระบบกำรศึกษำ พัฒนำทักษะกำรประกอบอำชีพ หำงำน
ที่ เหมำะสมกับศักยภำพ และสนับสนุนกำรเข้ ำถึ งแหล่ ง เ งินทุน 
และทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรประกอบอำชีพ (M9 S๑.๑) 

4.1.6.3 พ ัฒนำกล ไกกำรแก ้ป ัญหำควำมยำกจนข ้ำมรุ ่น ในระด ับ พื ้นที ่  
โดยยกระดับศักยภำพและเพิ ่มบทบำทของหน่วยงำนส่วนภูมิภำค 
และส่วนท้องถิ่นในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนข้ำมรุ่น พัฒนำกำรใช้
ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลในกำรคัดกรองครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลำยเป็น
ครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น และบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำง ๆ 
ในพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนข้ำมรุ่น (M9 S๑.2) 

4.1.6.4 ปรับปรุงระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ทั้งกำรบูรณำกำรข้อมูล 
เงินช่วยเหลือ และสนับสนุนระบบสวัสดิกำรทำงเลือก เพ่ือลดจ ำนวน
ผู้สูงอำยุที่ยำกจน (M9 S3.3) 

4.1.6.5 ยกระดับกำรจัดท ำระบบกำรเยียวยำช่วยเหลือในภำวะวิกฤตแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกวิกฤตทำงเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่ำง ๆ  อย่ำงทันท่วงที 
(M9 S4.3)  

4.1.6.6 พัฒนำฐำนข้อมูลรำยบุคคลที ่ครอบคลุมประชำกรจำกครัวเรือนที ่มี
แนวโน้มกลำยเป็นครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่นให้เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงข้อมูล 
จำกทุกภำคส่วนให้ครอบคลุมข้อมูลที่ส ำคัญต่อกำรลดควำมยำกจนข้ำมรุ่น 
กำรจัดสวัสดิกำรและควำมคุ้มครองทำงสังคม และสำมำรถพัฒนำสู่กำรเป็น
ข้อมูลตัวอย่ำงซ้ ำในระยะยำวของประเทศ  (M9 S5.1) รวมถึงส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจนข้ำมรุ่น 
และจัดสวัสดิกำรทำงสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ (M9 S5.2)  

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
4.1.6.7 ส ่ง เ ส ร ิมกำ ร พ ัฒนำระบบและกลไก ในกำร ให ้ค วำมช ่วย เหล ือ

กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิ เด็ก - เยำวชน สตรี 
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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  

4.1.6.8 เสริมสร้ำงพลังควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่ำนกำรส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง สนับสนุนกำรรวมกลุ่มองค์กร
ชุมชน และเชื ่อมโยงเป็นเครือข่ำยในกำรเป็นทุนทำงสังคมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรคุ้มครองกลุ่มเป้ำหมำย 

4.2 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

4.2.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
๔.2.๑.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค

ทำงสังคม 

4.3 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

4.3.1 การด า เน ินภารก ิจพื ้นฐานเพื ่อสน ับสน ุนย ุทธศาสตร ์ด ้านการสร ้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
๔.3.๑.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

4.4 รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค  
ทางสังคม 

4.4.1 รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
๔.4.๑.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล 
 ฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทำงลบจำกกำรพัฒนำ

สังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโตบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภำยใน 

ขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ 
 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  

บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล 

 ตัวชี้วัด 
 พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 สภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟ้ืนฟู 
 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 

 แผนแม่บทการเติบโตอย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย 
 สภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน  

 ตัวช้ีวัด 
 อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ใน 42 อันดับแรกของโลก 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

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

 ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 63 คะแนน 
 ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำ 12 ดอลลำร์สหรัฐ/ลูกบำศก์เมตร 
 สัดส่วนของแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ไม่มีสิ่งรุกล้ ำผิดกฎหมำย (ร้อยละของแม่น้ ำ  

ล ำคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ ำทั้งประเทศ) ร้อยละ 6๐  
 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

 แผนแม่บทการเติบโตอย่างยั่งยืน 

5.1.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

เป้าหมาย 
 กำรสร้ำงสังคมคำร์บอนต่ ำและยั่งยืน 
 กำรพัฒนำเมืองให้มีควำมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน มีควำมพร้อมในกำรรับมือและปรับตัวต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชำชนทุกกลุ่มมีคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงทั่วถึง 
 ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และมีกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ

อย่ำงยั่งยืน 
 กำรบริโภคและกำรผลิตของประเทศมีควำมยั่งยืนสูงขึ้น 
 พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนของกำรใช้พลังงำนทดแทนต่อปริมำณกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย เพ่ิมขึ้นเป็น  

ร้อยละ 21 
 เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนมีจ ำนวนมำกขึ้น 
 คะแนนดัชนีสมรรถนะด้ำนสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยอยู่ใน 3 อันดับแรกของอำเซียน 

และมีคะแนนไม่น้อยกว่ำ 5๑ คะแนน 
 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่  

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ ร้อยละ ๓๓ 
- พ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๒ 
- พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ ๓ 

  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
5.1.1.1 ปรับโครงสร้ำงภำคอุตสำหกรรม ภำคบริกำร และโลจิสติกส์ ให้น ำ 

แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ 
สีเขียวมำใช้เป็นมำตรฐำน โดยสนับสนุนให้มีกำรลงทุนด้ำนกำรใช้
พลังงำนสะอำด กำรน ำปัจจัยกำรผลิตมำใช้แบบหมุนเวียน และกำรลด
ปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ (M5 S3.2) 

5.1.1.2 สนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง โดยเพิ่ม
พื ้นที ่ส ีเข ียวและพื้นที ่สำธำรณะของเมือง  (M8 S2.4) เสริมสร้ำง



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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สมรรถนะของท้องถิ่นทุกระดับให้มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่
และเมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (M8 S4.1)  

5.1.1.3 พัฒนำระบบและกลไกสร ้ำงแรงจ ูงใจกำรเพิ ่มพื ้นที ่ป ่ำ เศรษฐก ิจ  
เพื ่อเศรษฐกิจชุมชน (M10 S2.6) สร้ำงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
เพ่ือกำรผลิตให้เพียงพอและมีกำรใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (M10 S3.1)  
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจำกส่วนเหลือของกระบวนกำรผลิตให้เกิด
ประโยชน์ที่หลำกหลำยปรำศจำกเศษเหลือและของเสียจำกอุตสำหกรรม 
เกษตรกรรม และขยะอำหำร (M10 S3.2) บริหำรจัดกำรกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ให้เหมำะสมกับศักยภำพทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ (M10 S3.3) รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรใช้เครื่องมือ กลไกตลำดเงินตลำดทุน กลไกควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน ตลอดจนผลักดันให้เกิดกำรลงทุนในกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (M10 S1.5) 

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.1.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั ่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

