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  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้จัดท ำข้ึนให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ร ่ำงแผนแม่บทภำยใต้ย ุทธศำสตร ์ชำต ิ  
(พ.ศ. 2561 - 2565) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
นโยบำยรัฐบำล เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติให้เกิดผล  
อย่ำงเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ 
ที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีหลักกำรส ำคัญ ดังนี ้

1. น ำร่ำงแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ฉบับ ซึ่งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ  
ได้เห็นชอบในหลักกำรเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 มำก ำหนดเป็นกรอบโครงสร้ำงยุทธศำสตร์  
กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 23 ประเด็น ภำยใต้ 6 ยุทธศำสตร์ 
เพื่อให้สำมำรถแสดงควำมเช่ือมโยงและสอดคล้องกับประเด็นของร่ำงแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  

2. ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดของยุทธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณใหม้ีควำมชัดเจน สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยของร่ำงแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

3. น ำแผนย่อยของร่ำงแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติมำก ำหนดเป็นนโยบำยกำรจัดสรร
งบประมำณ โดยให้ควำมส ำคัญกับ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย         
(1) ต ำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน (2) กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงเร่งด่วน (3) กำรแก้ไขปัญหำทุจริต คอร์รัปช่ัน    
(4) กำรบริหำรจัดกำรมลพิษทั้งระบบ (5) ระบบกำรท ำงำนของภำครัฐ (6) สภำพแวดล้อมของรัฐ (7) สังคมสูงวัย 
(8) คนและกำรศึกษำ (9) เศรษฐกิจฐำนรำก (10) กำรยกระดับบริกำรสำธำรณสุข (11) กำรกระจำย
ศูนย์กลำงควำมเจริญ (12) กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (13) กำรพัฒนำ
ระบบโลจิสติกส์ (14) กำรท่องเที่ยว (15) กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ และโครงกำรส ำคัญ 
(Flagship) ภำยใต้ร่ำงแผนแม่บทฯ รวมทั้งประเด็นตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ส่วนรำชกำรใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ก ำหนดไว้  
๖ ยุทธศำสตร์ และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ ดังนี ้

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ 

 ส ำหรับรำยละเอียดสำระส ำคัญของยทุธศำสตรก์ำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 มีดังนี ้
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ 

  เป้าหมาย 
 ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข  
 ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหำยำเสพติด ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์   

กำรค้ำมนุษย์ ปัญหำชำยแดนใต้ ฯลฯ) ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและ
พัฒนำประเทศ 

 กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนมีควำมพร้อมในกำรแก้ไข
ปัญหำควำมมั่นคง 

 ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ช่ืนชม และได้รับกำรยอมรับโดยประชำคม
ระหว่ำงประเทศ 
 

 ตัวชี้วัด 
 ดัชนีชี้วัดควำมสุขของประชำกรไทย (World Happiness Index)  ดีขึ้น อยู ่ในล ำดับ  

๑ ใน ๓๕ ของโลก 
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบัน ดีข้ึนอย่ำงน้อย ร้อยละ ๕๐ 

ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ควำมพร้อมของกองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงมีระดบัร้อยละ ๗๕ 
 จ ำนวนควำมร่วมมือ ปฏิสมัพันธ์ และบทบำทของไทยเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ ๑ - ๒ 
 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1.1 สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำของประเทศด้วยกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรพระรำชทำน โครงกำรของรัฐบำล และโครงกำร 
ที่เกิดจำกควำมต้องกำรของชุมชน รวมทั้งน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสม มำก ำหนดเป็น 
กรอบแนวคิดในกำรด ำเนินกำร ขยำยผลในระดับพื้นที่ (ระดับต ำบล) ให้สอดคล้องกับ
ศักยภำพและควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่สำมำรถด ำเนินชีวิต 
ได้อย่ำงสงบสุข กินดี อยู่ดี มีควำมสุข เป็นต ำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

1.1.2 เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควำมมั ่นคงของมนุษย์ และ  
ควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ โดยใช้หลักกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำร 
มุ่งเน้นกำรปลูกจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี
และกำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำกำรจรำจร ปัญหำ
ควำมรุนแรงในสังคม  
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1.1.3 ส่งเสริมให้ประชำชนและนักกำรเมืองมีควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม และ
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย เสริมสร้ำง  
พรรคกำรเมืองให้มีธรรมำภิบำล พัฒนำ ปรับปรุงระบบกำรเลือกตั้งให้มีประสิทธิภำพ 
สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้อย่ำงสุจริตและเที่ยงธรรม  

1.1.4 พัฒนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตั้งแต่ ต้นน้ ำ  - กลำงน้ ำ - ปลำยน้ ำ  
โดยยุติแหล่งผลิต พัฒนำพื้นที่ควำมเป็นอยู่ของประชำชนตำมแนวชำยแดน  
สกัดกั้นกำรน ำเข้ำยำเสพติด ปรำบปรำมกลุ่มกำรค้ำยำเสพติด ท ำลำยโครงสร้ำง
กำรค้ำยำเสพติด เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งหมู่บ้ำน/ชุมชนตำมแนวชำยแดน ป้องกัน 
ยำเสพติดในกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเหมำะสมและเป็นรูปธรรม ปรับสภำพแวดล้อม 
ที่เหมำะสม และดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด 

1.1.5 พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพของกลไกและมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคง
เกี่ยวกับไซเบอร์และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

1.1.6 ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์อย่ำงบูรณำกำร โดยพัฒนำกฎหมำย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ บริหำรจัดกำรคดีค้ำมนุษย์และ
แรงงำนโดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง เพิ่มขีดควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและ
บริบทต่ำง ๆ ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต/คอร์รัปช่ันของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรค้ำมนุษย์ เร่งรัดกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงปัญหำ 
กำรค้ำมนุษย์ ส่งเสริมกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยทั้งในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ พัฒนำกลไกและเพิ่มประสิทธิภำพกำรคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ และพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ และครอบคลุมมำกยิ่งขึ้นโดยบูรณำกำรระบบฐำนข้อมูล
ในทุกมิต ิ

1.1.7 สนับสนุนกำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมืองอย่ำงเป็นระบบและ
เป็นเอกภำพ โดยเน้นกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล บูรณำกำรฐำนข้อมูลผู้หลบหนีเข้ำเมอืง
ของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรเข้ำเมืองและพ ำนักในรำชอำณำจักรอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนกำรพัฒนำและ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
และบริบทต่ำง ๆ บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำกลุ่มแรงงำนเปรำะบำง กลุ่มชำติพันธ์ุ/
ชนกลุ่มน้อยโดยค ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงควำมมั่นคงและหลักสิทธิมนุษยชน  
กลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำว และกลุ่มอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภำพ ตลอดจนส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกัน
ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สนับสนุนกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกประเทศต้นทำง/
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องค์กำรระหว่ำงประเทศรวมทั้งภำคีเครือข่ำยทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
ในกำรแก้ไขปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและส่งเสริม
กำรบูรณำกำรบริหำรจัดกำรปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองโดยทุกภำคส่วน เสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือด้ำนกำรข่ำวและกำรลำดตระเวนร่วมบริเวณชำยแดน 

1.1.8 สนับสนุนกำรรักษำควำมมั่นคงพื้นที่ชำยแดน สร้ำงกลไกให้เกิดกำรบูรณำกำร          
ในกำรท ำงำนร่วมกัน พัฒนำหน่วยงำนหลักให้มีกำรท ำงำนที่มีควำมสอดคล้อง 
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งในหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
พัฒนำองค์กรปฏิบัติงำนพื้นที่ชำยแดนให้มีศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล ส่งเสริม 
กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีควำมทันสมัยเท่ำทันต่อภัยคุกคำม สร้ำงและ
พัฒนำองค์ควำมรู้แก่บุคลำกรให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ และเสริมกลไกที่มีประสิทธิภำพ
ในกำรแก้ไขปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

1.1.9 สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย อำชญำกรรมข้ำมชำติและ 
กำรก่อกำรร้ำยที่มีส่วนเช่ือมโยงมำจำกต่ำงประเทศ กำรบ่มเพำะแนวคิดสุดโต่ง  
นิยมควำมรุนแรงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ ไปจนถึงกำรก่อกำรร้ำยโดยเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ตลอดจนส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรข้อมูล กำรพัฒนำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงจริงจัง 

1.1.10 สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อม 
ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย บูรณำกำรระบบกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินที่มีมำตรฐำน 
พัฒนำระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ที่มีเอกภำพรองรับสำธำรณภัยรูปแบบใหม่  
ที่ครอบคลุมทุกมิติ เพิ่มประสิทธิภำพกำรฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรพัฒนำระบบและ
มำตรกำร พร้อมตอบสนองควำมต้องกำรผู้ประสบภัยอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
ส่งเสริมมำตรฐำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
ที่มีเอกภำพ มนุษยธรรมและได้มำตรฐำนโลก และขับเคลื่อนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.1.11 เฝ้ำระวังและป้องกันประเด็นทำงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง มุ่งเน้น  
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนด้ำนเศรษฐกิจต่ำง ๆ 
ให้มีควำมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ  
และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงในมิติต่ำง ๆ ให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.1.12 สนับสนุนกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบ  
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มุ่งด ำเนินกำรต่อจุดศูนย์ดุลหลักของปัญหำ และแนวทำง
กำรปฏิบัติของขบวนกำรในพื้นที่ ลดขีดควำมสำมำรถของขบวนกำรและแนวร่วม
ทุกระดับ รวมถึงมุ่งป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดในพื้นที่และประชำชนกลุ่มเสี่ยง
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ยับยั ้งกำรบ่มเพำะเยำวชนเพื ่อจัดตั ้งมวลชนสนับสนุนในอนำคต ตลอดจนยุติ  
กำรขยำยแนวคิดที ่ถ ูกบิดเบือนจำกหลักศำสนำที ่ถ ูกต้อง ให้ควำมส ำคัญกับ  
กำรขยำยควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงประเทศ นำนำชำติ และภำคประชำชน  
มุ่งจัดกำรกับเงื่อนไขปัญหำที่มีอยู่เดิมให้หมดสิ้น และเฝ้ำระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ 
โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำมำเป็นกรอบแนวทำงด ำเนินงำน เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
และเข้ำถึงประชำชน ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำที่สำเหตุ
อย่ำงแท้จริงและสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับประชำชนทั้ งประเทศ 

1.1.13 สนับสนุนกำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชำติ ป้องกันและแก้ไขปัญหำ  
ที่กระทบต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชำติให้ครอบคลุมทั้งกำรแก้ไข  
กำรอนุรักษ์ กำรใช้และกำรแสวงหำผลประโยชน์ เฝ้ำระวังและตรวจกำรณ์ทุกมิติ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ แก้ไขปัญหำเขตแดนทั้งทำงบกและทำงทะเลกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
ส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง และดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ของตน 

1.1.14 พัฒนำระบบงำนข่ำวกรองแบบบูรณำกำร โดยเสริมสร้ำง พัฒนำ และบูรณำกำร              
ขีดควำมสำมำรถของระบบงำนข่ำวกรอง หน่วยงำนข่ำวกรอง และประชำคม 
ข่ำวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทันสถำนกำรณ์ ทั้งด้ำนศักยภำพของบุคลำกร 
ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนำดใหญ่ สำมำรถครอบคลุมกำรใช้งำนได้
อย่ำงครบถ้วน และต่อเนื่อง บูรณำกำรข้อมูลและน ำผลผลิตด้ำนข่ำวกรองไปใช้  
ในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำและควำมมั่นคงของชำติในทุกมิติและทุกด้ำน รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคประชำชนในรูปแบบประชำรัฐและประชำคมข่ำวกรอง
ต่ำงประเทศ 

1.1.15 เสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ โดยด ำเนินนโยบำย
กำรต่ำงประเทศกับประเทศมหำอ ำนำจ/ประเทศยุทธศำสตร์อย่ำงสมดุล ธ ำรงไว้ 
ซึ่งสันติภำพและควำมมั่นคงของภูมิภำค เน้นควำมเป็นปึกแผ่นและควำมเป็นแกนกลำง
ของประชำคมอำเซียน และบทบำทเชิงรุกที่สร้ำงสรรค์ของไทยในกรอบกำรทูต  
ระดับภูมิภำค ส่งเสริมควำมร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบำ้นและกรอบควำมร่วมมืออื่น ๆ  
ในอนุภูมิภำคและภูมิภำคอย่ำงแน่นแฟ้นในทุกด้ำน ร่วมมือทำงกำรพัฒนำกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน ภูมิภำค โลก รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ เน้นควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชำชนต่อประชำชน ก ำหนดกลไก  
เพื่อส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศอย่ำงมีเอกภำพ ส่งเสริมกำรบูรณำกำร  
ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผน และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
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1.1.16 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของประเทศด้ำนควำมมั่นคง จัดท ำแผนพัฒนำ 
และผนึกก ำลัง ทรัพยำกร รวมถึงขีดควำมสำมำรถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงำน 
ด้ำนควำมมั่นคงทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ที่มีประสิทธิภำพ  
เป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรยุคใหม่ และสภำพแวดล้อม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ควำมรุนแรง 

1.1.17 พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ ปรับปรุงนโยบำย แนวทำง ระบบกลไก 
กำรบริหำรจัดกำร แผนกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน มีประสิทธิภำพและครอบคลมุ 
เตรียมควำมพร้อมรับมือภัยคุกคำมทุกประเภท กำรบริหำรจัดกำรวิกฤตกำรณ์ 
เสริมสร้ำงควำมเช่ือมั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภำพของทุกภำคส่วนให้ร่วมกันด ำเนินกำร
ในลักษณะประชำรัฐ 
 

1.2 การส่งเสรมิความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
 เป้าหมาย 

 กำรต่ำงประเทศไทยมเีอกภำพ ท ำใหป้ระเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล
และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลก 
 

 ตัวชี้วัด 
 ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงสัมพันธ์ ควำมร่วมมือ และบทบำทของไทยกับต่ำงประเทศ  

ในด้ำนควำมมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน กำรพัฒนำมำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงเกียรติภูมิ 
ของไทยในประชำคมโลก ข้ึนมำกกว่ำเดิมร้อยละ ๑ - ๒  

 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับมิตรประเทศ และองค์กำร
ระหว่ำงประเทศในด้ำนต่ำง ๆ  รวมทั้งควำมพร้อมในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ สร้ำงศักยภำพและส่งเสรมิควำมร่วมมอืด้ำนควำมมั่นคงที่ครอบคลุมในทกุมติิ 
รวมทั้งเพิ่มบทบำทของไทยในกำรก ำหนดทิศทำงและส่งเสริมควำมมั่นคงระหว่ำง
ประเทศในภูมิภำคเอเชีย เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ระดับรัฐบำล ภูมิภำค ให้มี
เสถียรภำพ และสภำพแวดล้อมระหว่ำงประเทศที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ  
ที่ครอบคลุมถึงกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในบริบทที่เหมำะสม โดยเฉพำะ 
กำรส่งเสริมกำรศึกษำและกำรพัฒนำศักยภำพในกลุ่มเยำวชนและกลุ่มเป้ำหมำย 
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1.2.2 ส่งเสริมกำรขยำยควำมร่วมมือ และกำรเจรจำระหว่ำงประ เทศในด้ำนเศรษฐกิจ 
เพื่อเพิ่มโอกำสและลดอุปสรรคทำงเศรษฐกิจของไทย มุ่งกระจำยควำมเจริญและ
โอกำสทำงเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศ ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน 
องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงกำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงด้ำนคมนำคม
และระบบโลจิสติกส์ในภูมิภำค เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย
โดยเฉพำะภำคเอกชนไทยในต่ำงประเทศ เสริมสร้ำงหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ระหว่ำงไทยกับต่ำงประเทศที่ครอบคลุมถึงควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์และแรงงำน ควำมมั่นคงทำงพลังงำน ทรัพยำกรน้ ำ และอำหำร  
เพื่อกำรพัฒนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ประโยชน์จำกควำมสัมพันธ์และ  
ควำมร่วมมือจำกต่ำงประเทศเพื่อรองรับควำมท้ำทำยที่จะเกิดข้ึน โดยก ำหนดให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำง 

1.2.3 สนับสนุนกำรจัดท ำ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมำยและกฎระเบียบภำยในประเทศ 
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศและให้เปน็มำตรฐำนสำกลที่ให้ควำมเป็นธรรม
กับทุกฝ่ำย รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงบูรณำกำร 
ในประเด็นที่เป็นปัจจัยส ำคัญของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของไทย 

1.2.4 เสริมสร้ำงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญำท้องถ่ินและงำนสร้ำงสรรค์ของไทย เพื่อมุ่ง
สร้ำงควำมนิยมไทยในต่ำงประเทศ เ ช่ือมโยงและสนับสนุนซึ่ งกันและกันกับ 
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้ำนโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง รักษำสถำนะ
ของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที ่ยวที่มีคุณภำพของโลก ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นที่หมำยของกำรจัดประชุม/กิจกรรมระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญของ
ภูมิภำค ขยำยบทบำทกำรเป็นศูนย์กลำงของที่ตั้งองค์กำรระหว่ำงประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมศักยภำพและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้แก่คนไทย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับสำกล รวมถึงมีโอกำสเข้ำไปท ำงำนและมีบทบำทในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

1.2.5 พัฒนำศักยภำพ เสริมสร้ำงเอกภำพ และกำรท ำงำนอย่ำงบูรณำกำรของ 
ทุกส่วนรำชกำรไทยในด้ำนกำรต่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมให้
ภำคส่วนต่ำง ๆ ร่วมขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศของประเทศไทยอย่ำงบูรณำกำร
ภำยใต้ควำมร่วมมือในกรอบภูมิภำคต่ำง ๆ รวมถึงกลไกกำรทูตเพื่อประชำชนและ  
กำรทูตสำธำรณะ 
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1.3 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้านความมั่นคง 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.3.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกจิยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

 
1.4 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.4.1 สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประเด็นที่ 1.1 - 1.2 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน  

2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
 เป้าหมาย 

 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสำขำเกษตรเพิ่มข้ึน  
 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคกำรเกษตรเพิ่มข้ึน และสำมำรถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลำยน้ ำ         

ที่มีมลูค่ำสูงโดยใช้เทคโนโลย ี
 

 ตัวชี้วัด 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสำขำเกษตรเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘  

ในช่วงปี 2561 - 2565 
 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคกำรเกษตรเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๑.๒ ในช่วงปี 2561 - 2565  

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.1.1 พัฒนำฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนำและบ ำรุงรักษำ

แหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร จัดระบบกำรปลูกพืชให้สอดคล้องกับปริมำณน้ ำที่หำได้  
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำแหล่งเก็บน้ ำ แหล่งน้ ำ
ในไร่นำ อ่ำงน้ ำขนำดเล็กและขนำดกลำงให้กระจำยตัวตำมศักยภำพของพื้นที่ อนุรักษ์
และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ ำ เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตร คุ้มครองพื้นที่
เกษตรกรรมที่มีศักยภำพและขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงพื้นที่ท ำกินของเกษตรกร 
สนับสนุนกำรเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ ปริมำณน้ ำ และควำมต้องกำร
ของตลำดในพื้นที่ เร่งฟื้นฟู ปรับปรุงบ ำรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ ฟื้นฟูพื้นที่นำร้ำง 
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีอย่ำงทั่วถึงและรำคำเป็นธรรม  

2.1.2 ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน           
ด้ำนกำรเกษตรแบบมีส่วนร่วม ปรับระบบกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ และควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภค โดยส่งเสริมกำรพัฒนำพันธ์ุพืช 
พันธ์ุสัตว์ ปัจจัยกำรผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์กำรเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมกำรเกษตรแห่งอนำคต พัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรเข้ำถึงและ 
ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรเกษตร เทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรวำงแผนกำรเกษตร และพัฒนำเกษตรกร  
ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ส่งเสริมกำรท ำระบบ
ฟำร์มอัจฉริยะ โดยกำรถ่ำยทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีแก่เกษตรกรควบคู่ไปกับ  
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรวำงแผน กำรปรับเปลีย่น
กระบวนกำรผลิตสินค้ำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

2.1.3 ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด โดยก ำหนดมำตรกำรจูงใจให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรให้เข้ำสู่มำตรฐำนควำมปลอดภัย อำทิ 
หลักกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (GAP) มำตรฐำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์ มำตรฐำน 
ฮำลำล และสินค้ำที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม ส่งเสริมกระบวนกำรตรวจรับรอง กำรวำง
ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นใหก้ับผูบ้ริโภค สร้ำงควำมตระหนกัรู้
ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงควำมส ำคัญของควำมปลอดภัย และควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับมำตรฐำนควำมปลอดภัย สนับสนุนกำรขยำยตลำดกำรบริโภคสินค้ำเกษตร
และอำหำรปลอดภัยทั้งในและต่ำงประเทศ 

2.1.4 สนับสนุนกำรอนุรักษ์ฐำนทรัพยำกรชีวภำพทำงกำรเกษตร ส่งเสริมระบบกำรผลิต  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อำทิ เกษตรผสมผสำน เกษตร
ธรรมชำติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เพื่อสนับสนุนกำรใช้
ประโยชน์จำกฐำนทรัพยำกรชีวภำพในกำรต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง 
โดยส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจำกภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินและเทคโนโลยีที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำ
เกษตรและผลิตภัณฑ์จำกฐำนทรัพยำกรชีวภำพ และพัฒนำเช่ือมโยงไปสู่อุตสำหกรรม
ต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้มี
กำรน ำวัตถุดิบเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรมำใช้ในอุตสำหกรรมและพลังงำนที่เกี่ยวเนื่อง
กับชีวภำพ 

2.1.5 ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตรตำมศักยภำพและควำมโดดเด่นเฉพำะ 
โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนในกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถ่ินและสินค้ำบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ รวมทั้งสร้ำงอัตลักษณ์หรือน ำเสนอเรื่องรำว
เกี่ยวกับแหล่งก ำเนิดให้กับสินค้ำ สร้ำงควำมแตกต่ำงและโดดเด่นของสินค้ำในแต่ละ
ท้องถ่ิน กำรข้ึนทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้ำและผลิตภัณฑ์ พัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค สร้ำงตรำสินค้ำของเกษตร  
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อัตลักษณ์พื้นถ่ิน ส่งเสริมกำรบริโภคสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินในระดับประเทศ 
และส่งออกไปตลำดโลก ส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรที่เช่ือมโยงไปสู่
กระบวนกำรแปรรูปในอุตสำหกรรม โดยผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรแปรรูป
สินค้ำเกษตรข้ันสูงที่มี คุณค่ำเฉพำะ และผลิตภัณฑ์ คุณภำพสูง ( Premium)  
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ สนับสนุนกำรน ำ
เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในกระบวนกำรผลิตหลังกำรเก็บเกี่ยวและ  
กำรแปรรูป อำทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภัย ติดตำม
ผลิตภัณฑ์ระหว่ำงขนส่ง และยืดอำยุของอำหำรและสินค้ำเกษตรในบรรจุภัณฑ์  
เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้แก่สินค้ำ ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำ และขยำยช่องทำงกำรตลำด
ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงเครื่องหมำย 
ทำงกำรค้ำและกำรปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ  

2.1.6 พัฒนำควำมเข้มแข็งกำรผลิตในห่วงโซ่อุตสำหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ      
กำรผลิตภำคเกษตรในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
สินค้ำเกษตร โดยส่งเสริมกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตร กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร เพื่อน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม 
อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจดักำรเชิงรุก (Agri – Map) 
พัฒนำระบบติดตำม เฝ้ำระวังและเตือนภัยสินค้ำเกษตรให้มีควำมแม่นย ำ ทันกับ
สถำนกำรณ์ สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรเกษตรโดยใช้ตลำดน ำ 
และเพื่อติดตำมผลกระทบของรำคำอำหำรต่อผู้มีรำยได้น้อย รวมทั้งศึกษำและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภำพ เกษตรแปรรูป 
และเกษตรอัจฉริยะ  

2.1.7 ส่งเสริมกำรจัดกำรผลผลิตอย่ำงเป็นระบบครบวงจร โดยวำงแผนกำรผลิตให้
สอดคล้องเช่ือมโยงกับควำมต้องกำรของตลำดและภำคอุตสำหกรรมเพื่อกำรแปรรูป 
สร้ำงมูลค่ำและสร้ำงสมดุลกำรผลิตในทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถ่ิน จังหวัด ภูมิภำค และ
ประเทศ ตลอดจนเช่ือมโยงกำรผลิตภำคเกษตรกับภำคกำรผลิตอื่น เช่น ภำคบริกำร
และกำรท่องเที ่ยวเพื ่อลดกำรพึ ่งพิงกำรส่งออกสินค้ำเกษตรและเพิ ่มมูลค่ำ 
ทำงกำรเกษตร  

2.1.8 ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภำคเกษตร ทั้งด้ำนปัจจัย
กำรผลิต เทคโนโลยีกำรเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์กำรเกษตร และผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อภำคเกษตร 
ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์กำรเกษตร โดยใช้
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เทคโนโลยีและเครื่องมือต่ำง ๆ  อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ พัฒนำระบบโลจิสติกส์
กำรเกษตร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรค้ำ  

2.1.9 สร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่และส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
พัฒนำเครือข่ำยทั้งด้ำนกำรผลิตและด้ำนกำรตลำด สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งทุน 
และมีกลไกในกำรดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จำกกำรรวมกลุ่มและกำรเพิ่มมูลค่ำ
สินค้ำเกษตรอย่ำงแท้จริง 
 

2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 เป้าหมาย 

 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำรเพิ่มข้ึน  
 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรเพิ่มข้ึน 

 
 ตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรมเพิม่ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๔.๖                 
ในช่วงปี 2561 - 2565 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำบริกำรเพิม่ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๕.๔  
ในช่วงปี 2561 - 2565 

 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมเพิม่ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒.๒ ในช่วงปี 2561 - 2565 
 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคบริกำรเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒.๗ ในช่วงปี 2561 - 2565 

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.1 สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำจำกวัตถุดิบชีวภำพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

ฐำนชีวภำพทำงทะเล พัฒนำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร 
สนับสนุนอุตสำหกรรมชีวภำพอย่ำงบูรณำกำรตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ำ และเช่ือมโยงกับ
อุตสำหกรรมเกษตรชีวภำพ อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร และอุตสำหกรรมแปรรปู
ชีวมวล เทคโนโลยีชีวภำพด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ รวมถึงอุตสำหกรรมและบริกำร
ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมชีวภำพในพื้นที่ที่เหมำะสม พัฒนำ
ผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภำพ พัฒนำและส่งเสริม
กำรค้ำทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับ
สภำพภูมิศำสตร์และทรัพยำกรในพื้นที่ 

2.2.2 พัฒนำก ำลังคนเช่ียวชำญเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ ส่งเสริม
ผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภำพและด้ำนเทคโนโลยี
ช้ันสูง เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรเฝ้ำระวังและดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
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ตลอดจนสนับสนุนทุน วิจัยและพัฒนำกำรขยำยธุรกิจของ วิสำหกิจเริ่มต้น 
ในอุตสำหกรรมชีวภำพ รวมถึงส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด กำรพัฒนำมำตรกำรกำรใช้
กลไกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ และสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรจำก
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 

2.2.3 พัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำรควบคู่กับอุตสำหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ในห่วงโซ่คุณค่ำ ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ และน ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทำงกำรแพทย์มำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพในทุกมิติของ 
กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพในทุกระดับ 
ทั้งในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มี
ศักยภำพ สนับสนุนกำรยกระดับมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และ  
กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ให้เทียบเท่ำกับระดับสำกล ขยำยช่องทำงกำรตลำด 
ทั้งในและต่ำงประเทศ และเช่ือมโยงกับกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและกิจกรรมอื่น ๆ  
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในประเทศ 

2.2.4 ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมทำงอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ ตำมระดับควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรในทุกด้ำน 
ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนผู้ผลิต ผู้พัฒนำ ผู้ออกแบบและสร้ำงระบบ  
ผู้ให้บริกำร และผู้ใช้งำน ตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักรู้ ขยำยช่องทำงกำรตลำดและ
กำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ และสนับสนุนกำรสร้ำงคลัสเตอร์ของอุตสำหกรรม
และบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ 

2.2.5 ส่งเสริมกำรเปลี่ยนผ่ำนอุตสำหกรรมยำนยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสำหกรรมยำนยนต์
ไฟฟ้ำอัจฉริยะ พัฒนำศูนย์ทดสอบที่มีประสิทธิภำพ และยกระดับสู่มำตรฐำนสำกล  
ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและผลิตช้ินส่วนอำกำศยำน พัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรขนส่งผู้โดยสำรและสินค้ำของผู้ประกอบกำรสำยกำรบินของ
ประเทศ สนับสนุนมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน พัฒนำบุคลำกร และนวัตกรรม  
เพื่อพัฒนำเป็นนิคมอุตสำหกรรมกำรบินและศูนย์กลำงทำงอำกำศของภูมิภำค 
ตลอดจนวำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบรำงโดยสนับสนุนกลไกในกำรสง่เสริม
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบรำงของประเทศทั้งระบบ 

2.2.6 พัฒนำอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศที่มีศักยภำพในเชิงเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
ในทุกมิติทั้งที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรภัยพิบัติ ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
อุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนมูลค่ำสูง อุตสำหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อลดกำรน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศและสำมำรถผลิตเพือ่ส่งออกได้ โดยกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรและ
สร้ำงเครือข่ำยและคลัสเตอร์ของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ และเช่ือมโยง
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กับห่วงโซ่คุณค่ำระดับโลก สนับสนุนกำรยกระดับศักยภำพของผู้ประกอบกำรผ่ำน
กลไกควำมร่วมมือภำครัฐและภำคเอกชน ส่งเสริมมำตรกำรกระตุ้นและสร้ำง 
ควำมตระหนักในกำรใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของ
ประเทศทั้งภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคธุรกิจ 

2.2.7 พัฒนำต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่
อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนสู่กระบวนกำรผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ระบบอัตโนมัติในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและ
บริกำร 

2.2.8 สนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมและบริกำรตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ 
โดยให้มีกลไกกำรเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ มีกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยีในอนำคต
เพื่อวำงยุทธศำสตร์ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร เช่ือมโยงกับ
ภำคกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรของตลำดโดยจัดให้มีแผนพัฒนำก ำลังแรงงำน  
ทั้งประเทศในทุกระดับ  

2.2.9 สนับสนุนกำรก ำหนดโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศ สนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน ธรรมำภิบำล 
ของภำคอุตสำหกรรม พัฒนำกำรให้บริกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำให้มี
ประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์ 

2.2.10 ส่งเสริมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรสร้ำงงำนภำยในศูนย์เศรษฐกิจ ส่ งเสริม 
กำรกระจำยพื้นที่เขตอุตสำหกรรมและบริกำรที่เช่ือมโยงทั้งฐำนกำรผลิต ส่งเสริม 
กำรลงทุน และกำรสร้ำงมำตรกำรในกำรอนุรักษ์และพัฒนำพื้นที่กำรเกษตร
พัฒนำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท ใช้วัตถุดิบและทรัพยำกรในพื้นที่ ด ำรงรักษำ
แหล่งงำนด้ำนเกษตร เพื่อลดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนและเพิ่มคุณภำพชีวิตแก่แรงงำน
และประชำชนภำยในท้องถ่ิน  
 

2.3 การสรา้งรายได้จากการท่องเท่ียว 
 เป้าหมาย 

 สัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มข้ึน  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

เพิ่มข้ึน  
 อันดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & 

Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีข้ึน  
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ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองเป็นร้อยละ ๘๐ : ๒๐  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

เพิ่มข้ึนรอ้ยละ ๒๑  
 อันดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & 

Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๓๓ ของโลก ในปี ๒๕๖๓ 
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.3.1 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยยกระดับกำรเสริมสร้ำงคุณค่ำ

และมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและบริกำรบนฐำนของทุนทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถ่ิน ผ่ำนกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
กำรออกแบบ และพัฒนำเพื่อให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและเมืองแห่ง
ศิลปะเชิงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรส่งเสริม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อำทิ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ประกอบกำรและบุคลำกร 
ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว เพื่อให้มีทักษะและองค์ควำมรู้ในธุรกิจตลอด 
ห่วงโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมกำรจดทะเบียน กำรคุ้มครอง กำรใช้
ทรัพย์สินทำงปัญญำและภูมิปัญญำ เพื่อสนับสนุนกำรพฒันำต่อยอดไปสูก่ำรทอ่งเที่ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์และกำรเป็นเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวของภูมิภำค  

2.3.2 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรเดินทำง เพื่อกำรประกอบธุรกิจ ส่งเสริมกำรตลำด 
ประชำสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และสนับสนุนกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน 
ในระดับนำนำชำติ กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (MICE) กำรจัดงำนแสดงสินค้ำ 
กำรจัดกิจกรรม ส่งเสริมกำรกระจำยกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไปยังพื้นที่ที่มีศักยภำพ  
เพื่อจูงใจให้เกิดกำรเดินทำงท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีที่น ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมและ 
สร้ำงควำมพร้อมให้ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กหรือวิสำหกิจเริ่มต้น 
บุคลำกรในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และชุมชนท้องถ่ินในกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำร  
เพื่อรองรับกำรเดินทำงท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

2.3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และกำรแพทย์แผนไทย  
โดยกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพให้ได้มำตรฐำนระดับ
สำกล ทั้งคุณภำพของสถำนประกอบกำรและคุณภำพของผู้ให้บริกำรที่มีทักษะและ
ควำมเช่ียวชำญ อำทิ กำรให้ควำมส ำคัญเรื่องควำมสะอำดและควำมปลอดภัย 
สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพรูปแบบใหม่บนพื้นฐำนของทรัพยำกรที่มีศักยภำพ 
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ในกำรบ ำบัด ฟื้นฟู รักษำสุขภำพ โดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม และ 
เอกลักษณ์ควำมเป็นไทยในกำรให้บริกำรในจังหวัดท่องเที่ยว อำทิ จังหวัดกระบี่ 
ล ำปำง ระนอง ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรแพทย์แผนไทยให้มีมำตรฐำน
ระดับสำกลและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด โดยกำรวิจัย พัฒนำนวัตกรรม
ต่อยอดให้เกิดสินค้ำใหม่และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้ำงควำมเช่ือมั่นของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์กำรแพทย์แผนไทย โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ครบวงจรของไทย ตลอดจนส่งเสริมตลำด 
กำรท่องเที่ยวทำงกำรแพทย์ที่ไทยมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ 
อย่ำงแพร่หลำยในตลำดกลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มตลำดที่มีควำมสนใจเฉพำะ  

2.3.4 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำ โดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรและ
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภค และสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรท่องเที่ยวทำงน้ ำให้ได้มำตรฐำน ทั้งในเรื่องควำมสะอำดและควำมปลอดภัย 
อำทิ ท่ำเรือภูเก็ต แหลมฉบัง และกรุงเทพฯ พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 
กำรท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับเส้นทำงกำรท่องเที่ยวทำงทะเล ชำยฝั่ง ลุ่มน้ ำสำยส ำคัญ 
เช่น แม่น้ ำเจ้ำพระยำ และกำรรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งสร้ำงสรรค์และยกระดับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้มีควำมหลำกหลำยและ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และชุมชน โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยกิจกรรมในพื้นที่ต่ำง ๆ  
และกำรสร้ำงควำมพร้อมให้แก่ ชุมชน พัฒนำและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน 
กำรท่องเที่ยวทำงน้ ำในทุกมติิ เช่น กำรทบทวนกฎระเบียบที่เกีย่วข้อง พัฒนำบุคลำกร
ที่มีควำมถนัดเฉพำะทำง จัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
ทำงน้ ำและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดรูปแบบ
ใหม่ในกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ  

2.3.5 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภำค โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ระบบสำธำรณูปโภค และระบบขนส่งสำธำรณะ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรผ่ำนแดน 
เพื่อเช่ือมโยงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวจำกเมืองหลกัสู่เมืองรอง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำน
และประเทศสมำชิกอำเซียน รวมทั้ ง ส่ ง เสริมและบูรณำกำรควำมร่วมมือ 
ด้ำนกำรท่องเที่ยวภำยใต้กรอบควำมร่วมมือในระดับอนุภูมิภำคและอำเซียน ซึ่งจะ
เ ช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมของชุมชน เส้นทำงกำรท่องเที่ยว 
เชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศำสตร์ และเมืองมรดกโลก ส่งเสริมกำรตลำดระหว่ำง
ประเทศให้สอดรับกับทิศทำงและแนวโน้มของตลำดยุคใหม่โดยกำรประชำสัมพันธ์ 
สร้ำงกำรรับรู้ และสร้ำงแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เปน็
อุปสรรคต่อกำรเดินทำงข้ำมแดนของนักท่องเที่ยว และอ ำนวยควำมสะดวก  
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ในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ โดยกำรพัฒนำและยกระดับพิธีผ่ำนแดนของ 
กำรเดินทำงในทุกรูปแบบอย่ำงไร้รอยต่อ รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้
ควำมรู้ เผยแพร่ข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงแก่นักท่องเที่ยว 

2.3.6 พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
อย่ำงมีมำตรฐำน โดยเฉพำะด้ำนสุขอนำมัย และควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวทุกมิติ โดยค ำนึงถึงควำมสมดุลในเชิงพื้นที่ เวลำ 
ฤดูกำลและควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยว 

