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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 142 ก ำหนดให้ในกำรเสนอ
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณต้องแสดงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนพัฒนำต่ำง ๆ ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 5 วรรคสำม
ก ำหนดให้กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และมำตรำ 10 
วรรคสำม ก ำหนดให้แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้มีผล
ผูกพันหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย ตลอดจนพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 
มำตรำ 19 (1)  ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณมีหน้ำที่และอ ำนำจก ำหนดยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้หน่วยรับงบประมำณใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  

เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัยกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงบประมำณได้ร่วมกับส ำนักงำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร และส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง พิจำรณำจัดท ำยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
(พ.ศ. 2562 – 2565) แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด – ๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบำยรัฐบำล โดยมุ่งให้ควำมส ำคัญ
เป็นล ำดับแรกกับประเด็นกำรพัฒนำตำมแผนแม่บทเฉพำะกิจฯ จ ำนวน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย  
๑) กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกภำยในประเทศ (Local  Economy) ๒) กำรยกระดับ 
ขีดควำมสำมำรถของประเทศเพ่ือรองรับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว (Future  Growth) ๓) กำรพัฒนำ
ศักยภำพและคุณภำพชีวิตของคนให้เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ (Human  Capital)  
๔) กำรปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำประเทศ (Enabling  Factors) ที่ต้อง
เร่งด ำเนินกำรเพ่ือให้สำมำรถรับมือและเตรียมควำมพร้อมในกำรเยียวยำช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
จำกสถำนกำรณ์โควิด – ๑๙  และกำรฟ้ืนฟูกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมให้กลับเข้ำสู่ภำวะปกติโดยเร็ว 
ควบคู่กับประเด็นกำรพัฒนำตำมแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๓ แผน จ ำนวน 85 ประเด็น
และประเด็นปฏิรูปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑๓ ด้ำน รวมทั้งนโยบำยรัฐบำล เพ่ือขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศตำมแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้ำหมำย
ตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีหลักกำรส ำคัญ ดังนี้ 
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๑. ก ำหนดโครงสร้ำงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๖ ด้ำน และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ ประกอบด้วย รำยจ่ำยเพื่อกำรช ำระหนี้ภำครัฐ 
รำยจ่ำยเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และรำยจ่ำยเพื่อชดใช้เงินทุนส ำรองจ่ำย 

๒. น ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์ชำติ และเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ มำก ำหนดไว้ภำยใต้ยุทธศำสตร์ในแต่ละด้ำน เพ่ือแสดงให้เห็นเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด ของแผน 
ในแต่ละระดับที่สำมำรถเชื่อมโยงกันได้อย่ำงเป็นรูปธรรม     

๓. น ำแผนแม่บทเฉพำะกิจฯ ๔ ประเด็น แผนย่อยภำยใต้แผนแม่บทฯ ๒๓ แผน จ ำนวน ๘๕ ประเด็น 
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง) ๑๓ ด้ำน มำก ำหนดเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
แต่ละด้ำน พร้อมทั้งน ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด ของแผนดังกล่ำวมำก ำหนดไว้ภำยใต้แต่ละประเด็นยุทธศำสตร์  
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และตัวชี้วัดที่สำมำรถติดตำมผลได้ 

๔. น ำแนวทำง/ประเด็นกำรพัฒนำภำยใต้แผนแม่บทเฉพำะกิจฯ แผนย่อยภำยใต้แผนแม่บทฯ  
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มำก ำหนดเป็นนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือเป็นกรอบแนวทำง
ให้หน่วยรับงบประมำณจัดท ำโครงกำรรองรับประเด็นดังกล่ำว และเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ต่อไป 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ก ำหนดไว้  
๖ ยุทธศำสตร์ และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ ดังนี้ 

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

ส ำหรับสำระส ำคัญของยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 มีดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

เป้าหมาย 
 ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีข้ึน 
 บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อม  

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 
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 ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคมระหว่ำงประเทศ 
 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ตัวช้ีวัด 
 ควำมสุขของประชำกรไทย 
 ควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
 ควำมพร้อมของกองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง และกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน  

และภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 
 บทบำทและกำรยอมรับในด้ำนควำมมั่นคงของไทยในประชำคมระหว่ำงประเทศ 
 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

แผนแม่บทความม่ันคง 

เป้าหมาย 
 ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีสันติภำพโลก อยู่ในอันดับ 1 ใน 75 ของโลก ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 ดัชนีชี้วัดควำมสุขของประชำกรไทย อยู่ในล ำดับ ๑ ใน ๓๕ ของโลก ภำยในปี ๒๕๖๕ 

แผนแม่บทการต่างประเทศ 

เป้าหมาย 
 กำรต่ำงประเทศไทยมีเอกภำพ ท ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล 

และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัดกำรต่ำงประเทศไทยดีขึ้น ร้อยละ 5 – 10 ภำยในปี 2565 

1.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
แผนแม่บทความม่ันคง 
1.1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมาย 
 ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
 คนไทยมีควำมจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ  

สถำบันศำสนำเป็นที่เคำรพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 กำรเมืองมีเสถียรภำพและธรรมำภิบำลสูงขึ้น 
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ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมมั่นคงปลอดภัยภำยในประเทศ และศักยภำพต ำรวจระดับสำกล (WISPI) 