โดยอนุร ักษ์ ฟื ้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที ่อยู ่อำศัยตำมธรรมชำติ  
ที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง ควบคู่กับกำรลดภัยคุกคำมต่อพื้นที่ 
ชน ิดส ัตว ์และพืชป่ำเฉพำะถิ ่น และที ่อยู ่ในภำวะคุกคำม ป้องกัน 
และก ำจัดชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่รุกรำนในแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ 
บริหำรจัดกำรลดควำมขัดแย้งระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชุมชน พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลและธนำคำรพันธุกรรม พัฒนำกลไกทำงเศรษฐศำสตร์และก ำหนด
มำตรกำรจูงใจในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ พัฒนำและบังคับใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย รักษำและเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 
โดยหยุดยั้งกำรบุกรุกท ำลำยพ้ืนที่ป่ำ ผลักดันให้มีกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
ป่ำธรรมชำติที ่สภำพเสื ่อมโทรม ป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย ป่ำต้นน้ ำ 
บนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน รวมถึงพัฒนำระบบและกลไกจูงใจ
ให้มีกำรเพิ่มพื้นที ่ป่ำเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พื้นที ่ต้นน้ ำ 
สร้ำงและพัฒนำพื้นที ่สีเขียวที ่สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลในเขต
ชุมชนเมืองและชนบท สนับสนุนกำรขับเคลื่อนแนวทำงอุตสำหกรรม 
เชิงนิเวศ เกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยวที ่ยั ่งยืน ยกระดับกำรพัฒนำ 
ระบบฐำนข้อมูล และกำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อขับเคลื ่อนกำรผลิต 
และกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน 
 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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5.1.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

เป้าหมาย 
 ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีคุณภำพมหำสมุทร เท่ำกับ 74 คะแนน  
 ดัชนีระบบนิเวศทำงทะเล ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๑ ประกอบด้วย 

- สัดส่วนเรือประมงไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย ร้อยละ ๒๐ 
- สัดส่วนปริมำณกำรเพำะเลี้ยงทั้งหมดต่อปริมำณกำรท ำประมงทุกประเภทที่จับ 

เกินศักยภำพ เป็นร้อยละ ๑๕  
- ดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะทะเลและน้ ำเสีย 0.๒ 
- สัดส่วนพ้ืนที่กัดเซำะชำยฝั่งที่ได้รับกำรป้องกัน ร้อยละ ๒๒ 
- สัดส่วนพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่ทะเลไทย  
- จ ำนวนสัตว์น้ ำและพืชคุ้มครองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงทะเล ๑00 ชนิด 
- หำดท่องเที่ยวที่ได้รับกำรฟ้ืนฟูและเสริมทรำย ร้อยละ ๑0 ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 
- จ ำนวนพ้ืนที่จ ำกัดกำรท่องเที่ยวไม่เกินศักยภำพของระบบนิเวศทำงทะเล ๓ แห่ง 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
5.1.2.1 สนับสนุนกำรบริหำร อนุรักษ์ เพำะพันธุ์ เพำะเลี้ยง พ้ืนที่ป่ำชำยเลน ชำยฝั่ง 

น้ ำตื ้น น้ ำลึก และประมงพื้นบ้ำน รวมถึงพันธุ์พืชเฉพำะถิ่น สัตว์น้ ำ 
และปศุส ัตว ์ เ พื ่อเพิ ่มปร ิมำณสัตว ์น้ ำและผลผลิตทำงกำรเกษตร 
ตำมธรรมชำติ (M1 S3.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.2.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล  

โดยปรับปรุง ฟื้นฟูและสร้ำงทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ 
โดยเฉพำะควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและบริกำรของระบบนิเวศ  
ลดปริมำณขยะและของเสียโดยเฉพำะขยะพลำสติกที่มีอยู่และจะลง 
สู่ทะเล สนับสนุนกำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่งที่มีเอกลักษณ์ 
และสัตว์ทะเลหำยำกและใกล้สูญพันธุ์ที ่ส ำค ัญ ปร ับปร ุงและฟื ้นฟู
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่คุ ้มครอง
ทำงทะเลให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั ่งยืนผ่ำนกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงภำคเอกชนและประชำชนในพื้นที่  และผลักดัน



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 109 - 

กำรพัฒนำและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทำงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยเน ้นกรอบแนวทำงเศรษฐกิจสีน้ ำ เง ิน  ส ่ง เสร ิมกำรท ำประมง 
อย่ำงยั่งยืน โดยควบคุม ยกเลิกกำรท ำกำรประมงและกำรใช้เครื่องมือประมง 
ที่ท ำลำยล้ำงจนเกินศักยภำพกำรผลิต และป้องกันไม่ให้มีเรือประมง 
ผิดกฎหมำย ตลอดจนลดอุปสรรคธุรกิจประมงพำณิชย์/ประมงชำยฝั่ง 
และดูแลประมงพ้ืนบ้ำน และสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและกำรติดตำม
ประเม ินผลกำรข ับ เคลื ่อนตำมกรอบแนวค ิดเศรษฐก ิจส ีน้ ำ เ ง ิน  
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเล  

5.1.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมาย 
 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

ตัวช้ีวัด 
 มลพิษทำงอำกำศ (ฝุ่นละอองที่มีขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน) และปริมำณ 

กำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกในภำคคมนำคมขนส่ง ลดลงร้อยละ 4  
 สัดส่วนของกำรใช้พลังงำนทดแทนต่อปริมำณกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย เพ่ิมขึ้นเป็น

ร้อยละ 21 
 สัดส่วนของชุมชน ท้องถิ่น อำสำสมัคร เครือข่ำยในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

จำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 65 

 ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมลดลง อย่ำงน้อยร้อยละ ๒๐ จำกกรณีปกติ
เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ ในปี ๒๕๗๐ หรืออย่างน้อยร้อยละ ๔ จากกรณีปกตใินแต่ละป ี

 อันดับของประเทศที่มีดัชนีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ  
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓๖    

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
5.1.3.1 ส่งเสริมมำตรกำรจูงใจทั ้งทำงด้ำนภำษีและที่ไม่ใช่ภำษีเพื่อส่งเสริม 

กำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (M3 S1.1) และส่งเสริมกำรก ำหนดและพัฒนำ
มำตรฐำนให้ครอบคลุมยำนยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ส ำหรับกำรใช้งำน 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนและข้อก ำหนดของประเทศ
ปลำยทำงที่ส่งออก ยกระดับห้องปฏิบัติกำรเพื่อตรวจสอบและรับรอง 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (M3 S10.1) รวมทั้งกำรก ำหนดมำตรฐำน
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ส ำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรดัดแปลงยำนยนต์ไฟฟ้ำ กำรผลิตแบตเตอรี่ 
สถำนี อัดประจุ ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ ไฟฟ้ำส ำ ห ร ับ ย ำนยนต ์ไ ฟฟ ้ำ  
(M3 S10.2)  

5.1.3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบรับรองมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร 
จัดท ำมำตรฐำนกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ระบบรับรอง
มำตรฐำนสินค้ำและบริกำร และแนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (M10 S1.4) รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำระบบตลำดคำร์บอน 
และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรเก็บกักคำร์บอนในภำคป่ำไม้ (M10 S2.3) 
ตลอดจนพัฒนำฐำนข้อมูล/องค์ควำมรู้/มำตรฐำน/กฎหมำย/มำตรกำร
สนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจ ปรับปรุงกฎหมำยให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียนและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในทุกภำคส่วน 
(M10 S4.6)  