2.3.7 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยว ทั้งทำงถนน ทำงรำง ทำงน้ ำ และ
ทำงอำกำศ เพื่อพัฒนำและเช่ือมโยงกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภำพ เช่น พื้นที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก พื้นที่ชำยฝั่งทะเลตะวันตก พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ ำโขง 
และพื้นที่แอ่งประวัติศำสตร์ลุ่มน้ ำภำคกลำง  

2.3.8 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวทั้งระบบ รวมถึงชุมชน ผู้ประกอบกำร ให้ม ี
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและเพียงพอต่อ 
ควำมต้องกำรตลำดและควำมพร้อมในกำรรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม 
กำรท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและประชำชนในกำรพัฒนำ 
กำรท่องเที่ยวในพื้นที่   

2.3.9 ส่งเสริมกำรตลำด และประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ที่ดีด้ำนกำรท่องเที่ยวของไทย 
รวมทั้งจัดท ำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเช่ือมโยงทั้งในและต่ำงประเทศให้สอดรับกับ
ทิศทำงและแนวโน้มของตลำดยุคใหม่ โดยอำศัยกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนำฐำนข้อมูลกลำง  
ด้ำนกำรท่องเที่ยว เพื่อกำรวำงแผน กำรก ำหนดนโยบำย และกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว                 

2.3.10 ส่งเสริมกำรฟื้นฟูชำยหำดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพำะชำยฝั่งทะเล ให้ได้รับ 
กำรป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ สนับสนุนกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรชำยฝั่ง  
แบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นองค์รวม ยกระดับกำรแก้ไขปัญหำ ฟื้นฟู ลดพื้นที่ชำยหำด
ท่องเที่ยวที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง และเร่งรัดกำรก่อสร้ำงเสริมทรำยชำยหำด
ท่องเที่ยว โดยด ำเนินกำรน ำร่องในพื้นที่ชำยหำดจอมเทียน รวมถึงกำรป้องกันชำยฝั่ง
บริเวณที่ยังไม่เกิดกำรกัดเซำะอย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร
กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ชำยฝั่งและในทะเลให้ได้รับกำรแบ่งเขตและจัดสรรด้วยกลไกที่มี
ประสิทธิภำพ โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และสอดคล้องกับสภำพภูมิศำสตร์
และทรัพยำกรในพื้นที่ 
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2.3.11 ส่งเสริมกำรกีฬำเพื่อกำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร (Sports Tourism)  โดยศึกษำ
และพัฒนำเมืองกีฬำต้นแบบ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรกีฬำ กำรจัดกิจกรรม 
กำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ กำรจัดประชุมเกี่ยวกับกำรกีฬำ และกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ระดับนำนำชำติ และส่งเสริมมำตรกำรเพื่อสนับสนุนภำคเอกชนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับกำรกีฬำ ตลอดจนพัฒนำอุตสำหกรรมกำรกีฬำเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ 
 

2.4 การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงข้ึน เกิดศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ

และสังคมในทุกภูมิภำคของประเทศ เพื่อกระจำยควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม    
และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

 พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน  
และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งโบรำณคดี 
 

 ตัวชี้วัด 
 มูลค่ำกำรลงทุนในเมอืงศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจเป้ำหมำยเพิม่ขึ้นร้อยละ ๕ 
 มูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่พเิศษเพิม่ขึ้นร้อยละ ๕  
 กำรจัดท ำแผนผังภูมินิเวศ รองรับกำรพัฒนำเมือง ชนบท เกษตร อุตสำหกรรม และพื้นที่

อนุรักษ์ 
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.4.1 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนผังภูมินิเวศเพื่อกำรพัฒนำเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ

อุตสำหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตำมศักยภำพ และควำมเหมำะสมทำงภูมินิเวศ  
2.4.2 สนับสนุนกำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลำง 

ทำงเศรษฐกิจ ให้ เป็นกลไกส ำ คัญในกำร ขับเคลื่ อ นเศรษฐกิจ ในยุ คดิ จิ ทั ล  
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติในยุค ๔.๐ รวมถึงเป็นเมืองน่ำอยู่
อัจฉริยะที่มีกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร โดยพัฒนำ ๖ เมือง
หลักของภูมิภำคในช่วงปี 2561 – 2565  ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น เมืองในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก สงขลำ และภูเก็ต โดยจัดท ำ
แผนแม่บทกำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญตำมควำมเหมำะสมของ 
แต่ละเมือง จัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจออกแบบภูมิทัศน์ 
แหล่งที่อยู่อำศัยและพื้นที่เฉพำะในเมือง พัฒนำระบบขนส่งมวลชนขนำดใหญ่เพื่อให้
เป็นระบบกำรสญัจรหลักของคนในเมือง รวมถึงพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำนโทรคมนำคม 
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สื่อสำร และดิจิทัลที่ทันสมัย พัฒนำระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำ
เขตนวัตกรรมเพื่อให้เกิดบรรยำกำศที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำง
วิสำหกิจรูปแบบใหม่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมให้สำมำรถยกระดับคุณภำพ
ชีวิต และส่งเสริมศักยภำพของประชำชนอย่ำงเต็มรูปแบบ จัดระบบและเพิ่มพื้นที่  
สีเ ขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ ำนวนประชำกร พัฒนำกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้สอดคล้องกับกำรกระจำยโอกำสกำรมีงำนท ำและกำรสร้ำงโอกำสในกำรประกอบ
ธุรกิจของผู้ประกอบกำรในท้องถ่ิน 

2.4.3 พัฒนำเมืองขนำดกลำงให้เป็นเมืองน่ำอยู่ที่เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ สังคมและ  
กำรบริกำรให้กับพื้นที่โดยรอบ เน้นกำรต่อยอดจำกฐำนเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพื่อให้
เกิดกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่พื้นที่จังหวัดโดยรอบ สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของเมืองขนำดกลำงโดยสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับภำค 
จัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำเมืองขนำดกลำงตำมควำมเหมำะสมของแต่ละเมือง 
ยกระดับระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมในเมืองให้ครอบคลุม 
ได้มำตรฐำนและเพียงพอต่อควำมต้องกำรวำงแผนเพื่อสงวนและรักษำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพื้นที่สีเขียวอย่ำงเป็นระบบเพื่อป้องกันกำรรุกล้ ำ  
จำกกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคต ส่งเสริมกำรสงวนรักษำและอนุรักษ์มรดก  
ทำงสถำปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐำนธรรมชำติ
และฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน  

2.4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองน่ำอยู่ที่จะสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
พื้นที่พิ เศษให้เป็นฐำนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
ที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำนที่สำมำรถ
ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่พิเศษได้ โดยจัดท ำแผนแม่บทพื้นที่และ
แผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้พื้นที่ของแต่ละเมือง 
ให้สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนพื้นทีพ่ิเศษและหลักกำรท ำผังภูมินิเวศ พัฒนำโครงข่ำย
คมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์ให้ทั่วถึงและสำมำรถเช่ือมโยงกับพื้นที่โดยรอบและ
ประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อให้เกิดเส้นทำงกำรค้ำและฐำนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรสร้ำงงำนที่สอดคล้องกับศักยภำพ โอกำส และควำมต้องกำร
ของประชำชนในพื้นที่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมให้ได้มำตรฐำน เพียงพอ  
ต่อควำมต้องกำร และสำมำรถรองรับกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษ พัฒนำระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและกำรรักษำพื้นที่สีเขียวที่มีประสิทธิภำพ  

2.4.5 สนับสนุนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำเมือง จัดท ำและพัฒนำระบบข้อมูล 
ขนำดใหญ่ที่มีกำรเช่ือมโยงกำรจัดกำรและกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงำนสำมำรถ



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร                               ส ำนักงำน               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ             สภำควำมม่ันคงแห่งชำติ         พัฒนำระบบรำชกำร 
ธันวำคม 2561 

- 19 - 

ใช้งำนร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรเมือง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในพื้นที่ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่จะมีกำรพัฒนำ โดยเฉพำะศูนย์เศรษฐกิจ  
แหล่งที่อยู่อำศัย พื้นที่เฉพำะเพื่อกำรพัฒนำและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสำหกรรม 
เชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถ่ินอย่ำงยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

2.4.6 ส่ ง เสริมให้ เกิดกำรพัฒนำพื้นที่พิ เศษตำมศักยภำพ โดยพัฒนำต่อยอดจำก 
ฐำนทรัพยำกรและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพื้นที่พิเศษ ตลอดจนพัฒนำพื้นที่บริเวณชำยแดนให้มี
ควำมพร้อมส ำหรับรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน 
และกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ๑๐ จังหวัด 

2.4.7 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่พิเศษ อำทิ โครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนคมนำคม พลังงำน ระบบน้ ำประปำ ที่อยู่อำศัย โรงพยำบำล และสถำนศึกษำ  
ที่สอดรับกับควำมต้องกำรของพื้นที่พิเศษ และมีกลไกที่สำมำรถรองรับภัยพิบัติ 
ทำงธรรมชำติ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และเมือง รวมทั้งรองรบั 
กำรพัฒนำพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น ำเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลมำใช้ใน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจสมัยใหม่และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.4.8 สนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่พิเศษ โดยศึกษำกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงและจัดท ำข้อเสนอกฎหมำยและกฎระเบียบใหม่ จัดท ำ
ระบบฐำนข้อมูล เพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ กำรพัฒนำธุรกิจรูปแบบใหม่ และ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนร่วมระหว่ำงรัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมและอ ำนวย  
ควำมสะดวกด้ำนกำรลงทุนในอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำย กำรน ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำใช้ ตลอดจนกำรจัดต้ังกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 

2.5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล 
เป้าหมาย 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) โดยสถำบัน IMD 

อันดับดีข้ึน 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทยลดลง  
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 ดัชนีวัดประสิทธิภำพด้ำนโลจสิติกส์ระหว่ำงประเทศ (LPI) ของประเทศไทยดีข้ึน 
 สัดส่วนกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงเพิ่มข้ึน 
 สัดส่วนกำรเดินทำงด้วยระบบขนสง่สำธำรณะในเขตเมอืงเพิม่ขึ้น  
 อัตรำผูเ้สียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนลดลง 
 ประเทศไทยมีควำมมั่นคงทำงพลังงำนและประสทิธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศเพิ่มข้ึน 
 มูลค่ำธุรกจิดิจทิัลต่อ GDP เพิ่มข้ึน  

 
 ตัวชี้วัด    

 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) โดยสถำบัน IMD  
ปี 2562 มีอันดับดีข้ึน 1 อันดับจำกปี 2561 (ปี 2561 อยู่อันดับที่ 48)   

 สัดส่วนต้นทุนโลจสิติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทยลดลง (นอ้ยกว่ำร้อยละ 13 ต่อ GDP ) 
 ดัชนีวัดประสิทธิภำพด้ำนโลจสิติกส์ระหว่ำงประเทศ (LPI) ของประเทศไทยดีข้ึน  

(30 อันดับแรก หรือ คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 3.45 ) 
 สัดส่วนกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 3 
 สัดส่วนกำรเดินทำงด้วยระบบขนสง่สำธำรณะในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลเพิ่มข้ึน                  

เป็นรอ้ยละ 33 
 อัตรำผูเ้สียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนลดลงเท่ำกับ 21 คนต่อประชำกร 1 แสนคน 
 ค่ำควำมเข้มกำรใช้พลงังำนข้ันสุดท้ำย (Energy Intensity) เท่ำกับ 7.83 พันตันเทียบเท่ำ

น้ ำมันดิบ/พันล้ำนบำท (เป้ำหมำยปี 2562 เท่ำกับ 8.12 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดบิ/ 
พันล้ำนบำท ค่ำจริงปี 2560 เท่ำกบั 8.52 พันตันเทียบเทำ่น้ ำมันดิบ/พันล้ำนบำท) 

 มูลค่ำธุรกจิดิจทิัลต่อ GDP เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 23  
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.5.1 พัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยทำงรถไฟขนำด 1 เมตร และรถไฟควำมเร็วสูง รวมทั้ง 

เพิ่มศักยภำพกำรขนส่งทำงรำงด้วยกำรจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก รถจักรและ
ล้อเลื่อนที่สอดรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนำคต เพื่อให้เป็นโครงข่ำย
กำรเดินทำงและขนส่งหลักของประเทศที่สอดรับกับควำมต้องกำรเดินทำงและขนส่ง
สินค้ำ กำรพัฒนำเมืองและพื้นที่พิเศษ พื้นที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสำหกรรม
ของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2.5.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำท่ำเรือ บ ำรุงรักษำร่องน้ ำ บูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำด
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ท่ำเรือทั้งชำยฝั่งและท่ำเรือแม่น้ ำในภูมิภำคที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันและยกระดับให้ เป็นจุดน ำ เ ข้ำ – ส่งออกสินค้ำของกลุ่มประเทศ 
รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่ง
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สหภำพเมียนมำ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และเป็นท่ำเรือสนับสนุนให้กับ
ท่ำเรือหลักของประเทศโดยเฉพำะท่ำเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำ
และบริหำรจัดกำรพื้นที่หลังท่ำเรือ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและ
สอดรับกับบริบทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

2.5.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนหลักของประเทศ ขยำยขีดควำมสำมำรถของระบบ        
ท่ำอำกำศยำนภูมิภำคต่ำง ๆ ให้สำมำรถรองรับปริมำณควำมต้องกำรเดินทำงและขนส่ง
สินค้ำทำงอำกำศระหว่ำงประเทศที่เพิ่มมำกข้ึน ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร  
ท่ำอำกำศยำนเพื่อรักษำคุณภำพควำมปลอดภัย และควำมพร้อมของอุปกรณ์ สนับสนุน
กำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้โดยสำร กำรขนส่ง
สินค้ำ และในกำรเผชิญเหตุฉุกเฉินให้ได้มำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกับสนธิสัญญำ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  

2.5.4 พัฒนำโครงข่ำยถนนเพื่อรองรับปริมำณควำมต้องกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำระหว่ำง
พื้นที่บริเวณด่ำนกำรค้ำและประตูกำรค้ำหลักตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ และ
บ ำรุงรักษำโครงข่ำยถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีคุณภำพ สำมำรถท ำหน้ำที่ เป็น 
ระบบเสริม (Feeder Road) เพื่อเช่ือมต่อกำรเดินทำงและกำรขนส่งไปยังโครงข่ำย
กำรขนส่งรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนกำรเดินทำงที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง 
ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง จุดอันตรำยเพื่อเพิ่ม
ควำมปลอดภัยและลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน 

2.5.5 พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภำค
และพื้นที่พิเศษ พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในสถำนีเพื่อรองรับกำรเดินทำงของ
คนทุกกลุ่ม (Universal Design) และยกระดับกำรพัฒนำสถำนีให้เป็นศูนย์กลำง 
กำรเดินทำงของพื้นที่ภำยใต้แนวคิดกำรพัฒนำพื้นที่โดยรอบสถำนีขนส่งมวลชน (TOD) 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรใช้โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วมและบัตรโดยสำรร่วมในระบบ
ขนส่งสำธำรณะ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเดินทำงจำก  
รถส่วนบุคคลมำใช้ระบบขนส่งสำธำรณะเพิ่มข้ึน 

2.5.6 พัฒนำและบูรณำกำรกำรเดินทำงและกำรขนส่งทุกรูปแบบและฐำนข้อมูล เพื่อน ำไปสู่
กำรควบคุมสั่งกำรและบริหำรจัดกำรจรำจรอัจฉริยะในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชำชน
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรเดินทำงและกำรขนส่งสินค้ำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.5.7 พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและศูนย์บริกำรโลจิสติกส์ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่สอดรับกับ
ควำมต้องกำรขนส่งสินค้ำต่อเนื่องหลำยรูปแบบอย่ำงไร้รอยต่อและรูปแบบกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศในอนำคต สนับสนุนกำรน ำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ 
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ในกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กระบวนกำรโลจิสติกส์ และกำรให้บริกำร  
โลจิสติกส์ ตลอดจนพัฒนำระบบกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์เช่ือมโยงหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชน 

2.5.8 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทำน ทั้งภำคเกษตร 
ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร ส่งเสริมกำรสร้ำงประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำของ
สินค้ำและบริกำร และกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.5.9 พัฒนำยกระดับผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ของประเทศ ทั้งด้ำนประสิทธิภำพและมำตรฐำน
กำรให้บริกำรโลจิสติกส์เทียบเคียงผูใ้ห้บรกิำรโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ พัฒนำบุคลำกร
เฉพำะทำงและระบบฐำนข้อมูล ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์และ
บริกำรที่เกี่ยวข้องให้สำมำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรเป็นศูนย์กลำงทำงภูมิศำสตร์และ
เช่ือมต่อกับเครือข่ำยโลจิสติกส์ในระดับภูมิภำคและระดับโลก  

2.5.10 สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรคมนำคมและ
ระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภำยในประเทศ เพื่อลดกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ 
สร้ำงนวัตกรรมของตนเอง และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

2.5.11 สนับสนุนกำรปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำร   
โดยแยกบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนระดับนโยบำย หน่วยงำนก ำกับดูแล และ
หน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบและข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรก ำกับดูแลด้ำนคมนำคมให้ทันสมัยและมีกำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพิ่มข้ึน พัฒนำบุคลำกรในภำคขนส่งให้สำมำรถตอบสนองต่อกำรพัฒนำระบบคมนำคม
ขนส่งของประเทศที่เป็นมำตรฐำนในระดับสำกล เพื่อให้กำรเช่ือมโยงกำรค้ำกำรลงทุน
กับประเทศในภูมิภำคเป็นไปอย่ำงสะดวกและปลอดภัย  

2.5.12 ส่งเสริมและพัฒนำปัจจัยแวดล้อมในกำรจัดหำพลังงำนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน   
ด้ำนพลังงำนทั้งระบบให้มีควำมมั่นคงในระดับที่เหมำะสม สำมำรถรองรับควำมต้องกำร
ใช้พลั งงำนตำมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ และกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนเทคโนโลยี  

2.5.13 สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหำรจัดกำรกำรใช้และกำรผลิตพลังงำน สร้ำงแรงจูงใจ
เพื่อสนับสนุนกำรจัดหำแหล่งพลังงำนใหม่ โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ
กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอัจฉริยะ เพื่อน ำไปสู่กำรผลิตและกำรใช้พลังงำนที่มี
เสถียรภำพ รวมทั้งส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
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2.5.14 ส่งเสริมกำรผลิตและใช้พลังงำนทดแทนเพิ่มข้ึนตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือก พัฒนำปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน  
โดยค ำนึงถึงต้นทุนค่ำพลังงำนที่เหมำะสม 