ดีขึ้น อยู่ในล ำดับ 1 ใน 55 ของโลก ภำยในปี 2565 
 ดัชนีชี้วัดทุนทำงสังคม เฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ภำยในปี 256๕ 
 ประสิทธิผลของรัฐบำลจำกกำรประเมินของธนำคำรโลก ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๗๐ 

ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1.1.1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้ำง
ควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของสถำบันหลักของชำติ ส่งเสริมกำรน้อมน ำ
และเผยแพร่แนวทำงพระรำชด ำริและกำรทรงงำน หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร ให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงกว้ำงขวำง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
ควำมตระหนักในคุณค่ำและภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ควำมเป็นชำติไทย  

1.1.1.2 เร่งรัดเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และควำมมั่นคง 
ของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีและบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรม ปัญหำจรำจร ปัญหำควำมรุนแรงในสังคม รวมทั้งกำรปลูกจิตส ำนึก 
เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง และควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ 
ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับกำรร่วมกันด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมรัก
สำมัคคีปรองดองของคนในชำติ   

1.1.1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย  
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำนักกำรเมืองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม 
และจริยธรรม ปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชำธิปไตย รวมทั้งเสริมสร้ำงพรรคกำรเมืองให้มีธรรมำภิบำล 
เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็น “รัฐธรรมำธิปไตย” 

1.1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

เป้าหมาย 
 ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (อำทิ ปัญหำยำเสพติด ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 

กำรค้ำมนุษย์ และปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้) ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศ 

 ภำคใต้มีควำมสงบสุขร่มเย็น 
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ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่ำงน้อย ร้อยละ 

๕๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 จ ำนวนเหตุรุนแรง/กำรสูญเสียลดลง ร้อยละ 20 ต่อปี 
 ปริมำณกำรเข้ำ - ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่ำกำรลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1.2.1 เร่งรัดส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมปัญหำยำเสพติดตั้งแต่ต้นน้ ำ  - 

กลำงน้ ำ - ปลำยน้ ำ อย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ โดยใช้ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรปฏิบัติ งำน  
สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในเด็ก เยำวชน ผู ้ใช ้แรงงำน 
และประชำกรกลุ ่ม เสี ่ยง  โดยเน้นควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  
ทั้งสถำบันครอบครัว สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร หมู่บ้ำน/ชุมชน 
ตำมแนวชำยแดนในกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและปลูกฝังค่ำนิยม 
ที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติด ก ำหนดมำตรกำรปรำบปรำมจับกุม
ผู้ผลิต ผู้ค้ำและผู้น ำเข้ำยำเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมและกำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด สนับสนุนให้มีกำรดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด  
ให้เข้ำถึงกำรบ ำบัด รวมทั้งพัฒนำระบบและมำตรฐำนกำรบ ำบัด รักษำ และฟ้ืนฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ เพ่ือลดอัตรำ 
กำรเสพซ้ ำและสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตำมปกติ ตลอดจน 
มีกลไกติดตำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นระบบ  

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

1.1.2.3 เร่งสนับสนุนกำรบูรณำกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเหตุรุนแรง 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยบูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็นระบบ 
และมีเอกภำพ เปิดโอกำสให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  
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ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” และ “หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร. เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน เพ่ือประโยชน์และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ
ภ ำย ใต ้พห ุว ัฒนธรรม โดยให ้ควำมส ำค ัญก ับกำรลดกำรส ูญเส ีย 
จำกเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง มุ่งด ำเนินกำรต่อภัยคุกคำมหลักในพื้นที ่ 
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย แก้ไขและป้องกันปัญหำภัยแทรกซ้อน
อย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกับภำครัฐ 
ในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรอ ำนวยควำมยุติธรรม 
และเยียวยำผู้ ได้รับผลกระทบ กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และควำมต้องกำรของประชำชน รวมทั้งเสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุข โดยยึดมั่นในแนวทำงสันติวิธี และส่งเสริม
ควำมต่อเนื ่องของกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข  กำรสร้ำงกำรรับรู้ 
และควำมร่วมมือเชิงสร้ำงสรรค์จำกต่ำงประเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำ  

1.1.2.4 สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยส่งเสริมกำรลด 
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ด้วยกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อม 
ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย บูรณำกำรระบบกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน 
ให้สำมำรถรองรับสำธำรณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ ส่งเสริม 
กำรขับเคลื่ อนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม โดยเพิ่มขีดควำมสำมำรถและน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มำพัฒนำงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรพัฒนำระบบและมำตรกำรด้ำนกำรฟ้ืนฟู
และควำมปลอดภัย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประสบภัย 
อย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรม  

1.1.2.5 ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ โดยมุ่งเน้น
กำรวำงกลยุทธ์แก้ไขปัญหำให้ครอบคลุมสภำพปัญหำ ป้องกันโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  และภัยคุกคำมด้ำนไซเบอร์ รวมทั้งก ำจัด
ควำมเสี่ยงที่อำจน ำไปสู่สงครำมไซเบอร์  โดยก ำหนดแนวคิด มำตรฐำน 
ระบบบริหำรจัดกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในภำพรวม พัฒนำ 
กำรป้องกันแก้ไขปัญหำกำรเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อควำมมั่นคง  
กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกำรบังคับใช้ รวมทั้งพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับทุกสถำนกำรณ์ เสริมสร้ำง
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย โดยมุ่งเน้นกำรก่อกำรร้ำยที่มี
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ส่วนเชื่อมโยงจำกต่ำงประเทศ และปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ ตลอดจนส่งเสริม
กำรบริหำรจัดกำรข้ อมูล กำรบู รณำกำรกำรท ำงำน และกำรแสวง 
ควำมร่วมมือในระดับต่ำง ๆ เพ่ือพร้อมรองรับปัญหำได้ทุกรูปแบบ  