5.1.3.3 สนับสน ุนกำรน ำแบบจ ำลองระด ับชำต ิเ พื ่อประเม ินควำมเสี ่ย ง 
และผลกระทบจำกภัยธรรมชำติประเภทต่ำง ๆ และกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ (M11 S1.4) สร้ำงจิตส ำนึกและแรงจูงใจให้ประชำชน
ทุกระดับอนุ รั กษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทั้ งทำงบกและทำงทะ เล  
(M11 S4.1)  เพ่ิมบทบำทภำคประชำชน ชุมชน และภำคเอกชน  
ในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ (M11 S4.2) และสนับสนุนกำรใช้
แนวทำงธรรมชำติในกำรจัดกำรปัญหำภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศอย่ำงยั่งยืน (M11 S4.3) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.3.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 

พัฒนำระบบติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสำขำ 
เชื่อมโยงทุกภำคส่วน ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยก ำหนดยุทธศำสตร์
ระยะยำวในกำรพัฒนำประเทศแบบปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำที่สอดคล้องกัน
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดกำรปรับตัวเพ่ือลด
ควำมสูญเสียและเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศ และระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ 
ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรจัดท ำแผนรำยสำขำ และรำยพ้ืนที่ ส่งเสริมกำรลงทุน 
ที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐ 
และภำคเอกชน ตลอดจนพัฒนำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ืออ ำนวยให้ใช้มำตรกำรใหม่  ๆ  
ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน และกำรคลัง ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจ
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ให้ภำคส่วนที่ เกี่ ยวข้องสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติ 
ทำงธรรมชำติ  อันเนื่ องมำจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิผล รวมทั้งสนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี ่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พัฒนามาตรการและกลไกทางเศรษฐศาสตร์และทางการเงิน 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.1.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 
 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

เป้าหมาย 
 กำรเพ่ิมมูลค่ำจำกเศรษฐกิจหมุนเวียนและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำใต้ดินและแหล่งน้ ำทะเลมีคุณภำพเหมำะสม

กับประเภทกำรใช้ประโยชน์ 
 คุณภำพอำกำศ และเสียงอยู่ระดับมำตรฐำนของประเทศไทย 
 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำย สำรเคมีในภำคกำรเกษตร 

และกำกอุตสำหกรรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๓๖ 
 ดัชนีกำรหมุนเวียนวัสดุ ส ำหรับผลิตภัณฑ์เป้ำหมำย (พลำสติก  วัสดุก่อสร้ำง  

เกษตร - อำหำร) เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
 กำรบริโภควัสดุในประเทศมีปริมำณลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
 ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่เป้ำหมำยมีคุณภำพของน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำทะเล 

และแหล่งน้ ำใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมำะสมกับประเภทของกำรใช้ประโยชน์  
 ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่เป้ำหมำยมีคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤติและพ้ืนที่ทั่วไป อยู่ใน

เกณฑ์มำตรฐำนประเทศไทย 
 ร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่เป้ำหมำยมีคุณภำพเสียงในพ้ืนที่ริมถนน อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

ประเทศไทย 
 ดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ ไม่น้อยกว่ำ 0.77 
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    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
5.1.4.1 เพ่ิมรำยได้ชุมชนจำกแนวทำงขยะสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งจำกขยะและวัสดุ

ทำงกำรเกษตร (M10 S2.1) ตลอดจนสนับสนุนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงเป็นระบบตลอดห่วงโซ่ในระดับชุมชน 
(M10 S2.4) รวมทั้งส่งเสริมให้ เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ตำมหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (M10 S2.5) 

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.4.2 เร่งรัดกำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนสำกล โดยสนับสนุนกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน  
แหล่งน้ ำใต้ดิน และแหล่งน้ ำทะเลให้มีคุณภำพ เหมำะสมกับประเภท 
กำรใช้ประโยชน์  สร้ำงระบบภูมิคุ้มกันในพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศเปรำะบำง 
และพื้นที่เสี ่ยง สนับสนุนกำรลดและควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิด 
กำรประยุกต์ใช้ระบบอนุญำตกำรระบำยมลพิษ และหลักกำรผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่ำย ส่งเสริมกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน 
รวมถึงกำรควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดในเชิงพ้ืนที่ สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนในกำรติดตำม ตรวจสอบเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำมลพิษ 
ในพ้ืนที่ของตนเอง ก ำหนดมำตรกำรควบคุมปริมำณยำนพำหนะในพ้ืนที่ 
ที่มีกำรจรำจรหนำแน่นหรือพ้ืนที่เขตเมือง พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง 
และระบบกำรแจ้งเตือนปัญหำมลพิษทำงอำกำศและเสียงที่ทันต่อเหตุกำรณ์ 
ส่งเสริมกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำย  
กำกอุตสำหกรรม ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยกำรก ำหนดเป้ำหมำย
และแนวทำงกำรด ำเนินงำน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรำยชุมชน 
มูลฝอยติดเชื้อ และกำกของเสียอุตสำหกรรม และให้ควำมส ำคัญกับ
กำรป้องกันและลดมลพิษจำกขยะและของเสียอันตรำยจำกแหล่งก ำเนิด 
กำรบริหำรจัดกำรควบคุมมลพิษจำกกำรบ ำบัด ก ำจัดขยะ และของเสียอันตรำย 
รวมทั้งยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมตำมแนวทำงประชำรัฐ 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในภำพรวมของประเทศ
บนฐำนของควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที ่ และจัดกำรสำรเคมี 
ในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้สำรเคมีอย่ำงถูกวิธีตำมหลักวิชำกำร และสนับสนุนกำรใช้สำรชีวภำพ 
ให้มำกขึ้น เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต และสร้ำงควำมปลอดภัยในสุขภำพ 
ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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5.1.5  การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
เป้าหมาย 
 กำรสร้ำงสังคมคำร์บอนต่ ำและยั่งยืน 
 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัด 
 กำรน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมขึ้น โดยมีอัตรำกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่  

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๓๖ 
 ปริมำณขยะต่อหัว ลดลงร้อยละ 6 จำกปี 2560 
 ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
5.1.5.1 สร ้ำงควำมตระหนักรู ้ให ้เก ิดในส ังคมให้ค ำน ึงถ ึงควำมส ำค ัญของ 

กำรด ำเนินกำรตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ                
(M10 S5.1) และสร้ำงแรงจูงใจและทัศนคติในกำรด ำรงชีวิตของผู้บริโภค 
เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่กำรบริโภคที่ยั่งยืน (M10 S5.2) รวมทั้ง
ส่งเสริมแพลตฟอร ์ม เ ศรษฐก ิจแบ ่งป ันและตลำดส ินค ้ำ ม ือสอง  
เ พื ่อ เชื ่อมโยงระหว ่ำงผู ้ใช ้บร ิกำรและผู ้ให ้บร ิกำรในกำรซื ้อขำย
แลกเปลี ่ยนสินค้ำและบริกำร เพื่อหมุนเวียนและใช้ทรัพยำกรให้มี
ประส ิทธ ิภำพ (M10 S5.3)  ตลอดจนส ่ง เสร ิมกำรใช ้ภ ูม ิป ัญญำ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (M10 S5.6)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.5.2 ส่งเสร ิมกำรพัฒนำและด ำเน ินโครงกำรที ่ยกระดับกระบวนทัศน์  