2.5.15 สนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในทุกภำคส่วน  รวมทั้งส่งเสริม 
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้พลังงำน โดยมุ่งให้เกิดจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.5.16 สนับสนุนกำรก ำกับดูแลกลไกตลำดพลังงำนให้มีกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริม 
กำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนให้สะท้อนต้นทุน และจูงใจให้มีกำรใช้พลังงำน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำ ปรับปรุงกฎหมำย และระเบียบ 
กำรก ำกับดูแล เพื่อส่งเสริมให้เกดิเทคโนโลยีและกำรพัฒนำธุรกิจพลังงำนรูปแบบใหม่ 

2.5.17 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ำยสื่อสำรหลักภำยในประเทศ
และโครงข่ำยบรอดแบรนด์ควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้มีเสถียรภำพ 
และสอดรับกับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีด้ำนดิจิทัลและกำรเติบโต 
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรใช้งำน 
โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนดิจิทัลร่วมกัน 

2.5.18 ส่งเสริมให้มีกำรลงทุนและร่วมใช้ทรัพยำกรโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลทั้งในประเทศ              
และต่ำงประเทศ ทั้งในส่วนของภำคพื้นดิน เคเบิ้ลใต้น้ ำและระบบดำวเทียมส ำหรับ          
กำรเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีควำมจุเพียงพอและมีระบบโครงข่ำยส ำรอง 
(redundancy)  เพื่อให้สำมำรถบริกำรสื่อสำรระหว่ำงประเทศได้อย่ำงต่อเนื่อง 

2.5.19 สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำระบบนิเวศทั้งในส่วนโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล ศูนย์ข้อมูล             
ขนำดใหญ่ที่ได้มำตรฐำนสำกล สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม 
รวมทั้งปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีศักยภำพและเป็นอุตสำหกรรมแห่งอนำคต 

2.5.20 สนับสนุนกำรก ำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบัติส ำหรับผู้ให้บริกำรในกำรคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลและกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริกำร เพื่อรองรับกำรเติบโต
ของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลในอนำคต ตลอดจนจัดให้มีมำตรกำรเฝ้ำระวังและ
รับมือภัยคุกคำมไซเบอร์ที่เหมำะสมและสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะ
กำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมส ำคัญ เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยต่อกำรค้ำ     
และกำรลงทุน และกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคำมไซเบอร์ 
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2.5.21 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และเพิ่มทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชำชนและผู้ท ำงำน 
ในทุกสำขำอำชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้ทุกภำคส่วน 
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงผลกระทบเชิงบวก  
ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

2.5.22 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.5.23 พัฒนำมำตรฐำน ระบบคุณภำพ และกำรวิเครำะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตำมข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศและสอดรับกับควำมจ ำเป็นของอุตสำหกรรมปัจจุบันและกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต (New Engine of Growth) 
เพื่อให้สำมำรถส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน
ระหว่ำงประเทศ หรือควำมต้องกำรเฉพำะที่ผู้ซื้อก ำหนด 

2.5.24 มุ่งเน้นส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรวิจัยพัฒนำ กำรออกแบบวิศวกรรม และ 
กำรพัฒนำกระบวนกำรและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกำรด ำเนินงำนของ Consortium 
ระหว่ำงผู้ใช้ ผู้พัฒนำ และผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน  
ผ่ำนกลไกบูรณำกำรควำมเช่ียวชำญระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

2.5.25 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีควำมสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงบุคลำกรวิจัย สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
และหน่วยงำนภำครัฐในกำรลงทุนและพัฒนำนวัตกรรม 

 
2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 เป้าหมาย 
 ผู้ประกอบกำรในทุกระดับเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมำกข้ึน  

 
ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๔๔ ภำยในปี 2565  
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.1 สนับสนุนกำรจัดหำแหล่งเงินทุน สนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินและ 

กำรบริหำรควำมเสีย่ง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทีเ่หมำะสมกับแต่ละกลุ่ม พัฒนำระบบ
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในรูปแบบต่ำง ๆ  เพื่อใช้เป็นหลักประกันทำงธุรกิจ พัฒนำระบบ
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กำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือทำงเครดิต และระบบกำรรู้จักลูกค้ำที่สะดวกมำกข้ึน 
สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินด้วยต้นทุนที่เหมำะสม พัฒนำ
ระบบเตือนภัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรค้ำ ให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม กำรเคลื่อนย้ำยทุนและแรงงำน และรูปแบบกำรค้ำ  

2.6.2 สนับสนุนผู้ประกอบกำร โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตโดยกำรใช้ตลำดน ำ กำรน ำ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรประกอบธุรกิจ พัฒนำแผนกลยุทธ์กำรเข้ำถึงตลำด
ใหญ่ที่มีศักยภำพ สร้ำงและพัฒนำตลำดในประเทศส ำหรับสินค้ำที่มีคุณภำพมำตรฐำน 
และสินค้ำส ำหรับกลุ่มเฉพำะ ตลอดจนพัฒนำปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมกำรลงทุน 
ในประเทศและกำรลงทุนของคนไทยในต่ำงประเทศ 

2.6.3 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ สถิติ ผลกำรวิจัยและพัฒนำ ทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ กำรตลำดและนวัตกรรมให้เป็นเป็นปัจจุบัน บูรณำกำรและต่อเนื่อง 
สนับสนุนกำรสร้ำงและพัฒนำแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับศักยภำพและควำมต้องกำร
ของผู้ประกอบกำร ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฐำนข้อมูลและ
ยกระดับทักษะควำมรู้ให้กับผู้ประกอบกำรเพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของธุรกิจให้
สำมำรถเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 

2.6.4 สนับสนุนกำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนภำครัฐเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำร
และอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรด ำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ 
และสถำบันวิชำกำร ในกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรร่วมกัน สนับสนุน 
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม ผลักดันกำรลดอุปสรรคทำงกำรค้ำโดยเฉพำะ
มำตรกำรที่มิใช่ภำษี ยกระดับบริกำรและโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพ ทั้งใน 
ภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร และกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำนวัตกรรม ตลอดจน
กำรใช้นวัตกรรมทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน กำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบให้                 
เอื้อต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรประกอบธุรกิจ และมีกำรบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด 

2.6.5 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้งพัฒนำทักษะ
พื้นฐำนแรงงำนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนำคต 
พัฒนำผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีจิตวิญญำณ
ของกำรเป็นผู้ประกอบกำร ยกระดับกระบวนกำรผลิตและกำรด ำเนินธุรกิจ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) และพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้นให้สำมำรถน ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมำสร้ำงธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยของ
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ผู้ประกอบกำรในลักษณะห่วงโซ่มูลค่ำและกำรเช่ือมโยงกับธุรกิจขนำดใหญ่ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศให้เข้มแข็ง 
 

2.7  การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 เป้าหมาย 
 ยกระดับกำรลงทุนในทุกด้ำน 

 
ตัวชี้วัด 
 มูลค่ำกำรส่งเสริมกำรลงทุนในทุกด้ำนในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงน้อย            

๓ แสนล้ำนบำท ภำยในปี 2563 
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.7.1 พัฒนำและขยำยศักยภำพระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง ให้ เกิด 

ควำมเช่ือมโยงทั้งภำยในพื้นที่ และระหว่ำงพื้นที่ และพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
เพื่อรองรับควำมต้องกำรลงทุน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำเป็นสนำมบินหลักของเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
เพิ่มขีดควำมสำมำรถรองรับสินค้ำและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของท่ำเรือ
แหลมฉบังด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อม 
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล ส่งเสริมกิจกรรม  
ทำงเศรษฐกิจของภำคเอกชน และเป็นประตูเศรษฐกิจของภูมิภำค 

2.7.2 ส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพื้นที่อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้ควำมส ำคัญกับ  
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรแก้ไขกฎหมำย กฎระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อ 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษ 
รวมทั้ ง เขตส่ ง เสริมเศรษฐกิจพิ เศษ เพื่ อ ให้ เกิดกำรลงทุนของภำคเอกชน 
ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง พัฒนำกำรเช่ือมโยงกำรรวมกลุ่ม  
กำรพัฒนำกลุ่มเครือข่ำยคลัสเตอร์ พัฒนำบุคลำกรกำรวิจัยและพัฒนำ พัฒนำ
วิสำหกิจเริ่มต้น และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตลอดจนส่งเสริม
ภำคอุตสำหกรรมในประเทศไทยให้สำมำรถสร้ำงเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และเกิด 
กำรสะสมทุนทำงเทคโนโลยีในประเทศไทยอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงกำรสร้ำง  
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กำรรับรู้ กำรดูแล และกำรป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนกับชุมชน ประชำชน และ
พื้นที่จำกกำรพัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

2.7.3 พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว โดยกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งเชิงศำสนำและวัฒนธรรม เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภำพ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว
สร้ำงใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนำเส้นทำง กิจกรรมท่องเที่ยว พัฒนำ   
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดของเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออกเพิ่ม ข้ึน ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ เอกชน และชุมชน 
ในกำรพัฒนำและปรับหลักสูตรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยวที่สำมำรถ
รองรับนักท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
สนับสนุนบุคลำกรให้มีสมรรถนะพื้นฐำนตำมต ำแหน่งงำนที่ได้มำตรฐำนสำกล และ 
มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย สนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  

2.7.4 พัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำ กำรวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุน 
กำรจัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ และศูนย์บริกำร จัดท ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ฝึกอบรม  
ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรระยะสั้นให้ได้มำตรฐำนในระดับสำกล ตำมควำมต้องกำร
ของตลำด ผ่ำนควำมร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนช้ันน ำของประเทศทั่วโลก ผลติบุคลำกร
สนองควำมต้องกำรของภูมิภำค โดยเฉพำะในด้ำนกำรบิน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
ระบบรำง กำรท่องเที่ยว กำรแพทย์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีทำงชีววิทยำ พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส ำหรับกำรท ำวิจัย  
ต่อยอดเพื่อขยำยผลงำนวิจัยไปสู่เชิงพำณิชย์ เช่น โรงงำนต้นแบบ โรงงำนสำธิต และ
ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ทดสอบและกำรรับรองมำตรฐำนของนวัตกรรมที่มำจำก 
กำรวิจัยและพัฒนำ ต่อยอดโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เป็นแหล่งสนับสนุนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรให้บริกำรวิเครำะห์ทดสอบของภูมิภำค
อำเซียน โดยเน้นกำรวิเครำะห์ทดสอบส ำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย รวมทั้งยกระดับ
ระบบกำรให้บริกำรสำธำรณสุข กำรบริกำรด้ำนอำชีวเวชศำสตร์และเวชศำสตร์
สิ่งแวดล้อม  

2.7.5 พัฒนำเมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลำงธุรกิจและศูนย์กลำงกำรเงิน และรูปแบบกำรลงทุน 
สิทธิประโยชน์ และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อก ำหนดรูปแบบ ข้ันตอน และ 
แผนกำรพัฒนำเมืองใหม่อัจฉริยะน่ำอยู่ พัฒนำมหำนครกำรบินภำคตะวันออก 
โดยรอบสนำมบินอู่ตะเภำ ท่ำเรือแหลมฉบัง ท่ำเรือมำบตำพุด และท่ำเรือสัตหีบ 
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง ๆ  ที่จ ำเป็น เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองใหม่อัจฉริยะ
น่ำอยู่ จัดตั้งส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ศูนย์บริหำร
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เงินและสถำบันกำรเงิน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจและธุรกรรม
กำรเงินในพื้นที่เป้ำหมำย ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ 
และมำตรกำรสนับสนุน รวมทั้งประชำสัมพันธ์ชักชวนนักลงทุน ภำคธุรกิจ สถำบัน
กำรเงินเข้ำมำลงทุนพัฒนำเมืองใหม่อจัฉริยะน่ำอยู่ และศูนย์กลำงธุรกิจและศูนย์กลำง
กำรเงิน ตลอดจนกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงต่อเนื่อง 

2.7.6 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัล สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ
สังคมต่ำง ๆ รองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก พื้นที่เมืองอัจฉริยะ และสถำบันกำรศึกษำ 
กำรท่องเที่ยว กำรค้นคว้ำวิจัย รวมทั้งยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ 
กำร ศึกษำ กำร วิจัยพัฒนำ กำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและระบบ 
กำรให้บริกำรประชำชน รวมทั้งศูนย์บริกำรนักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรทีท่ันสมยั
รวดเร็ว กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะน่ำอยู่ และเตรียมระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในทุกระดับ 
อำทิ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ท่อร้อยสำย เคเบิ้ลใยแก้วน ำแสงและเสำ ( i-Pole)  
กำรพัฒนำ Advanced Big Data, Cloud and Data Center (ABCD)  
 

2.8 การส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม รวมทั้งมีควำมสำมำรถเพิ่มข้ึน

ในกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ  
 กำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มมำกขึ้น 

 
ตัวชี้วัด 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศของ IMD ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยี

อยู่ในอันดับที่ไม่ต่ ำกว่ำ 33 (ปัจจุบัน 36) และด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ของ
ประเทศอยู่ในอันดับที่ไม่ต่ ำกว่ำ 36 (ปัจจุบัน 48)   

 กำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม มีมูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ  

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.8.1 ส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกลุ่มเทคโนโลยีที่น ำไปสู่กำร

พัฒนำแบบก้ำวกระโดดในภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรมและบริกำร พัฒนำมำตรกำร
แรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภำคเอกชนมีบทบำทน ำในกำรลงทุน วิจัยและนวัตกรรม  
ที่มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำร่วมกับภำคกำรศึกษำทั้งในระดับประเทศ



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร                               ส ำนักงำน               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ             สภำควำมม่ันคงแห่งชำติ         พัฒนำระบบรำชกำร 
ธันวำคม 2561 

- 29 - 

และนำนำชำติ ตลอดจนพัฒนำมำตรฐำน คุณภำพ และกำรบริกำรวิเครำะห์ทดสอบ 
ที่เป็นที่ยอมรับตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

2.8.2 ส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมที่เป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำสังคมไทยในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนสุขภำพ กำรศึกษำ กำรเข้ำสู่
สังคมสูงวัย กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม รวมถึงกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรภำครัฐ เพื่อสนองควำมต้องกำรและให้บรกิำรประชำชนได้อย่ำงสะดวกรวดเรว็
และโปร่งใส 

2.8.3 ส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในกำรอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
กำรเตรียมควำมพร้อมและรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ของโลก กำรจัดกำรและควบคุมมลพิษและกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  

2.8.4 ส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสะสมองค์ควำมรู้ต่อยอดไปสู่
กำรประยุกต์ใช้ และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทำงสังคม 
ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้ควำมส ำคัญกับมิติของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(SDGs) รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
ระหว่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร และควำมเข้มแข็ง  
ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้วิจัยและพัฒนำของประเทศ 

2.8.5 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม โดยเร่งผลิตบุคลำกรวิจัยและ
พัฒนำในสำขำที่ขำดแคลน พร้อมทั้งสร้ำงมำตรกำรจูงใจเพื่อดึงดูดผู้เช่ียวชำญจำก
ต่ำงประเทศให้เข้ำมำร่วมวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีช้ันแนวหน้ำ (Frontier research)  
ในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  
 

2.9 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.9.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 
2.10 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.10.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ ำนกำรสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน  

ประเด็นที่ 2.1 - 2.8 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

 เป้าหมาย 
 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม มีควำมรัก และควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

คนไทยน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุข 
และเป็นที่ยอมรบัของนำนำประเทศ  

 
 ตัวชี้วัด 

 ดัชนีกำรรับรู้กำรทจุริต (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ 
อันดับแรก ภำยในปี 2565 

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.1.1 ส่งเสริมกำรปลูกฝังค่ำนิยมและบรรทัดฐำนวัฒนธรรมที่ดีผ่ำนสถำบันครอบครัว 

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม กำรมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และ 
ด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้สถำบันครอบครัว 
มีควำมเข้มแข็งและอบอุ่น  

3.1.2 ส่งเสริมกำรบูรณำกำรเรือ่งควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะ 
และควำมพอเพียงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกสถำนศึกษำ โดยจัดให้มี
กำรเรียนกำรสอนตำมพระรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๑๐ และ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำ จัดให้มีกำรเรียนรู้ทำงศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชำติ และภูมิปัญญำท้องถ่ิน ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
นวัตกรรมด้ำนคุณธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบริบทสังคมไทยและสำกล 

3.1.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงศำสนำเพื่อเผยแพร่หลักค ำสอนที่ดี 
อุปถัมภ์คุ้มครองศำสนำ ปฏิรูปโครงสร้ำงและกฎระเบียบต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ 
รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและกำรน ำหลักธรรมทำงศำสนำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันและ
พัฒนำผู้เผยแพร่ศำสนำให้ประพฤติตัวเป็นแบบอย่ำงที่ถูกต้องของแต่ละศำสนำ 

3.1.4 ส่งเสริมชุมชนและท้องถ่ินให้เป็นฐำนในกำรอนุรักษ์ พัฒนำและสืบสำนมรดก 
ทำงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ  
กำรสร้ำงวิถีชีวิตพอเพียง รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมควำมเป็นไทยในระดับท้องถ่ินและ
ชุมชน และจัดให้มีมรดกทำงวัฒนธรรมของพื้นที่  

3.1.5 ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยใช้ประโยชน์
จำกควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรสื่อสำร สร้ำงเสริมผู้น ำ 
กำรเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยกำรยกย่องผู้น ำที่มี
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จิตสำธำรณะ จิตอำสำ และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งก ำหนดให้มีกลไก 
กำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงเสริมกำรพัฒนำจิตสำธำรณะและจิตอำสำ เพื่อสังคมและ
ส่วนรวม 

3.1.6 ส่งเสริมกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในภำคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ 
ภำคธุรกิจมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำลและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง  
กำรประกอบธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกลไกให้ภำคธุรกิจ 
มีส่วนร่วมในกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคม 

3.1.7 ส่งเสริมกำรพัฒนำและเผยแพร่สือ่สร้ำงสรรค์บนฐำนของเสรีภำพและควำมรับผิดชอบ
ในกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมที่ดี สนับสนุนกำรจัดสรรเวลำและเปิดพื้นที่ให้สื่อสร้ำงสรรค์
ส ำหรับเด็ก เยำวชน และประชำชน รวมถึงกำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
กำรเรียนรู้ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับผู้รับสื่อ ทั้งใน 
ด้ำนวิเครำะห์ รู้เท่ำทัน และกำรเลือกรับสือ่ ตลอดจนส่งเสรมิให้สือ่และสื่อสำรมวลชน
น ำเสนอข้อมูลบนหลักจรรยำบรรณ และยึดมั่นปฏิบัติตำมหลักวิชำชีพที่ดี เพื่อปลูกฝงั
คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 เป้าหมาย 

 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 1. เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพ 
 2. วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด รักกำรเรียนรู้ 

มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิต 

 3. แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพิ่มผลผลิต มีทักษะอำชีพสูง ตระหนักในควำมส ำคัญที่จะ
พัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัตของ
โครงสร้ำงอำชีพและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สำมำรถเรียนรู้ในกำรพัฒนำ
และสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มี วินัยในกำรท ำงำนและ 
มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและบริหำรกำรเงิน มีควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรเงิน 

 4. ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมมั่นคงในชีวิต มีทักษะกำรด ำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนำ
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สังคม 
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 ตัวชี้วัด 
 ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ เท่ำกับ 0.79 ภำยในปี 2565 

 1. เด็กไทยมีพัฒนำกำรสมวัย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ภำยในปี 2565 
 2. ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพฒันำทุนมนษุย์ด้ำนทกัษะของสภำเศรษฐกิจโลก 

เท่ำกับร้อยละ ๒๐ ภำยในปี 2565 
 3. ผลิตภำพแรงงำนเพิ่มข้ึน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
 4. ร้อยละผู้สงูอำยุที่มีศักยภำพมีงำนท ำ และรำยได้เหมำะสม เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อ ๕ ป ี

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.1 ส่งเสริมให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมพ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ ควบคู่กับกำรส่งเสริม

อนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสำรอำหำร  
ที่จ ำเป็นต่อสมองเด็กเพื่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยทุกด้ำน 
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยำบำลทุกระดับด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน 
งำนอนำมัยแม่และเด็กสู่มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ 

3.2.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะที่สอดรบักับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ
และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ
ควำมสนใจ กำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน ตลอดจนทักษะที่เช่ือมต่อกับ  
โลกกำรท ำงำนและควำมต้องกำรของประเทศ พัฒนำทักษะชีวิตภำยใต้สังคมที่เป็น 
พหุวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมระบบบรกิำรสขุภำพและอนำมัยที่เสริมสร้ำงศักยภำพ
ด้ำนควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

3.2.3 ส่งเสริมกำรยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะวัยท ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล ควำมต้องกำรของตลำดงำน และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะทำงกำรเงิน และกำรพัฒนำทักษะแรงงำน
ฝีมือให้เปน็ผูป้ระกอบกำรใหม่ที่สำมำรถพัฒนำต่อยอดควำมรูใ้นกำรสรำ้งสรรค์งำนใหม่   

3.2.4 ส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุให้พึ่งพำตนเองได้ และร่วมเป็นพลังส ำคัญต่อ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ตลอดจนพัฒนำระบบกำรออมเพื่อสร้ำง
หลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ  
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3.3 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 

 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล มทีักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สำมำรถแกป้ัญหำ ปรบัตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ อย่ำงมีประสทิธิผล  
มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำ  
 

 ตัวชี้วัด 
 คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 470 คะแนน  

ภำยในปี 2565  

 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำในระดับสำกล (IMD) ไม่ต่ ำกว่ำ
อันดับที่ 45 ภำยในปี 2565  

 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในระดับสำกล (Global Talent 
Competiveness Index : GTCl) ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 50.12 ภำยในปี 2565  

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.3.1 ส่งเสริมกำรปรบัเปลีย่นระบบกำรเรยีนรู้ใหเ้อื้อต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

โดยออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ในทุกระดับช้ันอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับก่อน 
ประถมศึกษำจนถึงอุดมศึกษำที่มุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบคิดในลักษณะ 
สหวิทยำกำร ทั้งควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ควำมรู้
ทำงวิศวกรรมศำสตร์และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ ควำมรู้และทักษะทำงศิลปะ 
ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์ สร้ำงและ
พัฒนำแกนน ำเยำวชนกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
ที่ค ำนึงถึงบริบทกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ อัตลักษณ์ของท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัด ให้สำมำรถน ำ
องค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรท ำงำนสร้ำงรำยได้หลำยช่องทำง รวมทั้งมีทักษะกำรด ำรงชีวิต 
ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอนำคต 

3.3.2 สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ จำก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้” ที่มีวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบ
กิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบกำรผลิตและพัฒนำ
ครูตั้งแต่กำรดึงดูด คัดสรรผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบ 
กำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำง
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สำยอำชีพ กำรสนับสนุนสื่อกำรสอน และสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำง 
ครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบ และวัดผลงำนจำกกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง 

3.3.3 ส่งเสริมกำรปฏิรูปโครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สนับสนุนให้มี
กำรจัดท ำมำตรฐำนข้ันต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำ  
ให้ เ อื้ อต่อกำร เ ข้ ำ ถึ งกำร ศึกษำอย่ ำง เสมอภำค ทั่ ว ถึ ง  และ ใ ช้ทรัพยำกร 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรยกระดับคุณภำพและเพิ่มประสิทธิภำพโรงเรียน 
ขนำดเล็ก ส่งเสริมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรศึกษำที่เป็นสำยอำชีพมำกข้ึน ยกระดับ
สถำบันกำรศึกษำในสำขำที่มีควำมเช่ียวชำญสู่ควำมเป็นเลิศ ปฏิรูปกำรคลัง 
ด้ำนกำรศึกษำเพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจัดสรร
งบประมำณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ 
พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยแยกออกจำกระบบกำรประเมินและ  
กำรรับรองคุณภำพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีกำรปฏิรูประบบกำรสอบ  
ที่น ำไปสู่กำรวัดผลในเชิงทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มำกกว่ำกำรวัดระดับ
ควำมรู้  ตลอดจนมีกำรวิจัยและใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ ำงและจัดกำรควำมรู้ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ  
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 

3.3.4 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นกำรจัดระบบกำรศึกษำและระบบฝึกอบรม
บนฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่นผ่ำนกำรพัฒนำกลไกต่ำง ๆ อำทิ  
กำรพัฒนำกำรศึกษำออนไลน์แบบเปิด กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ  
กำรรู้ดิจิทัล ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเทียบโอนประสบกำรณ์ ระบบธนำคำรหน่วยกิต  
กำรก ำหนดมำตรกำรจูงใจให้คนเข้ำสู่กำรยกระดับทักษะ กำรให้สถำนประกอบกำร
เพิ่มผลิตภำพแรงงำนผ่ำนกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้
กรอบคุณวุฒิวิชำชีพ ตลอดจนพัฒนำระบบกำรเรยีนรู้ในชุมชนให้เข้ำถึงควำมรู้ได้ทกุที่ 
ทุกเวลำ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 
รวมถึงกำรเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐำน ได้แก่ กำรอ่ำนออก - เขียนได ้- คิดเลขเป็น 
โดยระดมทรัพยำกรจำกภำคเอกชนและภำคประชำสังคม กำรพัฒนำทัศนคติและ  
แรงบันดำลใจที่อยำกเรียนรู้ กำรสร้ำงนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง 
สิ่งที่เกิดข้ึนรอบตัว รวมทั้งน ำควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตได ้
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3.3.5 สร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบำท ควำมรับผิดชอบ และกำรวำงต ำแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์และประชำคมโลก บนพื้นฐำนของ  
ควำมเข้ำใจลุ่มลึกในประวัติศำสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนำกำรของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน เพิ่มกำรรับรู้ของคนไทยด้ำนพหุวัฒนธรรม กำรแลกเปลี่ยนเด็ก 
เยำวชน และนักเรียน กำรฝังตัวและกำรท ำงำนระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้ำน 
ในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์ 

3.3.6 สนับสนุนกำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้ โดยใช้ดิจิทัล แพลตฟอร์ม                
โดยเน้นกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล ทักษะกำรคัดกรองควำมรู้ องค์ควำมรู้ กำรใช้
เทคโนโลยีผสมผสำนกับคุณค่ำของครู  กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ที่มี คุณภำพ 
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรและใช้ประโยชน์จำกระบบกำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองผ่ำนเทคโนโลยีกำรเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.3.7 สร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ โดยเน้นกำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเช่ียวชำญและมีควำมโดดเด่น  
ในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ วิชำกำรเฉพำะสำขำสู่ระดับนำนำชำติ และกำรพัฒนำ
สมรรถนะแรงงำน ควบคู่กับกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและ 
กำรแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ทำงวิชำกำร เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภำค 

3.3.8 พัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำผ่ำนครอบครัว ระบบสถำนศึกษำ สภำพแวดล้อม  
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้ำงเด็กและเยำวชนไทยให้มีกำรพัฒนำที่สมดุล  
มีกำรใช้ศักยภำพพหุปัญญำในกำรด ำรงชีวิต สร้ำงอำชีพบนฐำนพหุปัญญำที่สังคม
ยอมรับและเห็นควำมส ำคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยำวชนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบกำรณ์ กำรมีส่วนร่วมของ
ภำคเอกชน ตลอดจนสร้ำงมำตรกำรจูงใจเพื่อพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
ทั้งด้ำนกีฬำ ภำษำ วรรณกรรม สุนทรียศิลป์ และกำรวิจัยเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย 
มีบทบำทเด่นในประชำคมโลก 

3.3.9 สนับสนุนกำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุน 
ที่เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษผ่ำนกลไกต่ำง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้ำง
พื้นฐำน เครื่องมือกำรท ำงำนที่เหมำะสม กำรสร้ำงระบบเช่ือมโยงเครือข่ำยวิจัยกับ
ศูนย์ควำมเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบควำมร่วมมือ กำรมีกลไกกำรท ำงำน  
ในลักษณะกำรรวมตัวของกลุ่มคน ในหลำยสำขำวิชำเพื่ อรวมนัก วิจัยและ 
นักเทคโนโลยีช้ันแนวหน้ำให้สำมำรถต่อยอดงำนวิจัยที่สำมำรถตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ กำรสร้ำงควำมร่วมมือและเช่ือมต่อกับสถำบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้ำง
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ควำมเข้มแข็งให้นักวิจัยผู้มีควำมสำมำรถสูงของไทย รวมถึงกำรเปิดพื้นที่ในกำรสร้ำง
เสริมศักยภำพผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้สำมำรถต่อยอดกำรประกอบอำชีพ 
ได้อย่ำงมั่นคง 

3.3.10 สนับสนุนและส่งเสริมผู้มีศักยภำพ ทักษะสูงในสำขำต่ำง ๆ อำทิ กลุ่มผู้เช่ียวชำญ
ต่ำงชำติและคนไทยที่มีควำมสำมำรถในต่ำงประเทศ ลูกหลำนชำวต่ำงชำติที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษและก ำเนิดในประเทศไทย กำรรั บเด็กและเยำวชนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษจำกทั่วประเทศและทั่วโลกให้กลับมำสร้ำงและพัฒนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับประเทศ รวมทั้งสนับสนุนกำรท ำงำนช่ัวครำวและถำวรตำม 
ควำมเหมำะสมของเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ ควบคู่กับ  
กำรรักษำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่ำงชำติที่ก ำเนิด 
ในประเทศไทยได้แสดงศักยภำพและใช้ควำมสำมำรถในกำรท ำประโยชน์และ 
สร้ำงช่ือเสียงให้แก่ประเทศ 

3.3.11 ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ครอบครัวและชุมชนในกำรสร้ำงบรรทัดฐำนที่ดีในสังคม กำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
สังคม กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะของประชำกรให้สอดคล้องกับ
ควำมเปลี่ยนแปลงของโลกในอนำคต สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของ 
กำรพัฒนำตนเองและกำรมีสว่นร่วม รวมทั้งสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและสร้ำงนวัตกรรม
ที่สนับสนุนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน     
 

3.4 การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีด ี
 เป้าหมาย 

 คนไทยมีสุขภำวะที่ดีข้ึน  และมีควำมเป็นอยู่ดี 
 

 ตัวชี้วัด 
 อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมสีุขภำพเพิม่ขึ้นต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ ๖๘ ป ีภำยในปี 2565 

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.4.1 ส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะ (Health Literacy) ให้แก่ประชำชน และพัฒนำสื่อ

เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพและสุขภำวะที่ถูกต้องให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
โดยสะดวก รวมถึงสร้ำงเสริมควำมรู้ผ่ำนสื่อประเภทต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพ  
ในกำรจัดกำรสุขภำวะของคนทุกกลุ่มวัย 
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3.4.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยประชำชน ชุมชม ท้อง ถ่ิน ให้มีควำมรอบรู้ 
ด้ำนสุขภำพกำยและสุขภำพจิต สำมำรถป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคำม 
สุขภำวะได้ด้วยตัวเอง สนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ เพื่อให้
ด ำเนินกำรด้ำนสุขภำพต่ำง ๆ ตอบสนองต่อควำมจ ำเป็นในพื้นที่อย่ำงแท้จริง  

3.4.3 ส่งเสริมกำรพฒันำนโยบำยและระบบเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมปัจจยัเสีย่งทีคุ่กคำม
สุขภำวะ และกลไกกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์แบบบูรณำกำรทุกระดับ รวมทั้งสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำสุขภำพ ตลอดจนกำรพัฒนำคุณภำพ
บริกำรอนำมัยแบบบูรณำกำรร่วมกับชุมชน 

3.4.4 ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรยกระดับสุขภำวะของประชำชน ผลักดัน
มำตรกำรของภำครัฐที่สนับสนุนสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสุขภำพประชำชน รวมทั้ง 
กำรสนับสนุนโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย ส่งเสริมกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรติดตำม คำดกำรณ์แนวโน้ม และโอกำสเกิดโรคและภัยจำกสิ่งแวดล้อมที่ 
ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ รวมทั้งพัฒนำระบบควบคุมและป้องกันกำรเกิดโรคและ 
ภัยจำกสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ  

3.4.5 ส่งเสริมกำรปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัยได้ตำมมำตรฐำนสำกล ภำยใต้ระบบ
กำรบริหำรที่มีกำรกระจำยอ ำนำจ มีประสิทธิภำพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน 
พัฒนำกำรบริกำรคลินิกหมอครอบครัวให้ประชำชนได้รับกำรรักษำและส่งเสริม
สุขภำพอย่ำงใกล้ชิด พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
และสำธำรณสุข และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค ปฏิรูป
ระบบหลักประกันสุขภำพของประชำชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภำพบนพื้นฐำน
ควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง ตลอดจนกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ 
เพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพให้กับระบบบริกำรสุขภำพ ระบบสุขภำพทำงไกล และ
พัฒนำระบบกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขอย่ำงครบวงจร รวมทั้งพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลที่สำมำรถเช่ือมโยงทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระบบบริกำรสุขภำพ 

3.4.6 ส่งเสริมกำรปฏิรูประบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำนที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
พัฒนำกลไกและระบบบริหำรจัดกำรหลักประกันสุขภำพและสวัสดิกำร เพื่อพัฒนำ
ระบบให้ทันสมัยสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของประเทศ  
ในบริบทที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

3.4.7 ส่งเสริมกำรพัฒนำก ำลังคนและบุคลำกรด้ำนสุขภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ สร้ำงและ
พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพ 
ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของเครือข่ำยด้ำนสุขภำพ 
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3.4.8 ส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
โดยเน้นกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข สิ่งแวดล้อมและเวชศำสตร์ป้องกัน ทั้งกำรประเมิน
แนวโน้มสถำนกำรณ์และเฝ้ำระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ ระบบติดตำมและ
ตรวจสอบ ภำยใต้แนวคิดสุขภำพหนึ่งเดียว รวมถึงกำรบูรณำกำรและเพิ่มควำมครอบคลมุ
กำรให้วัคซีนแก่ประชำกรกลุ่มเสี่ยง 

3.4.9 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน กำรแพทย์ทำงเลือก และ
กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 
ทั ้ง ในและต่ำงประเทศ รวมถึงส ่งเสร ิมกำรน ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมำใช้ 
ในกำรรักษำพยำบำลของสถำนพยำบำลต่ำง ๆ ให้มำกขึ้น 

3.4.10 ส่งเสร ิมกำรพัฒนำระบบสุขภำพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ เสร ิมสรำ้ ง 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพื่อให้สำมำรถดูแลสุขภำพจิตของตนเองได้ 
 

3.5 การพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
 เป้าหมาย 

 คนไทยรักสุขภำพ สำมัคคีและมีควำมภำคภูมิใจ น ำประเทศไทยสู่สำกล  
(คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง) 

 กีฬำท ำให้คนไทยมีน้ ำใจนักกีฬำ มีวินัย เคำรพกฎเกณฑ์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรูจ้ักขอโทษ 
 

 ตัวชี้วัด 
 คนไทยออกก ำลงักำย เล่นกีฬำ และนันทนำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่ขึ้น ๖๐ นำที/สัปดำห ์
 อันดับกำรแข่งขันกีฬำในมหกรรมกีฬำระดับนำนำชำติของนักกีฬำไทย อยู่ในอันดับ ๗  

ในระดับเอเชีย ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 มีบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ นันทนำกำร และวิทยำศำสตร์กำรกฬีำทั่วประเทศที่ได้รบักำรรับรอง

มำตรฐำนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.5.1 ส่งเสริมให้เกิดควำมรู้และตระหนักในประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ

ข้ันพื้นฐำนที่มีควำมจ ำเป็นต่อทักษะในกำรด ำรงชีวิต รวมถึงกำรปฐมพยำบำลเบื้องตน้ 
เสริมสร้ำงควำมรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในกำรเล่นกีฬำและออกก ำลังกำย ตลอดจน
ปลูกฝังประชำชนมีน้ ำใจนักกีฬำ มีระเบียบวินัย   

3.5.2 ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำและกำรประกอบกิจกรรมนันทนำกำรของ
ประชำชนทุกกลุ่มทุกวัย ให้ประชำชนมีอิสระในกำรประกอบกิจกรรมตำมควำมถนัด
หรือควำมสนใจ และปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต  
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3.5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน อุปกรณ์ สถำนที่และสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกด้ำนกำรออกก ำลังกำย กำรกีฬำและนันทนำกำร ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมออกก ำลังกำย กีฬำและนันทนำกำรของประชำชน  
อย่ำงต่อเนื่องในระดับท้อง ถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำคและระดับชำติ   
โดยสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรร่วมลงทุนและ 
บริหำรจัดกำรสถำนกีฬำตลอดจนอุปกรณ์กีฬำ  

3.5.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำนักกีฬำของชำติตั้งแต่ระดับเยำวชนที่มีควำมถนัดและทักษะ  
ด้ำนกำรกีฬำเพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศและกีฬำอำชีพ โดยกำรพัฒนำศูนย์ฝึกกีฬำ
แห่งชำติให้ได้มำตรฐำนสำกล ส่งเสริมและพัฒนำนักกีฬำของชำติ กำรเฟ้นหำนักกีฬำ
ที่มีควำมสำมำรถ ตลอดจนสนับสนุนให้มีกำรใช้วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กำรวิจัย และ
นวัตกรรมด้ำนกำรกีฬำเพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศสู่กีฬำอำชีพ  

3.5.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำในระดับนำนำชำติในทุกระดับ รวมทั้ ง 
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ 