1.1.2.6 เร่งรัดส่งเสริมกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร กำรรักษำ 
ควำมมั่นคงในพ้ืนที่ชำยแดน กำรรักษำควำมมั่นคงทำงทะเล กำรบริหำร
จัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง กำรแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย 
ตลอดจนกำรเฝ้ำระวังและป้องกันประเด็นทำงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ต่อควำมมั่นคง โดยมุ่งพัฒนำขีดควำมสำมำรถ และกำรบูรณำกำรงำน
ของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้มคีวำมพร้อม  

1.1.2.7 ส่งเสริมกำรปกป้องอธิปไตย ทั้งทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ 
ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
มิตรประเทศ และองค์กำรนำนำชำติ มุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำง
บทบำทของไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ ให้มีกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติ
ร่วมกันอย่ำงเป็นมิตรและเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของกำรด ำรงเกียรติยศ 
และศักดิ์ศรีของประเทศ  

1.1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง
ของชาติ 
เป้าหมาย 
 หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว และประชำคมข่ำวกรอง ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น 

และแผนเตรียมพร้อมแห่งชำติมีควำมทันสมัยและปฏิบัติได้จริง 
 กองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงมีควำมพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคำม 

ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับควำมรุนแรง 

ตัวช้ีวัด 
 ประสิทธิภำพของหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว และประชำคมข่ำวกรองเท่ำกับ ร้อยละ 80 

ภำยในปี 2565 
 ระดับควำมพร้อมของกองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงเท่ำกับ ร้อยละ 80 

ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1.3.1 พัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อ 

ควำมมั่นคงของชำติ โดยจัดท ำแผนพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและ
ผนึกก ำลังทรัพยำกร รวมถึงขีดควำมสำมำรถของกองทัพ หน่วยงำน 
ด้ำนควำมมั่นคง ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และประชำคม 
ข่ำวกรองต่ำงประเทศในรูปแบบประชำรัฐ ให้สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม 
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ได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง รวมถึงพัฒนำระบบงำน
ข่ำวกรองแบบบูรณำกำร เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของระบบงำน
ข่ำวกรอง หน่วยงำนข่ำวกรอง และประชำคมข่ำวกรองในประเทศให้ทันสมัย 
ทั้งด้ำนศักยภำพของบุคลำกร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี  และระบบ 
ข้อมูลขนำดใหญ่ 

1.1.3.2 พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ ระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ  
โดยกำรพัฒนำปรับปรุงนโยบำย แนวทำง ระบบ กลไกกำรบริหำรจัดกำร 
รวมถึงแผนกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนมีประสิทธิภำพ ครอบคลุม 
และพร้อมรองรับภัยทุกประเภท ทั้งในปัจจุบันและอนำคต รวมถึงกำรฝึกซ้อม
กำรบริหำรวิกฤตกำรณ์โรคอุบัติใหม่ และเสริมสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำง
บูรณำกำรจำกทุกภำคส่วน ทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศให้มี
ประสิทธิภำพชัดเจน เป็นรูปธรรม รวมทั้งพัฒนำ ปรับปรุงกฎหมำย 
และกระบวนกำรที่ เกี่ยวข้องให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับบริบท 
กำรเปลี่ยนแปลง  

1.1.4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
เป้าหมาย 
 กลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมมั่นคง เท่ำกับ

ร้อยละ 80 ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1.4.1 ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง กำรเสริม 

ควำมพร้อม และยกระดับกลไกด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงหน่วยงำน  
โดยกำรพัฒนำ ปรับปรุงกลไก กฎหมำย โครงสร้ำง บทบำทและอ ำนำจ
หน้ำที่ของกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  
และศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล รวมทั้ ง 
กำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนควำมม่ันคง  

 แผนแม่บทการต่างประเทศ 
1.1.5 ความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีควำมมั่นคงและสำมำรถรับมือกับควำมท้ำทำยจำกภำยนอก 

ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 9 - 

 ประเทศไทยมีบทบำทเพ่ิมขึ้นในกำรก ำหนดทิศทำงและส่งเสริมเสถียรภำพ 
ของภูมิภำคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้ำในภูมิภำคอำเซียน 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมม่ันคงในทุกมิติกับประเทศมหำอ ำนำจ

และประเทศที่มีควำมส ำคัญทำงยุทธศำสตร์ (อำทิ จ ำนวนกำรเยือน จ ำนวน 
ควำมร่วมมือ ระดับควำมสัมพันธ์) 

 ระดับควำมส ำเร็จของบทบำทไทยในกำรก ำหนดทิศทำงและส่งเสริมเสถียรภำพของ
ภูมิภำคเอเชีย (อำทิ จ ำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับกำรยอมรับกำรเป็น 
ผู้เล่นที่ส ำคัญในกรอบอนุภูมิภำคและภูมิภำคกับต่ำงประเทศ) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 
๕ – ๑๐ ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1.5.1 เสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ โดยด ำเนิน