เพื่อก ำหนดอนำคตของประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล พัฒนำ
เครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชำธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
โดยส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์ เพื ่อกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำยที ่ค ำนึงถึงปัจจัย  
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงรอบด้ำน ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ถึงกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นเครื ่องมือในกำรป้องกัน และลดผลกระทบด้ำนสิ ่งแวดล้อม 
เศรษฐก ิจ  และส ังคม ตลอดจนส ุขภำพอนำม ัย  อ ัน เนื ่องมำจำก 
กำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ผลักดันให้มีกำรจัดโครงสร้ำงเชิงสถำบัน  
เพื ่อขับเคลื ่อนประเด็นร่วมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
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พัฒนำระบบรำชกำร 
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และสิ ่งแวดล ้อมที ่ส ำค ัญในระด ับประเทศและระหว ่ำงประเทศ 
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะชีวิตที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิตที ่ดีของคนไทย ให้เป็นที ่ยอมรับในบริบทของพื้นที่  
และสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริมธรรมำภิบำลด้ำนกำรรักษำ
และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

 แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

5.1.6 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ 

เป้าหมาย 
 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบบริหำรจัดกำร เพ่ือคุณภำพและควำมยั่งยืน 

ของภำคเกษตร 
 ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศลดลง 
 ระดับควำมม่ันคงด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน  
 ระดับกำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน้ ำเพิ่มขึ้น  
 ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพิ่มข้ึน  

ตัวช้ีวัด  
 เกิดกำรใช้น้ ำซ้ ำในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทำน ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 2 
 กำรมีแผนจัดกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพำะพ้ืนที่ส ำคัญ 
 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่ำ 72 คะแนน 
 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพ่ือสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ 56 คะแนน 
 ดัชนีกำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน้ ำ ไม่น้อยกว่ำ 58 คะแนน 
 ดัชนีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ไม่น้อยกว่ำ 61 คะแนน  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
5.1.6.1 ส่งเสริมและผลักดันกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำต้นน้ ำ/ป่ำเศรษฐกิจที่สำมำรถสร้ำง

รำยได้ในพื้นที่ที่ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกพืช รวมทั้งเพิ่มปริมำณน้ ำ
ตำมธรรมชำติให้มีน้ ำเพียงพอต่อกำรใช้ทั้งระบบ (M1 S4.1)               

5.1.6.2 ส่งเสริมกำรใช้มำตรกำรเชิงป้องกันก่อนเกิดภัยในพ้ืนที่ส ำคัญ (M11 S1.1) 
ตลอดจนระบุพ้ืนที่ส ำคัญที่ได้รับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศจ ำแนกตำมประเภทภัย (M11 S1.2) รวมทั้งให้ควำมส ำคัญ
กับมำตรกำรลดควำมเสี่ยงและมำตรกำรเชิงป้องกัน (M11 S1.3) 
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การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.6.3 จัดกำรน้ ำเพื่อชุมชนชนบท พัฒนำกำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ ่มน้ ำทั ้งระบบ 

เพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ ำสะอำดเพียงพอ
ต่อทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมำณ คุณภำพ และรำคำที่เข้ำถึงได้  
ส ่ง เสร ิมบทบำทท้องถิ ่น ในกำรลงทุน และกำรจ ัดบร ิกำรด้ำนน้ ำ 
และสุขำภิบำลในชุมชน จัดกำรน้ ำเพื่อสิ ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรฟื้นฟู 
อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ ำ พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ พ้ืนที่พักน้ ำ แหล่งน้ ำธรรมชำติ (รวมล ำน้ ำ) 
แอ่งน้ ำบำดำล กำรระบำยน้ ำจำกเมืองชำยฝั่งที่สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำ 
ที่อิงธรรมชำติ ให้มีปริมำณ คุณภำพ และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมเกณฑ์
ของแต่ละลุ่มน้ ำ สนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษำ ร่วมกับ
แผนรักษำเขตต้นน้ ำ และกำรรักษำสภำพแวดล้อมตำมพื้นที ่ที ่ก ำหนด 
ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรน้ ำในภำวะวิกฤติ จัดระบบกำรจัดกำรพิบัติภัย
จำกน้ ำในภำวะวิกฤติ โดยแบ่งตำมลักษณะของแต่ละพื้นที่และลุ่มน้ ำให้
สำมำรถลดควำมสูญเสียและควำมเสี ่ยงจำกภัยพิบัต ิที ่เก ิดจำกน้ ำ 
ตำมหลักวิชำกำรให้อยู ่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และให้สำมำรถฟื้นตัวได้ในเวลำอันสั ้น  โดยเฉพำะเร่งรัดจัดเตรียม
มำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย กำรป้องกันก่อนเกิดภัย ให้ควำมช่วยเหลือ
ระหว่ำงเกิดภัย และแก้ไขปัญหำในระยะยำว จัดระบบติดตำมสถำนกำรณ์
อย่ำงต่อเนื่อง ก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมและพัฒนำปฏิบัติกำรฝนหลวง 
ให้มีประสิทธิภำพ พัฒนำระบบสำรสนเทศที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลกำรเตือนภัย กำรป้องกันภัย และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือลด 
ภัยพิบัติและกำรปรับตัวของชุมชนในพ้ืนที่ประสบภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำอย่ำงมีธรรมำภิบำล รวมทั ้ง 
กำรสร้ำงวินัยของประชำชนในกำรใช้น้ ำและอนุรักษ์น้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ  

5.1.7 การเพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

เป้าหมาย 
 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบบริหำรจัดกำร เพ่ือคุณภำพและควำมยั่งยืน 

ของภำคเกษตร 
 ระดับควำมม่ันคงด้ำนน้ ำในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 
 ระดับควำมม่ันคงด้ำนน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 

 

 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนของโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่อย่ำงน้อยร้อยละ 45 มีประสิทธิภำพ 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 
 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำในเขตเมือง ไม่น้อยกว่ำ 53 คะแนน 
 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่ำ 57 คะแนน 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 

5.1.7.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำและฟื้นฟูระบบชลประทำนและกำรกระจำยน้ ำ 
ในพื้นที ่เขตชลประทำน พร้อมทั้งพัฒนำและบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 
นอกเขตชลประทำน รวมถึงแหล่งน้ ำชุมชน (M1 S4.2) และกำรจัดกำร
ตะกอนที่เหมำะสม (M1 S4.3) บริหำรจัดกำรและวำงแผนกำรใช้น้ ำ
อย่ำงเป็นระบบและสมดุล ตลอดจนพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรใช้น้ ำที่มีประสิทธิภำพ (M1 S4.4) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
5.1.7.2 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด  