3.5.6 ส่ ง เสริมกำรพัฒนำบุคลำกรกำรกีฬำและนันทนำกำรอย่ำง เป็นระบบและ 
ได้มำตรฐำนสำกล โดยส่งเสริมควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและเอกชนร่วมลงทุนและ
สนับสนุนในกำรพัฒนำกีฬำ และนันทนำกำรเพื่อกำรอำชีพอย่ำงเป็นระบบ  
 

3.6 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เ พ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.6.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย์   
  

3.7 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.7.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   

ประเด็นที่ 3.1 - 3.5 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
4.1 การเสริมสรา้งพลังทางสังคม 

 เป้าหมาย 
 เพิ่มกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรช่วยเหลือสังคม 
 เพิ่มคุณภำพชีวิตประชำกรสูงอำยุทุกมิตเิพื่อรองรับสังคมสงูวัย  

 
 ตัวชี้วัด 

 จ ำนวนกลุ่ม องค์กรชุมชนและเครือข่ำยองค์กรชุมชนมีควำมเข้มแข็ง เพิ่มข้ึนอย่ำงน้อยปีละ 
๑,๐๐๐ เครือข่ำย/สภำองค์กรชุมชน ภำยในปี 2565 

 ดัชนีคุณภำพภำวะประชำกรสูงอำยุ เท่ำกับร้อยละ ๔๐ ภำยในปี 2565  
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 

ส่งเสริมกำรยุติควำมรุนแรงในครอบครัว สร้ำงภูมิ คุ้มกันจำกกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของเด็กวัยรุ่น ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง มั่นคงของ
สถำบันครอบครัว และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของครอบครัวให้มีหลักประกันควำมมั่นคง
ในทุกด้ำน  

4.1.2 สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรและกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรท ำงำนที่สมดุล
ระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำน และชีวิตครอบครัว 

4.1.3 สร้ำงเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะของประชำกรให้สอดคล้องกับ 
ควำมเปลี่ยนแปลงของโลกในอนำคต สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของ 
กำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำสังคม 

4.1.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเช่ือมโยง
และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

4.1.5 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และจัดท ำบัญชีครัวเรือนเพื่อกำรจัดกำรเศรษฐกิจระดบั
ครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนมีทักษะและควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตของครอบครัว 
ทั้งในด้ำนกำรออม กำรใช้จ่ำย กำรหำรำยได้ กำรก่อหนี้และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ตลอดจนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจเพื่อให้ชุมชนและครัวเรือนน้อมน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  

4.1.6 ส่งเสริมให้ครัวเรือน ชุมชน มีศักยภำพ มีองค์ควำมรู้ ทักษะในกำรบริหำรจัดกำร
ตนเองในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับศักยภำพชุมชน ภูมิสังคมหรือบริบทของพื้นที่ สู่กำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงสมดุล 
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มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
องค์กรชุมชนให้สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของประชำชนในชุมชน  

4.1.7 ส่งเสริมกำรผลักดันสถำบันทำงสังคมให้มีส่วนร่วมพัฒนำในลักษณะภำคีเครือข่ำย 
เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งพำตนเองได้บนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงสังคมให้เอื้อต่อกำรสร้ำงสถำบัน
ทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็ง ส่งเสริมกำรด ำเนินบทบำทในกำรพัฒนำประเทศ 
ในทุกมิติ สนับสนุนให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกำรจัดกำรปัญหำ
และพัฒนำชุมชนด้วยตนเองและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้ำงมำตรกำรจูงใจให้
ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรลงทุนพัฒนำด้ำนสังคม  

4.1.8 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรถ่ำยทอดเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ พัฒนำขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชนในระดับพื้นที่อย่ำงเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 38 แห่ง และพื้นที่
ขยำยผลโครงกำรหลวง โดยสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ ส่งเสริม
อำชีพ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกร รวมทั้งกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ให้เกิดกำรพัฒนำ  
ที่ยั่งยืน  

4.1.9 สนับสนุนโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงกำรของหน่วยงำนในระดับ
พื้นที่ และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ในด้ำนกำรเกษตร กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุข กำรส่งเสริมอำชีพ กำรคมนำคมและกำรสื่อสำร สวัสดิกำร
สังคมและกำรศึกษำ กำรพัฒนำแบบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชน
ให้เกิดควำม “พออยู่ พอกิน” สำมำรถพึ่งพำตนเองได้  

4.1.10 เสริมสร้ำงสังคมแห่งกำรให้และช่วยเหลือกันและกัน จัดให้มีกำรระดมทุนและจัดต้ัง
กองทุนเพื่อกำรพัฒนำแต่ละพื้นที่ที่เกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน    

4.1.11 ส่งเสริมศักยภำพ บทบำทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้เป็นพลังในกำรขับเคลื่อน  
กำรพัฒนำสังคม ด้วยกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบำททำงเพศ ตลอดจนเพิ่ม
บทบำท ศักยภำพ และภำวะผู้น ำของสตรีในกำรท ำงำนเชิงเศรษฐกิจ ทั้งในระดับ
นำนำชำติ ระดับชำติ และในระดับท้องถ่ินได้อย่ำงเหมำะสม  

4.1.12 สนับสนุนกำรต่อยอดกำรพัฒนำบนฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม ให้เป็นพลัง 
ในกำรขับเคลื่อนสังคม สร้ำงควำมเข้ำใจและยอมรับถึงคุณค่ำและควำมแตกต่ำง  
เพื่อเอื้อต่อกำรดึงภำคีภำคประชำสังคม ชุมชนและเอกชนให้เข้ำมำร่วมขับเคลื่อนงำน
พัฒนำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูล
ทำงศิลปวัฒนธรรม ยกระดับคุณค่ำของทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมที่หลำกหลำย  
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ให้เป็นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่สร้ำงสรรค์ เพื่อต่อยอดและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
รวมทั้งเช่ือมโยงสร้ำงควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้ำน  
บนคำบสมุทรอินโดจีนหรอืสุวรรณภูมิ ซึ่งมีรำกฐำนมรดกทำงประวัติศำสตร์โบรำณคดี
และวัฒนธรรมร่วมกันกับประเทศไทย  

4.1.13 สนับสนุนกำรเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัยทั้งในมิติสุขภำพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อม เพิ่มบทบำททำงเศรษฐกิจ และบทบำท 
ทำงสังคมของผู้สูงอำยุ ผ่ำนกำรกำรน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ และภูมิปัญญำที่สั่งสมมำ
ตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอำยุมำถ่ำยทอดสู่คนรุ่นหลัง ตลอดจนพัฒนำและบูรณำกำร
ระบบฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุ  

4.1.14 พัฒนำระบบกำรดูแลและกำรคุ้มครองทำงสังคมผู้สูงอำยุระยะยำว เร่งรัดกำรอบรม
บุคลำกรผู้ดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน ควบคู่กับกำรส่งเสริมกลไก
ระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อคุ้มครองดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ตำมล ำพังและที่อยู่ใน  
ภำวะพึ่งพิง  

4.1.15 ส่งเสริมให้คนไทยรู้จักออมเพื่อให้มีหลักประกันที่มั่นคงตลอดช่วงชีวิต ด้วยกำรออม 
ทั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อำทิ กำรปลูกไม้มูลค่ำเป็นเงินออมแทนกำรออม
ภำคบังคับ  

4.1.16 ส่งเสริมกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถ่ินในกำรพัฒนำ กำรพึ่งพำตนเอง 
และกำรจัดกำรตนเอง สร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงและกำรรวมกลุ่มที่ เ ข้มแข็ง  
โดยเช่ือมพลังของคนสำมวัย คือ วัยเด็ก วัยท ำงำน และวัยสูงอำยุ ให้เป็นก ำลัง  
กำรพัฒนำสังคม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและสืบทอดทักษะภูมิปัญญำของกลุ่มคนที่จะ
เป็นแกนน ำกำรพัฒนำในท้องถ่ินระดับต ำบลและหมู่บ้ำน รวมถึงเสริมสร้ำงพลังและ
ควำมร่วมมือของผู้น ำชุมชน ท้องที่ ท้องถ่ิน ผู้น ำศำสนำ  

4.1.17 สนับสนุนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและยกระดับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเองของ
ชุมชน ด้วยกำรพัฒนำให้เกิดกำรระเบิดกำรเรียนรู้จำกภำยใน สำมำรถแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำชุมชนได้ด้วยตนเอง ผ่ำนกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ที่ครอบคลมุ
ทุกมิติ และได้รับกำรบรรจุเข้ำแผนท้องถ่ินและน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม  

4.1.18 ส่งเสริมบทบำทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ภำคประชำชน ภำคเอกชน ภำควิชำกำร 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำพื้นที่ ให้เกิดกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถ่ิน ผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ เพิ่มอิสระและควำมมีประสิทธิภำพใน
กำรพัฒนำระดับท้องถ่ิน  
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4.2 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก 
 เป้าหมาย 

 ลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำของรำยได้ระหว่ำงประชำกรรอ้ยละ ๑๐ ที่รวยทีสุ่ดต่อประชำกร 
ร้อยละ ๑๐ ที่จนทีสุ่ด  

 เพิ่มรำยได้ของครัวเรือนในภำคเกษตร  
 

 ตัวชี้วัด 
 ควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงประชำกรร้อยละ ๑๐ ที่รวยที่สุดกบัประชำกรร้อยละ ๑๐  

ที่จนทีสุ่ด ไม่เกิน 20 เท่ำ ภำยในปี 2565 
 รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนในภำคเกษตร (บำท/เดือน) เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ภำยในปี 2565 

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 

ในอนำคต เพิ่มขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่เข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรและควำมรู้ ทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยี กำรจัดกำร และกำรตลำด สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองในกำรพัฒนำ มีทักษะในกำรประกอบกำร มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนบัญชี
กำรผลิต กำรควบคุมต้นทุน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต และจัดกำรคุณภำพและ
มำตรฐำนผลผลิตของตน และสำมำรถเข้ำถึงช่องทำงกำรตลำดที่หลำกหลำยได้ 
ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ผลงำนวิจัยเพื่อพัฒนำเกษตรกร
ปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) รวมทั้งกำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยทั้งแกนน ำ ทำยำท
เกษตรกร เกษตรกรในปัจจุบัน และคนกลุ่มใหม่ที่จะเข้ำสู่ภำคเกษตรในอนำคต  

4.2.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรจำกฐำนทรัพยำกร
ชีวภำพ และเพิ่มสมรรถนะของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ในภำคกำรเกษตรในกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต 
กำรแปรรูปและกำรตลำด ด้วยกำรจัดตั้งสถำบันบ่มเพำะผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร 
เพื่อให้มีควำมเช่ียวชำญที่เหมำะสม  

4.2.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกและโครงสร้ำงดูดซับมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและกำรกระจำย
รำยได้กลับสู่ท้องถ่ิน เพื่อสร้ำงกำรเติบโตและกำรหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐำนรำก 
โดยผ่ำนกลไกที่ส ำคัญได้แก่สหกรณ์ ร้ำนค้ำชุมชน วิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจหรือ
กิจกำรเพื่อสังคม ที่มีโครงสร้ำงกำรถือหุน้โดยสมำชิกในชุมชน เพื่อให้ผลก ำไรที่เกิดข้ึน
กลับคืนสู่สมำชิก โดยก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในกำรเพิ่ม
ช่องทำงโอกำสทำงกำรตลำด  
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4.2.4 ส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรในระดับชุมชน เพื่อดูดซับปริมำณสินค้ำเกษตร
วัตถุดิบออกจำกตลำด ก ำหนดมำตรกำรจูงใจส ำหรับผู้ประกอบกำรแปรรูปสินค้ำ
เกษตร ยกระดับโครงสร้ำงกำรผลิตในอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปอย่ำงครบวงจร 
สนับสนุนช่องทำงตลำดใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบกำรขยำยกำรลงทุนในกิจกำร
แปรรูปสินค้ำเกษตร รวมถึงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและผลิตภัณฑ์ OTOP  

4.2.5 สนับสนุนกำรวิจัย ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนำกำรผลิต และยกระดบั
กำรเป็นผู้ประกอบกำรตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ โดยจัดตั้งหน่วยประสำนงำนวิจัย  
เพื่อรับโจทย์กำรพัฒนำจำกกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบกำร น ำสู่กำรสืบค้นและ
พัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรม กำรท ำงำนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบกำร 
ในกำรประเมินควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนกำรตลำดและด้ำนเทคโนโลยี กำรวิจัยทดลอง
และพัฒนำ กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กำรทดสอบตลำด ไปจนถึงกำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และตรำสินค้ำ  

4.2.6 ส่งเสริมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในภำคกำรเกษตรทั้งด้ำนควำมต้องกำรของ
ตลำดและกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบประกันภัยผลผลิต 
ทำงกำรเกษตร โดยท ำควำมร่วมมือกับภำคเอกชนสร้ำงรูปแบบกำรประกันภัยผลผลติ
กำรเกษตรของประเทศ เพื่อลดภำระของภำครัฐในกำรชดเชยควำมเสียหำยของ
ผลผลิตกำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบต่อภัยพิบัติ กำรออกกฎหมำยกำรประกันภัย
ผลผลิตทำงกำรเกษตร รวมถึงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของเกษตรกรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้วยกำรเข้ำร่วมโครงกำรประกันภัยภำคเกษตร
และกำรวำงแผนกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่หลำกหลำย  

4.2.7 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตรระดับต ำบล โดยเน้นกำรสร้ำง
กระบวนกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในระดับต ำบลเพื่อวิเครำะห์ปัญหำ ศักยภำพชุมชน 
ควำมต้องกำรของเกษตรกร เพื่อก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแก้ไขปัญหำและ
ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตร  

4.2.8 พัฒนำระบบข้อมูลและกำรวำงแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับต ำบล กำรจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลเกษตรกรและปัญหำควำมต้องกำรของครัวเรือนในภำคกำรเกษตรทั้งหมด
ในทุกหมู่บ้ำนและต ำบล รวมทั้งพัฒนำระบบเช่ือมโยงข้อมูลและสำรสนเทศดังกล่ำว
เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรกำรวำงแผนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตรระดับต ำบล  

4.2.9 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในส ำหรับสินค้ำเกษตร สนับสนุนกำรจ ำหน่ำย
ผลผลิตและสินค้ำทำงกำรเกษตร ทั้งในระดับตลำดชุมชน ร้ำนค้ำชุมชน ตลำดกลำง
ชุมชน และกำรเช่ือมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคในรูปแบบ “ตลำดสัมพันธ์” ที่เช่ือมโยง
ระหว่ำงควำมต้องกำรผลผลิตและสินค้ำทำงกำรเกษตรของหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
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เอกชนในพื้นที่กับผลผลิตและสินค้ำเกษตรของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่  
ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรมและช่องทำงตลำดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ส ำหรับ
สินค้ำเกษตรจำกชุมชน  

4.2.10 สนับสนุนกำรพัฒนำช่องทำงและศูนย์กลำงตลำดสินค้ำเกษตรในระดับจังหวัดและ
อ ำเภอ และคลัสเตอร์สินค้ำเกษตร โดยส่งเสริมกำรลงทุนและควำมร่วมมือของ
ภำคเอกชน โดยมีหน่วยงำนภำครัฐเป็นกลไกเช่ือมเพื่อให้เกิดกติกำกำรค้ำที่เป็นธรรม
ระหว่ำงผู้ผลิตและผู้ค้ำ ส ำหรับตลำดภำยนอกชุมชน ทั้งที่เป็นตลำดขำยส่ง ตลำด
โมเดิร์นเทรด ตลำดผู้บริโภคระดับบน ไปจนถึงตลำดส่งออก ตลอดจนส่งเสริม 
กำรสร้ำงกติกำกำรค้ำที่เป็นธรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของสินค้ำเกษตร เน้นกำรแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบและกติกำเพื่อเปิดโอกำสและช่องทำงกำรตลำดที่ช่วยให้
เกษตรกรสำมำรถแข่งขันกับธุรกิจรำยใหญ่ได้  

4.2.11 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเช่ือกำรเกษตร  
ในภำครัฐเพื่อให้เกษตรกรรำยย่อยและเครือข่ำยเกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงทุนได้  
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และสำมำรถยกระดับของผลิตภำพ 
ทำงกำรเกษตรได้  

4.2.12 สนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนและกลุ่มอำชีพ  เพิ่มทักษะและควำมรู้
ของภำคประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนของชุมชนให้มีควำมยั่งยืน เพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริม 
กำรจัดกำรกำรเงินของเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและลดภำระหนี้สิน  

4.2.13 ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีรำยได้น้อยมีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรที่เป็นรำกฐำน 
ของอำชีพเกษตรกร โดยเร่งรัดกำรจัดท ำและแก้ไขกฎหมำยรวมถึงกำรออกมำตรกำร
เพื่อกำรกระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรจ ำกัดกำรถือครองที่ดิน และกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินสำธำรณะ กำรจ ำกัดสิทธ์ิคนต่ำงด้ำวในกำรถือครองหรือเช่ำที่ดิน  
กำรควบคุมพื้นที่ เกษตรกรรม กำรให้เช่ำที่ดินเพื่อกำรเกษตร กำรปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อกำรเกษตร รวมถึงกำรก ำหนดมำตรกำรทำงภำษีในอัตรำก้ำวหน้ำส ำหรับที่ดิ น 
ที่ไม่มีกำรท ำประโยชน์  

4.2.14 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบธนำคำรที่ดิน รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร
กำรจัดหำที่ดินและเพิ่มผลิตภำพของกำรใช้ที่ดินให้เกิดมูลค่ำสูงสุดส ำหรับเกษตรกร
และเจ้ำของที่ดินร่วมกัน  
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4.2.15 ส่งเสริมกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่ำ
เสื่อมโทรม และที่สำธำรณะ เพื่อให้ เกิดผลิตภำพของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
(Land Productivity) ที่สูงข้ึน รวมทั้งสนับสนุนกำรจัดที่ดินโดยกำรส ำรวจ ตรวจสอบ 
จัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินเพื่อให้ผู้ยำกไร้มีที่ดินท ำกิน แก้ปัญหำที่ดิน
ท ำกินของประชำชนในที่ดินของรัฐและที่ดินที่ไม่มีเอกสำรสิทธ์ิ ตลอดจนจัดท ำระบบ
สำรสนเทศและฐำนข้อมูลที่ดินและกำรใช้ประโยชน์ เพื่อจัดท ำฐำนข้อมูลที่ดินของ
ประเทศ โดยแยกตำมประเภทกำรใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครองที่มีควำมทันสมัย และ
เป็นข้อมูลสำธำรณะที่เปิดเผยและสืบค้นได้  