ควำมร่วมมือ และนโยบำยกำรต่ำงประเทศอย่ำงสมดุลกับประเทศ
มหำอ ำนำจ/ประเทศยุทธศำสตร์ เชื่อมโยงกันทั้งในมิติด้ำนควำมมั่นคง 
เศรษฐกิจและสังคม เน้นควำมเป็นปึกแผ่นและควำมเป็นแกนกลำงของ
ประชำคมอำเซียน และบทบำทเชิงรุกท่ีสร้ำงสรรค์ของไทยในระดับภูมิภำค  

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

1.1.6 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำร และควำมเชื่อมโยง 

ที่ส ำคัญในภูมิภำคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีข้ึน 
 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับต่ำงประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก 
  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ ควำมเชื่อมโยง และนวัตกรรม  

ในกรอบทวิภำคี ภูมิภำค และพหุภำคี (อำทิ จ ำนวนโครงกำร/ควำมร่วมมือ/ 
ควำมตกลง) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๕ – ๑๐ ภำยในปี 2565 

 ระดับควำมส ำเร็จของบทบำทไทยในกำรเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนกับ 
ต่ำงประเทศ (อำทิ จ ำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับกำรยอมรับกำรเป็นผู้เล่น
ที่ส ำคัญในกรอบต่ำง ๆ โครงกำรที่ไทยด ำเนินกับต่ำงประเทศ) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 
๕ – ๑๐ ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1.6.1 สนับสนุนควำมร่วมมือทำงกำรพัฒนำที่จะน ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ภูมิภำค และโลก ทั้งองค์กร
ภำครัฐและไม่ใช่ภำครัฐ กำรบรรลุประโยชน์จำกข้อตกลงและควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกันบนพ้ืนฐำนควำมไว้เนื้อเชื่อใจควบคู่กับกำรสร้ำงควำมนิยมไทย 
ในต่ำงประเทศ 

1.1.7 การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลในทุกมิติ  และสำมำรถ 

มีบทบำทเชิงรุกในกำรร่วมก ำหนดมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรปรับปรุง/พัฒนำมำตรฐำนภำยในประเทศ 

ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศและมำตรฐำนสำกลที่ส ำคัญ มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ – ๑๐ ภำยในปี 2565 

 ระดับควำมส ำเร็จของบทบำทไทยในกำรก ำหนดบรรทัดฐำน และมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศ (อำทิ จ ำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับกำรยอมรับ กำรเป็นผู้เล่น 
ที่ส ำคัญในกรอบตำ่ง ๆ) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๕ – ๑๐ ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1.7.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกำรจัดท ำ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมำย 

และกฎระเบียบภำยในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
ภำยใต้บริบทของไทยและควำมเป็นมำตรฐำนสำกล กำรจัดท ำควำมตกลงกับ
ต่ำงประเทศให้รองรับกำรพัฒนำใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชำติ 
มุ่งอนุวัตพันธกรณีระหว่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วม



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ในกำรก ำหนดมำตรฐำนหรือกฎเกณฑ์สำกลที่ส ำคัญหรือส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล
อย่ำงบูรณำกำรในประเด็นที่เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของไทย 
อำทิ สิทธิมนุษยชน กำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ รวมถึงด ำเนินนโยบำย 
และมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ในกำรจัดอันดับสำกลด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
และกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

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

ในสำกลด้วยอ ำนำจแบบนุ่มนวลของไทย (อำทิ จ ำนวนโครงกำรอ ำนำจแบบนุ่มนวล 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย) มำกขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ ๕ – ๑๐ ภำยในปี 2565 

 ระดับควำมส ำเร็จของไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ (อำทิ จ ำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม 
ของไทยได้รับกำรรับรองในเวที/องค์กำรระหว่ำงประเทศ ประเทศไทย และคนไทย
ได้รับกำรเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่ำงประเทศ) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๕ – ๑๐ 
ภำยในปี 2565 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
1.1.8.1 ส่งเสริมให้ไทยมีบทบำทในควำมร่วมมือทุกระดับอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพ่ือสร้ำง

พันธมิตรรอบด้ำน เป็นที่ยอมรับ และมีสถำนะที่ดีในเวทีระหว่ำงประเทศ 
รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องของต่ำงประเทศที่มีต่อประเทศไทย 
สำนควำมสัมพันธ์กับผู้น ำรุ่นใหม่ เน้นควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงรัฐต่อรัฐ 
เอกชนต่อเอกชน และประชำชนต่อประชำชน รวมถึงก ำหนดกลไกเพ่ือ
ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศอย่ำงมีเอกภำพ  

1.1.9 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
เป้าหมาย 
 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศอย่ำงมีเอกภำพ และไทยเป็น

หุ้นส่วนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในทุกมิติมำกข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนรำชกำรไทยเพ่ือพัฒนำ/ขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศ 

ในทุกมิติ (กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม กำรดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่ำงประเทศ) 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
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และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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อย่ำงบูรณำกำร (อำทิ กลไกกำรประชุม กิจกรรม/โครงกำรร่วม) มำกขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ ๕ – ๑๐ ภำยในปี 2565 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ 
(อำทิ จ ำนวนโครงกำรจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร) ในต่ำงประเทศด้วยกำรเผยแพร่
ภำพลักษณ์ของไทย) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๕ – ๑๐ ภำยในปี 2565 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศ
ไทยในต่ำงประเทศ (อำทิ จ ำนวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนเครือข่ำย) มำกขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ ๕ – ๑๐ ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1.9.1 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรต่ำงประเทศให้แก่ประชำชนในมิติต่ำง ๆ 

พัฒนำบริกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศให้มีควำมเป็นเลิศ คุ้มครองและรักษำ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่ำงประเทศอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถและส่งเสริมให้ภำคส่วนต่ำง ๆ โดยเฉพำะภำคประชำสังคม
และภำคเอกชน ในกำรร่วมขับเคลื่อนกำรต่ำงประเทศของไทยอย่ำงบูรณำกำร  

1.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

1.2.1 ด้านการเมือง 
เป้าหมาย 
 ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
 ประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
 กำรเมืองมีเสถียรภำพและควำมมั่นคง ตลอดจนเกิดควำมปรองดองสมำนฉันท์ 

ของคนในชำติ 
 พรรคกำรเมืองและนักกำรเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชน

เป็นหลัก 

ตัวช้ีวัด 
 กำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมเป็นประชำธิปไตยของประเทศไทย ควำมมั่นคง

ปลอดภัยของประเทศ เท่ำกับ 65 คะแนน ภำยในปี 2565 
 Democracy Index เท่ำกับ 7 คะแนน ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.2.1.1 ส่งเสริมควำมรู ้ทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเนื้อหำร่วมสมัย ใกล้ตัว สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
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และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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ปัจจุบัน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์  
และพ้ืนที่ รวมทั้งบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรเผยแพร่ชุดควำมรู้และข้อมูลทำงกำรเมือง  

1.2.1.2 สร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ โดยกำรศึกษำ 
และจัดท ำข้อเสนอที่ประกอบด้วยแนวทำง กลไก และมำตรกำร 
ในกำรติดตำม แจ้งเตือน และเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง
และสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ รวมทั้งบูรณำกำรกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องและทุกภำคส่วนในสังคมในกำรขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอ
ไปสู่กำรปฏิบัติ  

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

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

1.3  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.3.1  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง     

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.3.1.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

1.4  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.4.1  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.4.1.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ประเด็นที่ 1.1 – 1.2 
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2.   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน 
 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
 รำยได้ประชำชำติ กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ และกำรกระจำยรำยได้ 
 ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยกำรผลิตและแรงงำน 
 กำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

แผนแม่บทการเกษตร 

เป้าหมาย 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำเกษตรเพิ่มขึ้น 
 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคเกษตรเพิ่มขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำขำเกษตร ร้อยละ ๓.๘ 
 อัตรำผลิตภำพกำรผลิตของภำคกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑.๒  

 แผนแม่บทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมาย 
 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำร 
 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรม ร้อยละ ๔.๖  
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำบริกำร ร้อยละ ๕.๔ 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ ๒.๒ 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตของภำคบริกำร ร้อยละ ๒.๗ 

แผนแม่บทการท่องเที่ยว 
 เป้าหมาย 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 
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 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
 ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 22 ภำยในปี 2565 
 อัตรำส่วนรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง เท่ำกับ 80 : 20 ภำยในปี 2565 
 อันดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism 

Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๓๐ ภำยในปี 2565  

แผนแม่บทพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย 

 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ  
และสังคมในทุกภูมิภำคของประเทศ เพ่ือกระจำยควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

 ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งโบรำณคดี 

 ช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงพื้นที่ลดลง 

 ตัวชี้วัด 
 มูลค่ำกำรลงทุนในเมืองเป้ำหมำยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๒๕ ภำยในปี 2565 
 แผนผังภูมินิเวศระดับภำค 1 ภำค ภำยในปี 2565 
 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัด ร้อยละ ๒๐ สุดท้ำยที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัด

ร้อยละ ๒๐ แรกท่ีจนที่สุด  

 แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

เป้าหมาย 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศดีข้ึน 

 ตัวชี้วัด 

 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนอยู่ในอันดับที่ ๔๕ ภำยในปี 2565 
แผนแม่บทผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

เป้าหมาย 
 ผู้ประกอบกำรในทุกระดับเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมำกข้ึน 
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ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ร้อยละ 42 ภำยในปี ๒๕๖๕ 

แผนแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย 
 กำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
 กำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับกำรยกระดับ 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 5 ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 มูลค่ำกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 600,000 ล้ำนบำท ภำยใน 

ปี ๒๕๖๕ 

แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมาย 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
 มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี และด้ำนโครงสร้ำง พ้ืนฐำน

ทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศ โดยสภำเศรษฐกิจโลกและสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ อยู่ในอันดับที่
ไม่ต่ ำกว่ำ 30 ภำยในปี 2565 

 สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เท่ำกับ 
ร้อยละ 1.5 ภำยในปี 2565 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ 

2.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
เป้าหมาย 
 เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้ำสู่ภำวะปกติ 
 สร้ำงอำชีพและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัด 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติต่อหัว ไม่น้อยกว่ำ 245,000 บำท ต่อคน ต่อปี 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 42 
 อัตรำกำรขยำยตัวของกำรจ้ำงงำนของ SME เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 1.8  

เทียบกับปีก่อนหน้ำ 
 ควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์จังหวัด เปรียบเทียบภำยในภำคลดลงไม่น้อยกว่ำ  

ร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้ำ 
 อัตรำกำรขยำยตัวของกำรบรรจุงำนใหม่ ในแต่ละจังหวัดของประเทศเพ่ิมขึ้น  

ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้ำ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.1.1.1 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร SME และวิสำหกิจชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มี