รู ้คุณค่ำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล  
โดยจัดหำน้ ำให้เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของเขตเมือง ทั้งในเชิงปริมำณ
และคุณภำพ รวมถึงกำรจัดกำรน้ ำเพื ่อผู ้ม ีรำยได้ต่ ำ ในชุมชนเมือง 
ให ้เพ ียงพอต่อควำมต้องกำร  พัฒนำระบบจัดกำรน้ ำในเม ืองให ้มี 
ควำมเชื่อมโยง มีแหล่งน้ ำส ำรอง สร้ำงระบบระบำยน้ ำ ระบบกักเก็บน้ ำ
ในเมืองตำมแนวคิดเมืองซับน้ ำเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ น้ ำท่วม
และน้ ำแล ้ง ในเม ือง ช ุมชนแออัด และพื ้นที ่รอบนอก  จ ัดกำรน้ ำ 
เพื่อกำรพัฒนำโดยจัดให้มีน้ ำอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำเกษตร  
และอุตสำหกรรมตำมแผนกำรเต ิบโตแบบสีเข ียว กำรท่องเที ่ยว  
และเพื่อผลิตพลังงำน พร้อมมีระบบดูแลน้ ำภำยในพื้นที่ส ำหรับผู้ใช้น้ ำ 
ในนิคมเกษตร อุตสำหกรรมสมัยใหม่ พ้ืนที่ชลประทำน พ้ืนที่เกษตรน้ ำฝน 
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงำน เกษตรเพิ่มมูลค่ำ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ิมผลิตภำพของกำรใช้น้ ำโดยกำรใช้น้ ำ
อย่ำงมีคุณค่ำ กำรใช้น้ ำซ้ ำ กำรน ำน้ ำกลับมำใช้ใหม่ เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรส่งและกำรใช้น้ ำทุกภำคส่วน พร้อมเพ่ิมกำรเก็บกักน้ ำในพ้ืนที่ 

 
 
 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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5.1.8 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  

เป้าหมาย 
 แม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภำพที่ดี  

มีคุณภำพได้มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนพ้ืนที่ล ำคลองที่ได้รับกำรฟ้ืนฟู 

- คลองสำยหลักในเขตกรุงเทพมหำนครส่วนที่เหลือ มีควำมส ำเร็จร้อยละ ๕๕  
ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 

 สัดส่วนพ้ืนที่ล ำน้ ำที่ได้รับกำรฟ้ืนฟู  
- ล ำน้ ำสำยหลักใน  22 ลุ่มน้ ำ มีควำมส ำเร็จร้อยละ ๒๗.๕ ของพ้ืนที่เป้ำหมำย  

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

ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 
 สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนำดใหญ่) ริมแม่น้ ำ ล ำคลอง 

และแหล่งน้ ำธรรมชำติ มีควำมส ำเร็จร้อยละ 9๐ ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.8.1 พิสูจน์และสอบเขตตำมเอกสำรสิทธิ์ แนวแม่น้ ำ ล ำคลอง และแหล่งน้ ำ

ธรรมชำติให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงำนรับผิดชอบหลักโดยส ำรวจ 
พิสูจน์แนวเขตแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ และขึ้นทะเบียน 
แนวเขตแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ จัดกำร แก้ไขปัญหำ และป้องกัน
กำรรุกล้ ำแนวเขตแม่น้ ำ ล ำคลอง และแหล่งน้ ำธรรมชำติ โดยท ำแผนรื้อถอน
สิ่งก่อสร้ำงและอำคำรที่รุกล้ ำแม่น้ ำ ล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ  
รับฟังควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน เพ่ือจัดกำร
กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้ ำอย่ำงจริงจัง ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
แม่น้ ำล ำคลอง แหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศ ในทุกมิติ เช่น ด้ำนกำรระบำยน้ ำ 
เก็บกักน้ ำ กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวำงทำงน้ ำ กำรบ ำรุงรักษำ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ ำ สุนทรียภำพทำงธรรมชำติ 
ระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นต้น รวมทั้งจัดท ำ
ข้อก ำหนดในกำรออกแบบทั ้งเชิงภูม ิสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม 
เพ่ือกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ ำ ล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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5.2 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.2.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

5.2.1.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.3 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.3.1 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.3.1.1   สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

5.4 รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.4.1 รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.4.1.1   สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

เป้าหมาย 
 ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำร  

ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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 ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ 
 ประสิทธิภำพของกำรบริกำรภำครัฐ 
 ระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 ควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม 

แผนแม่บทการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย 
 บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร 
 ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
 ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดล ำดับขององค์กำรสหประชำชำติ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำสูงสุด 

5๓  อันดับแรก 
 ร้อยละหน่วยงำนระดับกรมที่มีควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลหน่วยงำนภำครัฐ ที่อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๔.๔ 

แผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๒ หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๕๑  คะแนน  
 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ ของประเทศไทยในภำพรวม 

ไม่น้อยกว่ำ 89 คะแนน 

แผนแม่บทกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย 
 กฎหมำยเป็นเครื ่องมือให้ทุกภำคส่วนได้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเท่ำเทียม  

และเป็นธรรม 
 กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปโดยควำมเสมอภำค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปรำศจำก  

กำรเลือกปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีนิติธรรมของ 5 ปัจจัย (1. กำรจ ำกัดอ ำนำจรัฐ 2. ปรำศจำกกำรคอรัปชั่น 3. รัฐบำลโปร่งใส  

4. สิทธิขั้นพื้นฐำน 5. ควำมเป็นระเบียบและควำมม่ันคง) ไม่ต่ ำกว่ำ ๐.๕๙  คะแนน 
 ดัชนีนิติธรรมของ 3 ปัจจัย (1. กำรบังคับใช้กฎหมำย 2. กระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่ง   

3. กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ) ไม่ต่ ำกว่ำ ๐.๕๔ คะแนน 

6.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
  แผนแม่บทการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

6.1.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมาย 
 เศรษฐกิจดิจิทัลภำยในประเทศมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
 งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละควำมส ำเร็จของกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (สัดส่วน

ของกระบวนงำนที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลต่อกระบวนงำนทั้งหมดที่สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๘.๕๙ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน  
6.1.1.1 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรค้ำแห่งชำติ เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำในรูปแบบธุรกิจ 

กับธุรกิจด้วยกัน และพัฒนำระบบกำรเงินดิจิทัลรองรับบริกำรธุรกรรม
ทำงกำรเงินส ำหรับกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ
กำรลงทุน (M5 S3.3) 

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

6.1.1.3 พัฒนำให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐเพ่ิมขึ้น โดยส่งเสริม 
กำรสร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับกำรพัฒนำในมิติต่ำงๆ (M๖ S๑.๓) 
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การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.1.4 พัฒนำบริกำรภำครัฐที่มีคุณค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล 

สำมำรถตรวจสอบได้ และพัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ 
พร้อมทั้งลดข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย และแก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม 
ล้ำสมัย หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำภำครัฐ 
สู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล  