4.2.16 พัฒนำระบบเอกสำรสิทธ์ิที่ดินและสิทธิกำรท ำกินของเกษตรกร โดยเร่งรัดกำรจัดสรร
ที่ดินท ำกินตำม พ.ร.บ. กำรจัดที่ดินเพื่อกำรครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และเร่งรัดกำรออก
เอกสำรสิทธ์ิที่ดินท ำกิน เพื่อประโยชน์ในกำรเพื่อเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร
และประชำชนทั่วไป  

4.2.17 พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรและกำรสร้ำงระบบส่งน้ ำที่ครอบคลุมและทั่วถึง  
ทั้งพื้นที่ชลประทำนและนอกเขตชลประทำน ตลอดจนส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
ในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำ และผลิตภำพ
ของน้ ำเพื่อกำรเกษตร  

4.2.18 สนับสนุนกลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
ที่เช่ือมโยงถึงกลไกระดับจังหวัด อ ำเภอ และต ำบล  

4.2.19 สนับสนุนกลไกกำรบูรณำกำรนโยบำยและแผนเพื่อน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถือครองที่ ดิน โดยเฉพำะผู้มีรำยได้น้อยและ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกำส เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่ดินเพื่อก่อให้เกิด  
กำรยกระดับทำงเศรษฐกิจ ควำมมั่งค่ัง และคุณภำพชีวิต  

4.2.20 ส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกระดับต ำบลให้เป็นจุดเช่ือมประสำนควำมต้องกำรของ
ประชำชนในระดับต ำบล หมู่บ้ำนและชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ
ติดตำมและวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง ควำมซ้ ำซ้อน และประสิทธิภำพกำรใช้
งบประมำณของภำครัฐเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนที่แท้จริง  
 

4.3 การสรา้งหลักประกันทางสังคม 
 เป้าหมาย 

 เพิ่มหลักประกันทำงสังคมและสวัสดิกำรสังคม ให้มีควำมเหมำะสมและครอบคลุม 
 ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
 ผู้บริโภคได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ  
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 ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนแรงงำนนอกระบบที่ได้รับสวัสดิกำรประกันสังคมต่อก ำลังแรงงำนนอกระบบทั้งหมด 

เท่ำกับร้อยละ ๒๕ ภำยในปี 2565 
 กำรเข้ำถึงบริกำรคุณภำพและมีประสิทธิผล (Effective coverage) ของประชำชนผู้มีสิทธิใน

ระบบประกันสุขภำพ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๓ ภำยในปี 2565 
 ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคน (HAI) ด้ำนกำรศึกษำ ทุกจังหวัด ไม่ต่ ำกว่ำ ๐.๕๐ 

ภำยในปี 2565 
 ร้อยละ 60 ของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนได้รับกำรด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติ ภำยในปี 2565  

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.3.1 สนับสนุนกำรพัฒนำกลไกพิทักษ์และคุ้มครองแรงงำน ทั้งแรงงำนไทยและแรงงำน

ต่ำงชำติ ส่งเสริมกำรจัดท ำนโยบำยและมำตรกำรส ำคัญเพื่อคุ้มครองแรงงำน  
ทั้งแรงงำนในระบบและนอกระบบ สนับสนุนให้แรงงำนได้รับสวัสดิกำร รวมถึง  
มีควำมปลอดภัยและอนำมัยสุขภำพในกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
ตลอดจนก ำหนดให้สถำนประกอบกำรและผู้ว่ำจ้ำงปฏิบัติต่อลูกจ้ำงตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดมำตรฐำนแรงงำน สนับสนุนกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรเพื่อส่งเสริม
กำรปรับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำงให้เป็นไปในทำงที่สร้ำงสรรค์และ
เกื้อกูลกัน  

4.3.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงหลักประกันสวัสดิกำรส ำหรับแรงงำน ทั้งแรงงำนในระบบและ 
นอกระบบให้สำมำรถเข้ำถึงระบบประกันสังคม อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม โดยพัฒนำ
ระบบประกันสังคมให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว โปร่งใสด้วยกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

4.3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรทำงสังคมให้ครอบคลุมประชำชนทุกกลุ่ม  
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม และกำรเข้ำถึงสิทธิสวัสดิกำรสงัคมขั้นพื้นฐำนของประชำชน  
ส่งเสริมให้ประชำชนได้มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพำะผู้มีรำยได้น้อย ตลอดจน
ผลักดันให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรและจัดสวัสดิกำรทำงสังคม และ
สวัสดิกำรชุมชนให้มีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน     

4.3.4 สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกองทุนสวัสดิกำร 
ชุมชน ต ำบล รวมทั้งกำรจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ 
ตลอดจนพัฒนำศักยภำพและขยำยบทบำทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและชุมชน
ในกำรจัดสวัสดิกำร  
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4.3.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดสวัสดิกำร  
โดยกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงสวัสดิกำรสังคมที่เช่ือมโยงกับระบบฐำนข้อมูล
แรงงำน ทั้งในระบบและนอกระบบ ข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ ข้อมูลหลักประกันสุขภำพ 
และข้อมูลผู้รับบริกำรสวัสดิกำรสังคมขั้นพื้นฐำน เช่ือมโยงและบูรณำกำรระบบข้อมูล
รำยบุคคล (Family data) ให้เป็นฐำนข้อมูลขนำดใหญ่  

4.3.6 สนับสนุนกลไกเพื่ อสร้ ำงควำมเสมอภำคทำงกำร ศึกษำและควำมร่วมมือ 
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำในระดับพื้นที่ โดยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพด้วยมำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเด็กยำกจนและด้อยโอกำส 
เพื่อให้ เด็กสำมำรถเรียนได้จนจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำเป็นอย่ำงน้อย  
รวมทั้งพัฒนำระบบกำรพัฒนำและกระจำยครูที่มีคุณภำพไปสู่พื้นที่ขำดแคลน  
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำในคุณภำพกำรศึกษำ 

4.3.7 พัฒนำระบบสวัสดิกำรเพื่อพัฒนำเด็กเล็ก โดยเฉพำะกลุ่มพ่อแม่ที่ด้อยฐำนะ  
ทำงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงดูเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึงปฐมวัย  

4.3.8 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเด็กและเยำวชน โดยเช่ือมโยงกับระบบฐำนข้อมูล
สวัสดิกำรอื่นของรัฐ เพื่อช่วยในกำรติดตำมเด็กในระบบกำรศึกษำ เพื่อให้สำมำรถ  
จัดควำมช่วยเหลือและบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม  

4.3.9 พัฒนำระบบคุ้มครองและกลไกพิทักษ์สิทธิ รวมทั้งกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิ  เด็ก สตรี  คนพิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส รวมทั้งเหยื่อของควำมรุนแรง ผู้พิกำร ผู้ติดเช้ือ และบุคคลที่ต้องกำร  
กำรดูแลเป็นพิเศษ  

4.3.10 ส่งเสริมกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์  โดยสนับสนุนกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องมำตรฐำน
ข้ันต่ ำตำมกฎหมำยกำรค้ำมนุษย์ (TVPA) ทั้งด้ำนกำรป้องกันและบังคับใช้กฎหมำย
ต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ และกำรคุ้มครองเหยื่อกำรค้ำมนุษย์  

4.3.11 ส่งเสริมกำรปรับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและบริกำรสำธำรณะให้เอื้อต่อ  
กำรด ำรงชีวิตของคนพิกำรและผู้สูงอำยุ ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้สอดคล้องต่อ
ควำมต้องกำรและเอื้อต่อกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุและคนทุกกลุ่มวัยให้สำมำรถเข้ำถึงได้ 

4.3.12 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ กำรประกอบอำชีพและกำรจ้ำงงำนที่ เหมำะสม  
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ส ำหรับกลุ่มคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนกำรสร้ำงควำมตื่นตัวทำงสังคมและผลักดันมำตรกำรทำงภำษีเพื่อให้ 
ภำคธุรกิจเอกชนจ้ำงงำนคนพิกำร  
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4.3.13 ส่งเสริมให้มีระบบและกลไกกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภำพ โดยกำรปรับปรุง
กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปตำมมำตรฐำนสิทธิผู้บริโภคระดับสำกล ส่งเสริมและ
สนับสนุนกลไกภำคประชำสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีบทบำท 
ในกำรพัฒนำกลไกกำรคุ้มครองผู้บริโภค  กำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ทันสมัย และเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีควำมตระหนักในสิทธิ
หน้ำที่และมีภูมิคุ้มกันในกำรบริโภคและซื้อสินค้ำ  
 

4.4 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.4.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค 

ทำงสังคม  
 

4.5 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.5.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

ประเด็นที่ 4.1 - 4.3 
 
5. ยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 การสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นก ำเนิด โดยเฉพำะสัตว์ป่ำและพันธ์ุพืช 

ที่ใกลสู้ญพันธ์ุได้รบักำรอนุรักษ์และฟื้นฟ ู
 พื้นที่สเีขียวที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป่ำไม้ได้รบักำรรักษำต่อพื้นทีท่ั้งหมดมสีัดส่วน

เพิ่มข้ึน 
 กำรบริโภคและกำรผลิตของประเทศมีควำมยั่งยืน 
 ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบได้รบักำรปรบัปรุง ฟื้นฟู และสร้ำงใหม่ 
 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลง 
 กำรลงทุนทีเ่ป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
 มลพิษทีม่ีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสำรเคมีในภำคเกษตรได้รับกำรจัดกำรให้เป็นไป 

ตำมมำตรฐำนสำกล 
 ประเทศไทยมีคุณภำพชีวิตและสิง่แวดล้อมดีข้ึน 
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 ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนพื้นที่แหลง่ที่อยูอ่ำศัยตำมธรรมชำติ (habitats) ที่ส ำคัญในพื้นที่ได้รับกำรอนรุักษ์ 

คุ้มครอง และฟื้นฟู (SDGs ๑๕.๕) ร้อยละ ๓๒ ของพื้นทีท่ั้งหมด ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 สัดส่วนของพื้นที่สเีขียว ร้อยละ ๔๖ ของพื้นที่ประเทศ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 สัดส่วนกำรใช้วัสดุของประเทศ (Domestic Material Consumption: DMC) (SDGs ๑๒.๒.๒) 

ลดลงร้อยละ ๒๐ จำกปกติ (BAU) เทียบเท่ำกบั decoupling ด้วย Factor ๑.๒๕  
ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 สัดส่วนปริมำณมลพิษทำงทะเลที่ได้รับกำรบ ำบัด อย่ำงน้อยร้อยละ ๔๐ ของปรมิำณทั้งหมด  
ภำยในปี  ๒๕๖๕ 

 ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลง อย่ำงนอ้ยร้อยละ ๑๒ จำกกรณีปกติ  
ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 ร้อยละกำรลงทุนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของรัฐและเอกชนที่เป็นมิตรต่อ 
สภำพภูมิอำกำศ ร้อยละ ๒๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย มีคุณภำพสิง่แวดล้อมเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ร้อยละ ๓๕ 
ของพื้นที่เป้ำหมำยทั้งหมด ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 
๕๐ ประเทศแรกของโลก (SDGs Ranking) ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.1 สนับสนุนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ 

(habitat) ที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง ชนิดพันธ์ุเฉพำะถ่ินหำยำก ใกล้สูญพันธ์ุ 
ลดภัยคุกคำมบริหำรจัดกำรไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชุมชน 
สร้ำงระบบฐำนข้อมูลและธนำคำรพันธุกรรม คงควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม 
พัฒนำกลไกทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์  
ควำมหลำกหลำยชีวภำพ  พัฒนำกลไกทำงกำรเงินเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ส่งเสรมิ
มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ และมำตรกำรจูงใจในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำก
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สร้ำงกลไกกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและกำรแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถ่ิน ตลอดจนพัฒนำและบังคับใช้
มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

5.1.2 ส่งเสริมกำรรักษำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรบริหำร
จัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน หยุดย้ังกำรบุกรุกท ำลำยพื้นที่ป่ำ บริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่และ
มีกำรบูรณำกำรทุกหน่วยงำนในกำรตรวจติดตำม เฝ้ำระวังและป้องกันกำรบุกรุกป่ำ 
ส่งเสริมกำรฟื้นฟูระบบนิเวศป่ำธรรมชำติที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พื้นที่
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ต้นน้ ำที่เหมำะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยค ำนึงถึงควำมเปรำะบำงของระบบนิเวศ 
ขีดจ ำกัด และศักยภำพในกำรฟื้นตัว ส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจและอุตสำหกรรม
จำกป่ำปลูกแบบครบวงจร สร้ำงและพัฒนำพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจและ
กำรเรียนรู้ทำงธรรมชำติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึก 
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนจัดท ำแผนที่แนวเขตพื้นที่สีเขียวที่เป็น
มำตรฐำน เดียวกัน และจัดท ำฐำนข้อมูลพื้นที่สีเขียวรำยจังหวัด รวมทั้งส่งเสริม 
กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำชุมชนและป่ำครอบครัวแบบมีส่วนร่วม 

5.1.3 ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนำและส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม 
นิคมอุตสำหกรรม และเมืองอุตสำหกรรม ตำมแนวทำงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่ช่วย
สร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ก่อให้เกิดภำระต่อสิ่งแวดล้อม 
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
ที่ยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรอย่ำงยั่ งยืน 
ในหน่วยงำนทุกระดับทั้งภำครัฐและเอกชน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลวัฏจักรชีวิต ระบบ
กำรรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรอย่ำงยั่งยืนออนไลน์ กำรจัดท ำฐำนข้อมูล
ผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ติดฉลำกสิ่งแวดล้อม และระบบกำรตรวจติดตำมผล 

5.1.4 สนับสนุนกำรปรับปรุง ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ  
ลดปริมำณขยะและของเสียที่ลงสู่ทะเลทั้งระบบ รักษำระบบนิเวศทำงทะเลและ 
สัตว์ทะเลหำยำกและใกล้สูญพันธ์ุที่ส ำคัญ โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงของ
ภำคเอกชนและประชำชนในกำรดูแลจัดกำรพื้นที่ทำงทะเล เร่งส่งเสริมกำรเรียน  
กำรสอน กำรวิจัยเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทำงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรจัดให้มี 
กำรท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีกำรค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ 
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและดูแลผลประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับประชำชนในพื้นที่ พัฒนำ
ท่ำเรือและกำรขนส่งทำงทะเลทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรท ำประมง
อย่ำงยั่งยืน ควบคุม และยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท ำลำยล้ำง และป้องกันไม่ให้มี
เรือประมงผิดกฎหมำย เร่งพัฒนำกำรจัดกำรด้ำนกำรเพำะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้อง
กับแผนกำรใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ทำงทะเล ตลอดจนกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำ 
กำรประมงครบวงจร เพื่อให้ประเทศยังคงเป็นผู้น ำด้ำนกำรผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์
ประมงมูลค่ำสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1.5 ส่งเสริมกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  โดยก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจกของประเทศในระยะยำวที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในมิติเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงเพื่อสนับสนุน  
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ พัฒนำ
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ระบบกำรรำยงำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
ที่ครอบคลุมทุกสำขำ โดยมีควำมเช่ือมโยงของเครือข่ำยข้อมูลในทุกภำคส่วน 

5.1.6 สนับสนุนกำรปรับตัวเพื่อลดควำมสูญเสยีและเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ  
มีระบบฐำนข้อมูลกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศ และระบบเตือนภัยล่วงหน้ำที่
รวดเร ็ว แม่นย ำและมีประสิทธิภำพ บูรณำกำรประเด็นด้ำนกำรปรับตัวต่อ  
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในกระบวนกำรจัดท ำแผนรำยสำขำ และรำยพื้นที่ 
และมีกำรด ำเนินกำรและติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 

5.1.7 ส่งเสริมกำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของ 
ภำครัฐและภำคเอกชน พัฒนำกฎหมำยเพื่อ ขับเคลื่ อนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพื่อเอื้ออ ำนวยให้ใช้มำตรกำรใหม่  ๆ  
ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน และกำรคลังในกำรส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจให้ภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้องสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปรับตัว
เพื่อรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทำงธรรมชำติอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ ตลอดจนสนับสนุนให้โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐจัดท ำ  
กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ให้สอดคล้องกับสภำพภูมิอำกำศ 

5.1.8 ส่งเสริมกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดินและแหล่งน้ ำทะเลให้มีคุณภำพ 
เหมำะสมกับประเภทกำรใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และด ำรงไว้ซึ่งสภำวะที่ เหมำะสม 
ต่อกำรเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน้ ำและกำรใช้ประโยชน์ของประชำชน 

5.1.9 ส่งเสริมกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน ครอบคลุมถึง 
กำรบริหำรจัดกำรหรือกำรควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดในเชิงพื้นที่ เร่งรัดกำรแก้ไข
ปัญหำมลพิษทำงอำกำศที่ยังเป็นปัญหำเฉพำะพื้นที่ สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ในกำรติดตำม ตรวจสอบเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษในพื้นที่ของตนเอง  
มีมำตรกำรควบคุมปริมำณกำรจรำจรหรือยำนพำหนะในพื้นที่ที่มีกำรจรำจรหนำแน่น
หรือพื้นที่เขตเมือง รวมถึงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนคุณภำพอำกำศ 
และเสียง มีช่องทำงกำรสื่อสำรและเข้ำถึงข้อมูลของภำคประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกคน มีระบบกำรแจ้งเตือนปัญหำมลพิษทำงอำกำศและเสียงที่สำมำรถเข้ำถึง 
และทันเหตุกำรณ์ 
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5.1.10 ส่งเสริมกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตรำยและกำกอุตสำหกรรม 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มุ่งเน้นกำรป้องกันและลดมลพิษจำกขยะและของเสีย
อันตรำยจำกแหล่งก ำเนิด บริหำรจัดกำรควบคุมมลพิษจำกกำรบ ำบัด ก ำจัดขยะ และ
ของเสียอันตรำย ส่งเสริมภำคเอกชนร่วมลงทุนด้ำนกำรจัดกำรขยะและของเสีย
อันตรำย ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือแบบศูนย์รวม 
รวมถึงเตรียมจัดท ำแนวปฏิบัติและวำงระบบกำรจัดกำรของเสียที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน
จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Waste) สร้ำงกระบวนกำร
รับรู้ให้กับประชำชนเกี่ยวกับปัญหำมลพิษจำกกำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย 
ที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยเทคโนโลยีกำรจัดกำรขยะและของเสีย
อันตรำย และจัดท ำกฎหมำยกำรจัดกำรขยะของประเทศในลักษณะกฎหมำยกลำง 
ครอบคลุมควำมรับผิดชอบของทุกภำคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ ผู้บริกำร ผู้บริโภค  
ผู้ก ำจัด และหน่วยงำนก ำกับดูแล กำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือยึดหลักกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมตำมแนวทำงประชำรัฐ 

5.1.11 สนับสนุนกำรจัดกำรสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
ส่งเสริมให้มีกำรลดและเลิกกำรใช้สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช โดยก ำหนดเป็น
กฎหมำยเพื่อบังคับใช้ รวมถึงควบคุมและป้องกันกำรแพร่กระจำยของสำรเคมีเกษตร
ออกสู่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1.12 สนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริมธรรมำภิบำลด้ำนกำรรักษำและจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนเครือข่ำยในระดับชุมชนที่ครอบคลุมภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม รวมถึงสร้ำงกลไกและกระบวนกำร
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงมีธรรมำภิบำล ตลอดจนพัฒนำกลไกเพื่อรองรับกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นอุบัติใหม่ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมเชิงพื้นที่
เพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะและคุณภำพชีวิตที่พึงประสงค์ 
 

5.2 การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ 
เป้าหมาย 
 ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศเพิ่มข้ึน 
 ผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบเพิม่ขึ้นในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัดและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ ำ 
 แม่น้ ำล ำคลองและแหลง่น้ ำธรรมชำติได้รับกำรอนรุักษ์และฟื้นฟูสภำพใหม้ีระบบนเิวศที่ดี 
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 ตัวชี้วัด 
 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ ระดับ 2 (60 คะแนน) ภำยในปี 2565 
 ระดับผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำตำมแต่ละด้ำน เพิ่มข้ึน ๓ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย ในปี ๒๕๖๑ ภำยในปี 

๒๕๖๕ 
 สัดส่วนของแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ไม่มีสิ่งรุกล้ ำผิดกฎหมำย ร้อยละ ๒๐  

(ร้อยละของแม่น้ ำล ำคลองและพื้นที่ชุ่มน้ ำทั้งประเทศ) ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.2.1 พัฒนำกำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบ จัดให้มีน้ ำสะอำดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชน

ชนบท ในปริมำณคุณภำพ และรำคำที่ เข้ำถึงได้ มี ระบบกำรจัดกำรน้ ำชุมชน 
ที่เหมำะสม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ ำ พื้นที่ชุ่มน้ ำ พื้นที่พักน้ ำ แหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ (รวมล ำน้ ำ) แหล่งน้ ำบำดำล กำรระบำยน้ ำจำกเมืองชำยฝั่ง ให้มีปริมำณ 
คุณภำพ และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ ำ ฟื้นฟูรักษำ
สภำพแวดล้อม แหล่งน้ ำธรรมชำติตำมพื้นที่ที่ก ำหนด และจัดหำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และก ำหนดกติกำดูแลสิ่งแวดล้อมที่จ ำเป็นเพื่อกำรจัดกำรน้ ำ 

5.2.2 จัดระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติจำกน้ ำในภำวะวิกฤติ เพื่อลดควำมสูญเสีย และ  
ควำมเสี่ยงในกำรเกิดภัยพิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงมีธรรมำภิบำลโดยพัฒนำระบบกำรจัดกำรให้ทันสมัย มีระบบและกลไก 
กำรจัดสรรน้ ำที่เป็นธรรม มีคุณภำพ สร้ำงวินัยของประชำชนในกำรใช้น้ ำและอนุรักษ์
อย่ำงรู้คุณค่ำ น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิตและบริกำร 

5.2.3 ส่งเสริมให้มีน้ ำเพียงพอต่อกำรเจรญิเติบโตของเขตเมืองเพื่อกำรอยู่อำศัย กำรพำณิชย์
และบริกำร พัฒนำระบบจัดกำรน้ ำในเมืองให้มีควำมเช่ือมโยง มีแหล่งน้ ำส ำรอง และ
สร้ำงระบบระบำยน้ ำ ระบบกักเก็บน้ ำในเมือง รวมถึงจัดให้มีน้ ำอย่ำงเพียงพอส ำหรับ
กำรพัฒนำเกษตรและอุตสำหกรรมตำมแผนกำรเติบโตแบบสีเขียว กำรท่องเที่ยว และ
เพื่อผลิตพลังงำน จัดระบบดูแลน้ ำในพื้นที่ชลประทำน นิคมเกษตร อุตสำหกรรม 
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงำน เกษตรน้ ำฝน และเกษตรเพิ่มมูลค่ำ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับโครงสร้ำงและก ำหนดสัดส่วนกำรใช้น้ ำในแต่ละ
ภำคส่วน มีระบบกำรขออนุญำตใช้น้ ำ และน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้เพื่อสนับสนุน
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิตและบริกำร รวมทั้งเพิ่มผลิตภำพของกำรใช้น้ ำ
อย่ำงมีคุณค่ำและเกิดประสิทธิภำพ 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร                               ส ำนักงำน               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ             สภำควำมม่ันคงแห่งชำติ         พัฒนำระบบรำชกำร 
ธันวำคม 2561 

- 55 - 

5.2.4 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติในทุกมิติ   
โดยส ำรวจ พิสูจน์ และข้ึนทะเบียนแนวเขตแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
จัดกำร แก้ไขปัญหำ และป้องกันกำรรุกล้ ำแนวเขตแม่น้ ำ ล ำคลอง และแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ โดยรับฟังควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน 
ตลอดจนศึกษำปัญหำและผลกระทบทุกมิติของแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียออกสู่แหล่งน้ ำที่ได้มำตรฐำน 
ก ำหนดมำตรกำร กฎ ระเบียบ จัดกำรขยะในแม่น้ ำล ำคลอง และรณรงค์สร้ำงควำมรู้
และปลูกจิตส ำนึกแก่ประชำชนทุกภำคส่วน และจัดให้มีคณะกรรมกำรเพื่อก ำหนด
กรอบในกำรจัดท ำข้อก ำหนดในกำรออกแบบในเชิงภูมิสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม
เพื่อกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ ำ ล ำคลอง และแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 
5.3 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.3.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

5.4 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.4.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 5.1 - 5.2 
 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๖.๑ การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย 
 งำนบรกิำรของรัฐมีประสทิธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรบัของผู้ใช้บริกำร 
 กำรด ำเนินกำรของภำครัฐอยู่ภำยใตก้รอบควำมยัง่ยืนทำงกำรคลัง 
 ประสิทธิภำพภำครัฐเพิม่ขึ้น 
 ภำครัฐใช้ดิจิทัลในกำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจเพิ่มข้ึน 
 บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพื่อประชำชน มีคุณธรรม และมีกำรพัฒนำตำมเส้นทำง

ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร                               ส ำนักงำน               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ             สภำควำมม่ันคงแห่งชำติ         พัฒนำระบบรำชกำร 
ธันวำคม 2561 

- 56 - 

 ตัวชี้วัด 
 ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ อยู่ในระดับไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 กำรด ำเนินกำรของภำครัฐสอดคล้องกับแผนกำรคลังระยะปำนกลำง 
 ตัวช้ีวัดด้ำนประสิทธิภำพภำครัฐ (IMD ด้ำน Government Efficiency) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๘ 

ของโลก ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดล ำดับของ UN (E – Government Rankings)  

อยู่ในกลุ่มประเทศทีม่ีกำรพัฒนำอยู่ในอันดับ 1 ใน ๖๐ ของโลก ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.1.1 พัฒนำกำรบริกำรภำครัฐให้ เข้ำสู่ระบบดิจิทัลในกำรประกอบธุรกิจเพื่ออ ำนวย 

ควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชนและกำรประกอบธุรกิจ ให้เป็นไปตำม 
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ส่งเสริมนวัตกรรมกำรบริกำรภำครัฐ และเช่ือมโยง
ระบบบริกำรภำครัฐทำงอิ เล็กทรอนิกส์ พัฒนำกำรบริกำรภำครัฐที่มี คุณค่ำ  
ได้มำตรฐำนสำกล ทันสมัย สะดวกและทันต่อสถำนกำรณ์ เพื่อยกระดับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

6.1.2 สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐน ำยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ          
แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและ 
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเปำ้หมำย
ตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ส่งเสริมกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงภำรกิจภำครัฐและ
กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
รักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหภำคภำยใต้กรอบควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง พัฒนำ
ระบบกำรคลังล่วงหน้ำระยะปำนกลำงและระยะยำว ด ำเนินกรอบนโยบำยกำรคลัง
และกำรเงินที่โปรง่ใส ยืดหยุ่น รวมทั้งพัฒนำระบบเตือนภัยด้ำนเศรษฐกจิ กำรเงินและ
กำรค้ำให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม กำรเคลื่อนย้ำยทุนและ
แรงงำน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพ กำรจัดเก็บรำยได้ ขยำยฐำนภำษี และกำรปรับปรุง
ระบบภำษีที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

6.1.3 พัฒนำกำรจัดท ำงบประมำณเพื่อตอบสนองต่อเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
สนับสนุนบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมเรง่ด่วนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย พัฒนำกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธ์ิ กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และผลสัมฤทธ์ิของแผนงำน/โครงกำร ทั้งก่อนเริ่มโครงกำร ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร 
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และหลังกำรด ำเนินโครงกำร พัฒนำเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบ และ
ด ำเนินงำนที่ เหมำะสมได้อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผล และมีรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล 
ให้บรรลุเป้ำหมำยสำธำรณะและเป็นไปตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

6.1.4 สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนที่มีควำมพร้อม มีส่วนในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 
และกิจกรรมสำธำรณะอย่ำงเหมำะสม โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อน  
กำรวิเครำะห์ และทบทวนภำรกิจของรัฐให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรสำธำรณะเป็นไปตำมมำตรฐำน รวมทั้งจัดเตรียมควำมพร้อม
เพื่อสนับสนุนภำคส่วนต่ำง ๆ  ในกำรร่วมด ำเนินภำรกิจของภำครัฐ ปรับปรุงบทบำท
และกลไกภำครัฐให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว 

6.1.5 ส่งเสริมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภำพ 
โปร่งใส และเพิ่มกระบวนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน และ
ประชำสังคม เพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่ ของชุมชนท้องถ่ิน 
ให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

6.1.6 พัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ โดยใช้ระบบดิจิทัลในกำรบริหำรงำนและช่วย 
ในกำรตัดสินใจ เพิ่มควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร มีควำมคล่องตัว ทันสมัย  
มีขีดสมรรถนะสูง สำมำรถเช่ือมโยงบูรณำกำรกำรท ำงำน และข้อมูลร่วมกัน  
ทั้งภำยในและภำยนอกได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมกำรก ำหนดนโยบำยและ 
กำรบริหำรจัดกำรบนข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์ รวมทั้งพัฒนำรู ปแบบ 
กำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรรูปแบบเฉพำะเพื่อรองรับนโยบำยประเทศไทย ๔.๐ 
เพิ่มสมรรถนะของระบบบริหำรงำนภำครัฐให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล โดยใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อวิเครำะห์คำดกำรณ์ล่วงหน้ำและท ำงำนในเชิงรุก 
พร้อมทั้งน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงคุณค่ำ 
ในกำรท ำงำน 

6.1.7 พัฒนำกลไกในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลังคนภำครัฐให้มีมำตรฐำน 
เหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ พัฒนำระบบ
บริหำรก ำลังคนให้มีควำมคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร 
งำนบุคคลภำครัฐ โดยพัฒนำบุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง 
มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถปรับตัวได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ตลอดจน 
มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักจรรยำบรรณวิชำชีพ มีจิตบริกำร ท ำงำนเชิงรุก 
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ และควำมสุจริต ตำมหลักกำรและหลักวิชำชีพ  
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มีควำมเป็นมืออำชีพ ส่งเสริมกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลที่โปร่งใส ชัดเจน ปรำศจำกกำรทุจริต และมีบทลงโทษผู้กระท ำควำมผิด
อย่ำงจริงจัง 

6.2 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยปลอดกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ 

 
 ตัวชี้วัด 

 ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ 
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๕๐ คะแนน ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.1 ปลูกฝังวิธีคิด สร้ำงจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม ซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็ก
และเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ โดยเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 

6.2.2 ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ นักกำรเมือง และผู้บริหำร
ประเทศ/ท้องถ่ิน/ชุมชน ให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต  
เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงและ 
แจ้งเบำะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ 

6.2.3 พัฒนำระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอื้อต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ เพื่อสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน และมีควำมเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต โดยบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรบูรณำกำรติดตำม
ประเมินผลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐในโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสำหกิจ ตั้งแต่ข้ันวำงแผน ข้ันด ำเนินงำน และข้ันสรุปผลหลังกำรด ำเนิน
โครงกำร ตลอดจนน ำระบบเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ และปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน สร้ำงมำตรฐำนที่โปร่งใสในกระบวนกำร
บริกำรของภำครัฐ ลดข้ันตอน กระบวนกำรและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนด้วยวิธีปฏิบัติ 
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ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ ซึ่งรวมถึงกลไกที่เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำครัฐ 

6.2.4 ปรับปรุงกฎหมำยและตรำกฎหมำยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของ
กระบวนกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยยกระดับกฎหมำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภำพเท่ำเทียมนำนำประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภำพของกฎหมำย
และกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่มีควำมรวดเร็ว รุนแรง เด็ดขำด เป็นธรรม และเสมอภำคในทุกขั้นตอน ทั้งทำงวินัย
และอำญำ น ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ให้ได้มำตรฐำนสำกลและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

6.2.5 พัฒนำกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  
โดยบูรณำกำรประสำนงำนคดีที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับปรุง
ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรที่ล่ำช้ำและซ้ ำซ้อนกันของหน่วยงำนในกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีควำมรวดเร็ว พัฒนำระบบฐำนข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนให้ เ ข้ำถึงง่ำยและมีประสิทธิภำพ ปรับปรุงพัฒนำระบบและกลไก 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบสวนปรำบปรำมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรกับ
ผู้กระท ำควำมผิด 

6.2.6 พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทจุรติ โดยจัดท ำระบบฐำนข้อมูล 
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจรติ เพื่อเพิ่มพูนองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรและ
สมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตของแต่ละหน่วยงำนให้มีมำตรฐำนและ
เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต รวมถึงพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/
องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนำนำชำติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ควำมรู้ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
 

6.3 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย 
 กฎหมำยเป็นเครื่องมือให้ทุกภำคส่วนได้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเท่ำเทียมและ

เป็นธรรม 
 กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปโดยควำมเสมอภำค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปรำศจำก

กำรเลือกปฏิบัติ 
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 ตัวชี้วัด 
 ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law) ของ World Justice Project ใน ๔ ปัจจัย (๑) กำรจ ำกัด

อ ำนำจรัฐ (๒) รัฐบำลโปร่งใส (๓) สิทธิข้ันพื้นฐำน (๔) ควำมเป็นระเบียบและควำมมั่นคง  
ไม่ต่ ำกว่ำ ๐.๖๕ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.3.1 ปรับปรุงพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อกำรพัฒนำประเทศ 

เอื้ออ ำนวยต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรให้บริกำรประชำชน กำรประกอบ
ธุรกิจ กำรแข่งขันระหว่ำงประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธ์ิ ทบทวนควำมจ ำเป็น
และควำมเหมำะสมของกฎหมำยที ่มีอยู ่ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยให้ทันสมัย 
ยกเลิกกฎหมำยที ่ไม่จ ำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ เพื ่ อให้
กฎหมำยช่วยสร้ำงสรรค์ควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบ  
ที่อำจเกิดข้ึนจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ต่อประชำชน และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกข้ันตอน 

6.3.2 พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำยโดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
มำใช้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม และก่อให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำร 
ทำงกฎหมำยโดยเพิ่มช่องทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร 

6.3.3 ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้ำหน้ำที ่ของรัฐในกระบวนกำรยุติธรรม  
ให้เคำรพและยึดมั ่นในหลักประชำธิปไตย เคำรพศักดิ ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
ที่พึงได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม รวมทั ้ง เสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรม 
ของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม ให้มีควำมโปร่งใส เป็นกลำง ปรำศจำก 
กำรแทรกแซงหรือครอบง ำใด ๆ 

6.3.4 สนับสนุนให้หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งทำงแพ่ง อำญำ และปกครอง  
มีเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ร่วมกัน มีมำตรกำรตรวจสอบกำรประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ที่มีประสิทธิภำพและน่ำเช่ือถือ ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงำนมีเป้ำหมำยและ
ยุทธศำสตร์ระยะกลำงและระยะยำวในกระบวนกำรยุติธรรมที่มีกำรประสำนระหว่ำง
หน่วยงำน ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงสร้ำงเครื่องมือกำรประเมิน
คุณภำพและผลงำนที่หน่วยงำนมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน 
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6.3.5 เสร ิมสร้ำงพลวัต ควำมหลำกหลำย บูรณำกำรด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม  
ด้วยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้ำงควำมเสมอภำค
ในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมด้วยกำรคุ้มครองผู้ด้อยโอกำส ส่งเสริมกระบวนกำร
ย ุต ิธ ร รมทำ ง เล ือก ในร ูปแบบต ่ำ ง  ๆ  ก ำ ร ไกล ่เ กลี ่ย ข ้อพ ิพำทก ่อน เข ้ำสู่
กระบวนกำรยุติธรรม ช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม พัฒนำ
รูปแบบของกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมหลำกหลำย รวมถึง
พัฒนำมำตรกำรอื่นแทนโทษทำงอำญำ สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรบังคับโทษ
ตำมค ำพิพำกษำกับกำรให้โอกำสผู ้ต ้องโทษกลับคืนสู ่ส ังคม เปิดโอกำสให้  
ภำคส่วนอื่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกำรบังคับโทษและกำรพัฒนำระบบ
คุมประพฤติในชุมชน สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำร
ยุติธรรมให้กับประชำชน พัฒนำกลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพประชำชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกกระบวนกำรยุติธรรมและควำมขัดแย้งระหว่ำงภำครัฐ เอกชน
และชุมชน ตลอดจนเพิ ่มประสิทธิภำพระบบกำรสืบเสำะและกำรสอดส่อง 
ให้มีควำมโปร่งใส และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมตลอดกระบวนกำรพิจำรณำคดีได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
และไม่เสียค่ำใช้จ่ำยสูงเกินสมควร  

6.3.6 สนับสนุนให้มีกำรรวบรวมและกำรพิสูจน์พยำนหลักฐำนในกระบวนกำรยุติธรรม 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มีกำรใช้ประโยชน์จำกนิติวิทยำศำสตร์และศำสตร์อื่น ๆ 
จัดให้มีบริกำรทำงด้ำนนิติวิทยำศำสตร์เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรในกำรพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่ำงมีทำงเลือก อ ำนวยควำมยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เลือกปฏิบัติ 
มีควำมโปร่งใส และประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว 
 

6.4 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.4.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 

6.5 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.5.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐ ประเด็นที่ 6.1 – ๖.3 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร                               ส ำนักงำน               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ             สภำควำมม่ันคงแห่งชำติ         พัฒนำระบบรำชกำร 
ธันวำคม 2561 

- 62 - 

 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
  1. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 
  2. รำยจ่ำยเพื่อรองรบักรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 
  3. กำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ 

4. รำยจ่ำยเพื่อชดใช้เงินคงคลงั 