แนวโน้มควำมต้องกำรมำกขึ้นในอนำคต เช่น สินค้ำและบริกำร 
เพ่ือผู้สูงอำยุ สินค้ำและบริกำรเพ่ือสุขภำพ และสินค้ำสีเขียว เป็นต้น 
รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่ำของอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำย 
รวมทั้ งสนับสนุนเครือข่ ำยวิสำหกิจชุมชนและเ พ่ิมศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำร SME ในระดับพ้ืนที ่

2.1.1.2 สนั บสนุ นกำรแก้ ปัญหำสภำพคล่ องของ  SME ให้ สอดคล้ องกั บ 
ควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย โดยกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย 
ปรับโครงสร้ำงหนี้ และเพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงสินเชื่อและแหล่งเงินทุน 
ด้วยต้นทุนที่เหมำะสม เพ่ือให้ธุรกิจที่มีศักยภำพยังสำมำรถอยู่รอด 
และรักษำกำรจ้ำงงำนต่อไปได้ รวมทั้งส่งเสริมกำรระดมทุนผ่ำนเครื่องมือ
ทำงกำรเงินที่หลำกหลำย อำทิ กำรใช้แพลตฟอร์มเพ่ือกำรระดมทุนสำธำรณะ 

2.1.1.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ธุรกิจขนำดใหญ่ช่วย SME ในกำรพัฒนำ 
และสร้ ำ งมูลค่ ำธุ รกิ จ  รวมถึ ง ใช้ เทคโนโลยี ในกำรด ำ เนินธุ รกิจ 
ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และกำรตลำด ตลอดจนปรับ
โครงสร้ำงปัจจัยแวดล้อมทั้งระบบเพ่ือขจัดอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจ
และยกระดับประสิทธิภำพของ SME ได้แก่ ลดต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของ SME โดยกำรผ่อนคลำยมำตรกำรภำครัฐ ให้กำรด ำเนินธุรกิจ 
มีควำมสะดวก คล่องตัว และมีโอกำสทำงธุรกิจมำกขึ้น อำทิ กำรเร่งรัด 
กำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริม SME ให้เข้ำถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ
และภำคเอกชน ให้สินเชื่อกำรค้ำของภำคธุรกิจและบังคับใช้อย่ำงทั่วถึง  
ปรับปรุ งระเบียบกฎหมำยเ พ่ือแก้ปัญหำและป้องกัน กำรแข่งขัน 
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ที่ไม่เป็นธรรม บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อน และเพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบงบประมำณและกำรติดตำมประเมินผล 

2.1.1.4 ส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่หัวเมืองหลักในภูมิภำค เมืองรอง โดยค ำนึงถึง
ฐำนทรัพยำกร ควำมพร้อม และศักยภำพของพื้นที ่ผ่ำนกำรให้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี พัฒนำสิ ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหร ับกำรค้ำ  
กำรลงทุนแบบครบวงจร รวมถึงส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่จ ำเป็นส ำหรับภำคธุรกิจ อำทิ ระบบกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ 
เสริมสร้ำงจุดเด่นทำงเศรษฐกิจของภำคหรือกลุ่มจังหวัด โดยกำรพัฒนำ 
กำรรวมกลุ ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบกำรในพื้นที ่เพื่อสร้ำงศักยภำพ 
ในกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสร้ำงกำรจ้ำงงำนในระยะยำว สนับสนุน
กำรสร้ำงต ำแหน่งงำนเพื่อรองรับผู้ว่ำงงำน แรงงำนคืนถิ่น และบัณฑิต
จบใหม่ ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนที่สอดคล้องกับภำคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
เติบโตในอนำคต รวมถึงศักยภำพ โอกำส และควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพื้นที ่ รวมทั้งยกระดับสถำบันกำรศึกษำในพื้นที ่ให้เป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำและกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริม
จุดเด่นทำงเศรษฐกิจของพื้นที ่นั ้น ๆ ตลอดจนพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่  
โดยจัดระบบขนส่งสำธำรณะ สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่มีคุณภำพ
และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนและกิจกรรมเศรษฐกิจ  

2.1.2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
ในระยะยาว (Future Growth) 
เป้าหมาย 
 มีกำรวำงรำกฐำนเพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่ 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนในอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำย  เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้ำ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.1.2.1 ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรทำงสุขภำพที ่ผู ้บริโภคมีแนวโน้ม 

ควำมต้องกำรเพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งกำรแพทย์
แผนปัจจุบันและกำรแพทย์แผนไทย รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
ด้ำนสุขภำพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง อำทิ 
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและอุตสำหกรรมอำหำรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
พร้อมทั ้งเร่งรัดกำรมุ ่งสู ่กำรเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมและบริกำร 
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ทำงกำรแพทย ์ โ ดยส ่ง เ ส ร ิมกำ รว ิจ ัย และพ ัฒนำผล ิตภ ัณฑ ์ย ำ 
และเครื ่องมือแพทย์ พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพตลอดห่วงโซ่ค ุณค่ำ 
ของอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่สินค้ำ 
และบริกำรที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของผู้ประกอบกำรไทย 