6.1.1.5 ปรับวิธีกำรท ำงำน  จำก “กำรท ำงำนตำมภำรกิจที่กฎหมำยก ำหนด”  
เป็น “กำรให้บริกำรที่ให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร” ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน
เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรภำครัฐที่มีคุณค่ำและได้มำตรฐำนสำกล  
โดยเปลี่ยนจำกกำรท ำงำนด้วยมือ เป็นกำรท ำงำนบนระบบดิจิทัลทั้งหมด 
เชื่อมโยงและบูรณำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกัน 
เสมือนเป็นองค์กรเดียว มีกำรพัฒนำบริกำรเดิมและสร้ำงบริกำรใหม่ 
ที่ เป็นพลวัตสอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และขับเคลื่ อน 
โดยควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจ และผู้ใช้บริกำร และเปิดโอกำส
ให้ เสนอควำมเห็นต่ อกำรด ำเนิ นงำนของภำครั ฐได้อย่ ำงสะดวก  
ทันสถำนกำรณ์ 

6.1.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมาย 
 หน่วยงำนภำครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 
 ภำษีท่ีจัดเก็บถูกน ำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรโครงกำรตำมห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยเพ่ือกำรบรรลุ

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่บรรลุเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ ๖๓.๙๓ 
 กำรใช้จ่ำยงบประมำณหน่วยงำนของภำครัฐ ร้อยละ 100 
 ร้อยละ ๕๕.๘๓ ของปัจจัยภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทยมีโครงกำรส ำคัญฯ มำรองรับ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน  
6.1.2.1 ใช้เครื่องมือทำงกำรเงินกำรคลังที่เหมำะสมเพ่ือดึงดูดให้ผู้ประกอบกำร

ด้ำนเทคโนโลยีขนำดใหญ่ของโลกลงทุนในอุตสำหกรรมที่จะเอ้ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรไทยตลอดห่วงโซ่อุปทำน โดยก ำหนดรูปแบบ
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และสิทธิประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศ 
(M๖ S๓.๑) 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.2.2 เร่งรัดสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐน ำยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท 

ภำยใต้ย ุทธศำสตร ์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุ เป้ ำหมำยตำมที่ ก ำหนดไว้ ในยุทธศำสตร์ชำติ  ส่ งเสริม 
กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงภำรกิจภำครัฐและกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง
ให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ  รักษำเสถียรภำพ 
ทำงเศรษฐกิจมหภำคภำยใต้กรอบควำมยั ่งยืนทำงกำรคลัง พัฒนำ
ระบบกำรคลังล่วงหน้ำในระยะปำนกลำงและระยะยำว ด ำเนินกรอบ
นโยบำยกำรเงินกำรคลังที่ โปร่งใส ยืดหยุ่น พัฒนำระบบเตือนภัย 
ด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลัง ตลอดจนพัฒนำกลไกกำรดูแล
เสถียรภำพของระบบกำรเงินในภำพรวม รวมทั้งมีโครงสร้ำงในด้ำนกำรจัดเก็บ
ที่มีควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีระบบ
จัดเก็บภำษีที่มีประสิทธิภำพ ครอบคลุม เท่ำทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ให้ใช้มำตรกำรทำงภำษีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำก ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ลดกำรสะสมควำมมั่งค่ังที่กระจุกตัว  

6.1.2.3 เ ร่ ง รั ด พัฒนำกำรจั ดท ำงบประมำณเพ่ื อตอบสนองต่ อเป้ ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้วยกำรสนับสนุนบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน 
ทั้งภำรกิจพ้ืนฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ ภำรกิจพ้ืนที่  และภำรกิจอ่ืน ๆ  
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนำระบบกำรติดตำม 
ประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและผลสัมฤทธิ์ 
ของแผนงำน/โครงกำร ทั้งก่อนเริ่มโครงกำร ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร  
และหลังกำรด ำเนินโครงกำร พัฒนำเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้สำมำรถ
ตรวจสอบและด ำเนินงำนที่ เหมำะสมได้อย่ำงต่อเนื่อง เปิดโอกำส 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผลและตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และมีรำยงำน  
กำรติดตำมประเมินผลกำรบรรลุเป้ำหมำยสำธำรณะและเป็นไปตำม 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

6.1.3 การปรับสมดุลภาครัฐ 

เป้าหมาย 
 เปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรม

สำธำรณะอย่ำงเหมำะสม 



       
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้ำงควำมทันสมัยในกำรจัด  
บริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะให้กับประชำชน 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละควำมส ำเร็จกำรเปิดให้ภำคส่วนอ่ืนเข้ำมำด ำเนินกำรบริกำรสำธำรณะ  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35  
 สัดส่วนกำรลงทุนของภำคเอกชนต่อกำรลงทุนรวมในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๑.๘๗ 
 ค่ำคะแนนกำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภำพรวม 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๖.๗๑ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

  การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.3.1 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่ าง เหมาะสม  โดยจัด ให้มี 
การตรวจสอบความซ้ าซ้อน การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐ 
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือก าหนดภารกิจหลัก 
ที่ ให้ภาครัฐด าเนินการ สามารถตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
ได้อย่างเหมาะสม การก ากับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ สนับสนุน
การยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกัน การถ่ายโอนภารกิจ 
ให้ภาคส่วน อ่ืนรับไปด า เนินการ ส่ งเสริมการเตรียมความพร้อม 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมด าเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาท
และกล ไกภาครั ฐ ให้ เ ป็ นผู้ ส นั บสนุ นและอ านวย ความสะดวก 
ในการประกอบการ ตลอดจนการก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศในระยะยาว 

6.1.3.2 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเองได้ มีประสิทธิภาพ 
ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการให้บริการ เทียบเท่ า
มาตรฐานสากล เพ่ิมอิสระในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
ที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่  มีระบบภาษี 
และรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ  
ก าลังบุคลากร และองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาพ้ืนที่ทั้งในมิติ
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เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และมิติ อ่ืน ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคีอ่ืน ๆ ที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ 

6.1.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

เป้าหมาย 
 ภำครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
 ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว 

ตัวช้ีวัด 
 ผลกำรส ำรวจรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  

ดัชนีกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ดัชนีทุนมนุษย์  และดัชนีกำรให้บริกำร 
ภำครัฐออนไลน์ ไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ 47 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 0.79 

 ร้อยละหน่วยงำนที่มีเกณฑ์กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็น 
ระบบรำชกำร 4.0 ที่อยู่ในระดับก้ำวหน้ำขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
6.1.4.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดท าข้อมูลส าหรับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และข้อมูลอ่ืนของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน 
ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้
ข้อมูล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็น 
ต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ โดยเร่งพัฒนา
ระบบที่บูรณาการข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ในภาพรวมที่ส าคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรก 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย
ซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง (M13 S3.๑)  

6.1.4.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนภำครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบกระบวนกำร
ท ำงำนใหม่ ยกเลิกกำรใช้เอกสำรและขั ้นตอนกำรท ำงำนที่หมด 
ควำมจ ำเป็นหรือมีควำมจ ำเป็นน้อย น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ ใช ้
ตลอดกระบวนกำรท ำงำน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำม
ประเมินผล โดยเฉพำะกำรให้บริกำรประชำชนและผู้ประกอบกำร 
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ให้มีควำมคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทำงและรูปแบบกำรให้บริกำร 
ที่หลำกหลำยที่สอดคล้องกับกำรท ำงำนแบบดิจิทัล (M13 S3.๒  
และ M๖ S๑.๑)  