2.1.2.2 สนับสนุนควำมช่วยเหลือด้ำนสภำพคล่องให้กับอุตสำหกรรมอำหำร  
โดยส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือเพ่ิมก ำลังกำรผลิตและกำรจ้ำงงำน 
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงตลำด ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมอำหำรปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคยุคใหม่ และมุ่งสู่ธุรกิจอำหำรมูลค่ำสูง อำทิ 
อำหำรเพื่อสุขภำพ และอำหำรทำงกำรแพทย์ รวมถึงยกระดับโครงสร้ำง
อุตสำหกรรมอำหำรทั้งห่วงโซ่มูลค่ำ โดยกำรสร้ำงและใช ้ประโยชน์ 
จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรม อำทิ กำรส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะ
เพื ่อผล ิตว ัตถ ุด ิบที ่ม ีค ุณภำพให้แก่อ ุตสำหกรรมอำหำร  ตลอดจน 
เปิดโอกำสให้ท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทำน  
เพ่ือกระจำยรำยได้กลับสู่ชุมชน รวมถึงกำรสร้ำงกำรเติบโตและกำรหมุนเวียน
ของเศรษฐกิจฐำนรำก 

2.1.2.3 ส่งเสริมกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะผู้ประกอบกำรรำยย่อย 
ที ่ได ้ร ับผลกระทบจำกกำรเปลี ่ยนผ่ำนไปสู ่อ ุตสำหกรรมยำนยนต์
สม ัย ใหม ่ อำท ิ ผู ้ผล ิตชิ ้นส ่วนรถยนต ์ และผู ้ให ้บร ิกำรซ ่อมแซม  
และบ ำรุงรักษำ สนับสนุนกำรปรับตัวของผู้ประกอบกำรและแรงงำน 
ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องให้พร้อม
ส ำหรับกำรผลิตยำนยนต์สมัยใหม่ ทั ้งยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์
ขับเคลื ่อนอัตโนมัต ิ พร้อมทั ้งกระตุ ้นกำรลงทุนใหม่ ๆ ด้วยกำรให้ 
สิทธิประโยชน์ที่จ ำเป็น รวมทั้งสนับสนุนควำมร่วมมือระดับประเทศ 
ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและควำมเชี่ยวชำญ ส่งเสริมกำรใช้ชิ้นส่วน 
ภำยในประเทศในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ที ่ไม่ขัด 
ต่อข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ของควำมร่วมมือ/กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
ตลอดจนส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลงของอุตสำหกรรมยำนยนต์ทั้งระบบ
ไปสู่ยำนยนต์สมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกำรปรับระเบียบ 
กฎหมำย พร้อมทั้งกระตุ้นอุปสงค์ของผู้บริโภคในประเทศ และจัดให้มี
สถำนีบริกำรอัดประจุที่ทั่วถึง รวมทั้งเชื่อมโยงอุตสำหกรรมยำนยนต์กับ
สำขำอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข ้องเพิ ่มเติมเพื ่อขยำยฐำนอุตสำหกรรม อำทิ  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 20 - 

อุตสำหกรรมต่อเรือ อุตสำหกรรมระบบรำง และอุตสำหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.1.2.4 ส่งเสร ิมกำรท่องเที ่ยวภำยในประเทศ  ทั ้ง ในกลุ ่มภำคร ัฐ เอกชน  
และประชำชนทั่วไป ควบคู่ไปกับกำรฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ  
ยกระดับกำรคมนำคมเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที ่ยว มำตรฐำนที่พัก กำรพัฒนำชุมชน 
ผู ้ประกอบกำรและบุคลำกรที ่เกี ่ยวข้อง  โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
และมุ ่ง เน ้นกำรใช ้แรงงำนและทรัพยำกรในท้องถิ ่น เ พื ่อส ่ง เสร ิม 
กำรท่องเที ่ยวเช ิงสร ้ำงสรรค์และเน้นคุณภำพ ตลอดจน ยกระดับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัย โดยเฉพำะในกำรสอบสวนโรคและติดตำม 
กลุ่มเสี่ยงอย่ำงท่ัวถึงและครอบคลุม 

2.1.2.5 ส่งเสริมให้มีกำรปรับรูปแบบและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่กำรท่องเที่ยว  
โดยประยุกต์ใช้จุดแข็งของไทยภำยใต้เงื่อนไขและบริบทใหม่ของโลก  
อำทิ กำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของไทยในฐำนะประเทศที่ปลอดภัย 
จำกโรคระบำด เพ่ือให้ เป็นจุดหมำยปลำยทำงของกำรท่องเที่ยว 
ของกลุ่มผู้มีก ำลังซื้อสูง และกำรท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วยท ำงำนไปด้วย 

2.1.2.6 สร้ำงควำมหลำกหลำยให้กำรท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงกับบริกำร 
ทำงกำรแพทย์และพัฒนำอุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่
สินค้ำและบริกำรทำงสุขภำพ รวมถึงสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เ พื ่อกำรตลำดและสร้ำงประสบกำรณ์กำรท่องเที ่ยวรูปแบบใหม่  
ตลอดจนส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีขั ้นส ูงและนวัตกรรมเพื ่อเพิ ่ม
ประสิทธิภำพในด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก และเพิ่มควำมปลอดภัย
ทำงกำรท่องเที่ยว โดยให้ควำมส ำคัญกับควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย  

2.1.2.7 ส่งเสริมให้มีกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงกำรพัฒนำภำคกำรท่องเที่ยว 
ทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภำพมำกกว่ำปริมำณ ทั้งแนวทำงกำรส่งเสริม
กำรลงทุน รูปแบบกำรท่องเที่ยวที่สนับสนุน รวมถึงกลไกและวิธีกำร 
ในกำรติดตำมประเมินผลที่สำมำรถสะท้อนกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม ตลอดจนเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่มี
ศักยภำพ เพ่ือกระจำยรำยได้ไปยังชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำก  