 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.4.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ และพัฒนำควำมรู้อย่ำงเป็นระบบเพ่ือพัฒนำ

ภำครัฐให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร 
และออกแบบระบบกำรบริหำรงำนใหม่ให้มีควำมยืดหยุ่น มีขนำด
เหมำะสม เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรไร้รอยต่อและเชื่อมโยง 
เป็นเครือข่ำยกับทุกภำคส่วน เพ่ิมสมรรถนะของระบบบริหำรงำนภำครัฐ
ให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล  

6.1.4.4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ 
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถ
ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ  ไม่ยึดติดกับการจัด
โครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลาง 
อย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อน 
ของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ 
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสม 
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อ 
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 

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 เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 จำกปีฐำน  
(ปี 2565) 

 ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลำกรภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 9๑.๙๘ 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 

6.1.5.1 ปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมให้มี
ประเภทการจ้ างงานในรู ปแบบสัญญา หรื อรู ปแบบการท างาน 
ไม่ตลอดชีพมากขึ้นและลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อบริบทและเงื่ อนไขการจ้ างงานในปัจจุบันและดึ งดูด 
ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือผลักดันภารกิจ 
ได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ รักษำผู้มีศักยภำพมำขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำประเทศ ให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม รูปแบบ 
การจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เป็นรูปธรรมและเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ 
ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลแบบองค์รวม โดยเฉพาะ
ด้านทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ 
การประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพ 
ในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบ (M13 S4.1) 

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.5.2 พัฒนำกลไกกำรบริหำรงำนบุคคลให้สำมำรถสนองควำมต้องกำร 

ในกำรปฏิบัติ งำน สร้ ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคลำกรตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถและศักยภำพ และส่งเสริมกำรสร้ำงผู้น ำทำงยุทธศำสตร์ 
ในหน่วยงำนภำครัฐทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริม 
กำรบริหำรงำนบุคคลให้มีระบบตรวจสอบและประเมินผลที่โปร่งใส ชัดเจน 
ปรำศจำกกำรทุจริต และมีบทลงโทษผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงจริงจัง  

 แผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.1.6 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย 
 กำรบริกำรภำครัฐ มีคุณภำพเข้ำถึงได้ 

 ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  

ตัวช้ีวัด 
 ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

 ร้อยละเด็กและเยำวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 80 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
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ปรองดอง 
    

 

- 127 - 

 ร้อยละประชำชนที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 8o 

 ร้อยละหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน
ภำครัฐ ร้อยละ 100 (85 คะแนนขึ้นไป)  

 จ ำนวนคดีทุจริตในภำพรวม ลดลงร้อยละ ๒0 
 จ ำนวนคดีทุจริตรำยหน่วยงำน จ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้มูล 

เรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ ๒0 และจ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 
ที่ถูกชี้มูลว่ำกระท ำกำรทุจริต ลดลงร้อยละ ๒0 

 จ ำนวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ลดลงร้อยละ ๓๕ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
6.1.6.1 สร้ำงควำมโปร ่ง ใสและธรรมำภิบำลภำคร ัฐ โดยเปิดเผยข้อมูล 

ผ่ ำน เทคโนโลยีหรือช่องทำงต่ ำง ๆ ให้ประชำชนสำมำรถเข้ ำถึ ง 
และมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น และตรวจสอบ 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 
ระหว่ำงกันที่หลำกหลำย มีกำรบูรณำกำร กำรบริหำรจัดกำรและน ำไป
ประกอบกำรตัดสินใจของหน่วยงำนภำครัฐในกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำ
ร่วมกัน เพ่ือลดกำรทุจริตคอรัปชั่น (M13 S2.2)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.6.2 เร่งรัดสนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี ให้ประชำชน 

โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ โดยสร้ำงกำรรับรู้
ผ่ำนหลักสูตร/เครื่องมือ/ควำมร่วมมือที่มีควำมเหมำะสมกับแต่ละช่วงวัย 
ให้สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
มีควำมละอำยต่อกำรกระท ำควำมผิด และไม่ เพิกเฉยหรืออดทน 
ต่อกำรทุจริต  

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



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
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พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
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6.1.6.4 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ ำ ง เป็น 
ระบบแบบบูรณำกำรให ้มีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยมุ่งเน้น 
กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง การประเมิน 
ความเสี่ ยงด้านการทุจริต เ พ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ  
ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ส่งเสริมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ให้มีควำมเชื่ อมโยงกับ 
กำรยกระดับค่ ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้ กำรทุจริ ต  เ พ่ือสนับสนุน 
ให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กร 
ที่เอ้ือต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่   

6.1.6.5 สนับสนุนมำตรกำรกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรป้องกัน  
เฝ้ำระวัง และต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ เสริมสร้ำงกำรรับรู้ 
และประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้กับภำคประชำสังคม ทั้งในระดับพหุภำคี 
ภูมิภำคและทวิภำคี และหน่วยงำนที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งกำรประเมิน 
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต พร้อมทั้งเร่งรัดกำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย 
ให้โปร่งใส เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันในระบบควำมโปร่งใสของประเทศไทย 

6.1.7 การปราบปรามการทุจริต 

เป้าหมาย 
 กำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

    ตัวช้ีวัด 
 กระบวนกำรด ำเนินคดีทุจริตที่จ ำเป็นต้องขอขยำยระยะเวลำเกินกว่ำกรอบเวลำปกติ 

ที่กฎหมำยก ำหนด ไม่เกินร้อยละ ๒0  
 จ ำนวนคดีอำญำที ่หน่วยงำนไต่สวนคดีทุจร ิตถูกฟ้องกลับ  ไม่เกินร้อยละ 3  

ของจ ำนวนคดีที่ส่งฟ้อง  

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.7.1 พัฒนำระบบ กระบวนกำร และกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ รวดเร็ว มีควำมเด็ดขำด เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ   
และตรวจสอบได้ สนับสนุนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นกลไกอิสระ
ในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในหน่วยงำน และพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำน/องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและองค์กรเอกชน ส่งเสริมกำรน ำ



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
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เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้อย่ำงจริงจัง  ตลอดจนทบทวนกฎหมำย 
และปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่ล่ำช้ำของหน่วยงำนในกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็วและกระชับมำกข้ึน 

6.1.7.2 พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยจัดท ำ
ระบบฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ ประมวลคดีกำรทุจริต พัฒนำสมรรถนะ 
และองค์ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตเพ่ือให้มีควำมรู้และขีดควำมสำมำรถเทียบเท่ำมำตรฐำน 
และเท่ำทันต่อพลวัตกำรทุจริต 

แผนแม่บทกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

6.1.8 การพัฒนากฎหมาย 

เป้าหมาย 
 ภำครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
 กฎหมำยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำภำครัฐและภำคเอกชนอยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำย 

ที่มุ่งให้ประชำชนในวงกว้ำงได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศโดยทั่วถึง 
 กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ 

และเป็นธรรม 
 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย 
 กำรมีกฎหมำยที่ดีและเท่ำที่จ ำเป็น 

ตัวช้ีวัด 
 ผลกำรส ำรวจรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  

ดัชนีกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ดัชนีทุนมนุษย์  และดัชนีกำรให้บริกำร 
ภำครัฐออนไลน์ ไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ 47 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 0.79 

 ระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อกระบวนกำรยุติธรรม ไม่ต่ ำกว่ำ 3.๓๔ 
คะแนน 

 ผลคะแนนดัชนีนิติธรรมปัจจัยย่อยกำรบังคับใช้กฎระเบียบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ของปัจจัยที่ 6 กำรบังคับใช้กฎหมำย ไม่ต่ ำกว่ำ 0.5๙  คะแนน 

 ผลคะแนนดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนของปัจจัยที่ 3  
รัฐบำลโปร่งใส ไม่ต่ ำกว่ำ 0.5๙ คะแนน 

 ร้อยละ 100 ของกฎหมำยที่หน่วยงำนรำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 

  

 



       
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
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ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามประเด็นเร่งด่วน 
6.1.8.1 ยกเลิกกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็นและพัฒนำกฎหมำยที่เ อื้อต่อ  

กำรพัฒนำประเทศ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่จริงจัง 
ปรับเปลี่ยนบทบำทมำเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ก ำหนดให้
มีหน่วยงำนกลำงด ำเนินกำรเร่งรัดกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยล้ำสมัย 
ยกเลิกกฎหมำยที่ซ้ ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนและกำรปรับตัว 
ให้ทันกำรณ์ของภำครัฐ โดยเฉพำะกฎหมำยที่ขัดกับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
ในทุกระดับและกฎหมำยที ่เกี ่ยวกับกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร 
ของภำครัฐที่ต้องมุ่งเป้ำร่วมกันในกำรพัฒนำประเทศ ส่งเสริมกำรพัฒนำ
และบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกฎหมำยของประเทศที่มีกำรจ ำแนก
ประเภทตำมกำรใช้งำนของประชำชนและผู้ประกอบกำรที่มีควำมสะดวก 
เข้ำถึงได้ และเข้ำใจง่ำย  (M13 S4.2)  

การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.8.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น

ของผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 
อย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ มีช่องทำงกำรเข้ำถึงกฎหมำยที่หลำกหลำย 
สนับสนุนกำรเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ 
ต่อประชำชน และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำร 
ตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องและเหมำะสม 
กับบริบทต่ำง ๆ เอ้ืออ ำนวยต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรให้บริกำร
ประชำชน กำรประกอบธุรกิจ กำรแข่งขันระหว่ำงประเทศ  

6.1.8.3 พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
สมัยใหม่มำใช้ ในกระบวนกำรบังคับใช้กฎ หมำยให้ เป็นไปอย่ ำง 
มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำร เผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ 
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย ผู้บังคับใช้กฎหมำย 
มีองค์ควำมรู้ จริยธรรม พร้อมให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำย เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด และเป็นธรรม สนับสนุนกำรเพ่ิม 
ช่องทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรทำงกฎหมำยเพ่ือให้
กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำประเทศ และเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 
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พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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6.1.9 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย 
 กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมมีควำมโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภำค ทั่วถึง เป็นธรรม 

และปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด 
 ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ทั่วถึง และเท่ำเทียม  ไม่ต่ ำกว่ำ 3.๓๕ 

คะแนน 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 การด าเนินการตามแผนแม่บท 
6.1.9.1 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกระบวนกำร

ยุติธรรม ให้เคำรพและยึดมั่นในหลักประชำธิปไตย เคำรพศักดิ์ศรี 
ควำมเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม เสริมสร้ำงจิตส ำนึก 
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
เสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม  
ให้มีควำมโปร่งใส เป็นกลำง ปรำศจำกกำรแทรกแซงหรือครอบง ำใด ๆ 
ควบคู่กับกำรยกระดับมำตรกำรตรวจสอบกำรประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
ในกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมน่ำเชื่อถือและมีประสิทธิภำพ  

6.1.9.2 สนับสนุนกำรก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ร่วมกันของหน่วยงำน 
ในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งทำงแพ่ง อำญำ และปกครอง เพ่ืออ ำนวย 
ควำมยุติธรรมให้ เกิดประสิทธิภำพในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน 
ในกำรพิจำรณำคดี และกำรบังคับตำมค ำพิพำกษำ โดยพัฒนำเป้ำหมำย
และยุทธศำสตร์ระยะกลำงและระยะยำวระหว่ำงหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม ให้มีแนวทำงและทิศทำงเดียวกัน รวมถึงสร้ำงเครื่องมือกำรประเมิน
คุณภำพและผลงำนที่หน่วยงำนมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน  

6.1.9.3 เสริมสร้ำงพลวัต ควำมหลำกหลำย บูรณำกำรด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
ด้วยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรอ ำนวย
ควำมยุติธรรมด้วยกำรคุ้มครองผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะกำรส่งเสริม
กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก่อนเข้ำสู่
กระบวนกำรยุติธรรม ช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม  
พัฒนำรูปแบบของกำรมีส่ วนร่ วมในกระบวนกำรยุติ ธรรมให้มี 
ควำมหลำกหลำย พร้อมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย 
และกระบวนกำรยุติธรรมให้กับประชำชน พัฒนำกลไกคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภำพประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกกระบวนกำรยุติธรรม 
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และควำมขัดแย้งระหว่ำงภำครัฐ เอกชนและชุมชน ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ระบบงำนสืบสวน สอบสวนให้มีควำมโปร่งใส สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์
จำกนิติ วิทยำศำสตร์และศำสตร์ อ่ืน ๆ ในขั้นตอนกำรรวบรวม 
และกำรพิสูจน์พยำนหลักฐำนตำมมำตรฐำนสำกลและเป็นมำตรฐำน
เดียวกันทุกหน่วยงำน พร้อมทั้งใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทำง 
ให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมตลอดจนกระบวนกำร 
พิจำรณำคดีได้อย่ำง สะดวก รวดเร็ว  

6.1.9.4 สนับสนุนกำรพัฒนำมำตรกำรอ่ืนแทนโทษทำงอำญำ เ พ่ือสร้ำง 
ควำมสมดุลระหว่ำงกำรบังคับโทษตำมค ำพิพำกษำกับกำรให้โอกำส 
ผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปิดโอกำสให้ภำคส่วนอ่ืนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรบริหำรกำรบังคับโทษ และกำรพัฒนำระบบคุมประพฤติในชุมชน 

6.2 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.2.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

6.2.1.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

6.3 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

6.3.1 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

6.3.1.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
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ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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6.4 รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

6.4.1 รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

          นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.4.1.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
1. รำยจ่ำยเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 
2. รำยจ่ำยเพ่ือกำรช ำระหนี้ภำครัฐ 
3. รำยจ่ำยเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 