2.1.2.8 ส่งเสร ิมกำรปร ับต ัวของ เกษตรกร โดยกำรสร ้ำงมูลค่ำเ พิ ่มให ้ก ับ 
สินค้ำเกษตร ผ่ำนกำรประยุกต์ใช ้ภูม ิป ัญญำท้องถิ ่นที ่ม ีเอกลักษณ์ 
เฉพำะพื้นที่ กำรพัฒนำระบบคุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ มำตรฐำน
ควำมปลอดภัย กำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
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กำรเรียนรู ้กำรใช้แพลตฟอร์ม และเครื ่องมือทำงกำรตลำดออนไลน์
ร ูปแบบใหม่เ พื ่อเพิ ่มโอกำสในกำรสร ้ำงรำยได ้ ส ่ง เสร ิมกำร ปร ับ
โครงสร ้ำ งภำคกำรเกษตรโดยกำรใช ้เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม 
ในกระบวนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มผลิตภำพ และสร้ำง
ม ูลค ่ำ เ พิ ่ม ในส ินค ้ำ เกษตร ให ้ส ำมำรถ เป ็นว ัตถ ุด ิบที ่ม ีค ุณภำพ 
ในภำคกำรผลิตที่ต่อเนื่อง อำทิ อุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรม
และบริกำรทำงกำรแพทย์ รวมทั ้งสนับสนุนกำรสร้ำงแพลตฟอร์ม
กำรตลำดดิจิทัลให้กลุ ่มเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนสำมำรถเข้ำถึง
ตลำดและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้โดยตรง เพื่อสร้ำง
รำยได้ และเป็นฐำนรองรับให้แก่แรงงำนที่ตกงำน  ตลอดจนพัฒนำ
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำนภำคกำรเกษตรให้สำมำรถขนส่งสินค้ำ
ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศได้ในสภำวะวิกฤตที่ระบบตลำด
หยุดชะงัก รวมถึงเชื่อมโยงกับภำคกำรผลิตอื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.1.2.9 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิต และจัดจ ำหน่ำย
ผล ิตภ ัณฑ์อำหำรม ูลค ่ำส ูง  รวมทั้งสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ทั้งระบบไปสู่ยำนยนต์สมัยใหม่ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อำทิ 
เทคโนโลยีแบตเตอรี่และมอเตอร์ 

2.1.3 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ  
(Enabling Factors) 
เป้าหมาย 
 มีกำรวำงรำกฐำนเพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่ 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล (IMD World Digital Competitiveness 

Ranking) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีควำมสำมำรถสูงที่สุด 40 อันดับแรก โดยมีอันดับ 
ดีขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 

 สัดส่ วนมูลค่ ำกำรลงทุนด้ ำนกำรวิจั ยและพัฒนำนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 1.5 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.1.3.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัลโดยเฉพำะอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม

ทั่วประเทศ และสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง 
2.1.3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำ ใช้ประโยชน์ และประยุกต์ใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ เช่น โครงสร้ำงพื้นฐำน 
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ด้ำนโลจิสติกส์ที่สำมำรถเชื่อมโยงระหว่ำงพื้นที่และรองรับกำรเติบโต
ของเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงกำรปรับตัวของโรงแรมที่เคยมีเป้ำหมำย
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำก ให้เป็นสถำนที่พักผ่อนดูแลผู้สูงอำยุ
แบบระยะยำว หรือสถำนที่พัฒนำฝีมือแรงงำน เป็นต้น รวมทั้งพัฒนำ
และใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยง ครอบคลุม และทั่วถึง  
เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของ
ภูมิภำค อำทิ ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ กำรค้ำ และกำรลงทุน 

2.1.3.3 สนับสนุนให ้ประชำชนและธุรก ิจรำยย่อยเข ้ำถ ึงเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  
เพื่อรับประโยชน์จำกมำตรกำรช่วยเหลือ และบริกำรของรัฐ กำรศึกษำ  
ตลอดจนโอกำสทำงเศรษฐกิจ 

2.1.3.4 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ เพ่ือยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนทุกกลุ่ม และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจ โดยเฉพำะ 
SME และ วิสำหกิจชุมชน ส่ง เสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของภำคเกษตรอุตสำหกรรม และบริกำรเป้ำหมำย
ที่สำมำรถใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้จริ ง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
เชิงระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยสู่ กำรผลิตเชิงพำณิชย์ ตลอดจน
เสริมสร้ำงกลไกควำมร่วมมือในกำรวิจัยและพัฒนำและร่วมลงทุนระหว่ำง
ภำครั ฐ เอกชน ภำควิชำกำร และสถำบันกำรเงินในกำรพัฒนำ 
และประยุกต์ใช้องค์ควำมรู ้และนวัตกรรม รวมทั ้งผลักดันกำรแก้ไข
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรผลิตงำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ิมจ ำนวน
และคุณภำพบุคลำกร และพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัย 
เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
ที่สนับสนุนภำคกำรผลิตเป้ำหมำยในระดับภูมิภำค  

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
แผนแม่บทการเกษตร 
2.2.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

เป้าหมาย 
 สินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ขยำยตัว เฉลี่ยร้อยละ 3 

ภำยในปี 2565 
  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 23 - 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง

และยกระดับควำมสำมำรถของเกษตรกรและชุมชนในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ ่มให้ก ับสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่น  รวมถึงกำรน ำเสนอ
เรื่องรำวเกี่ยวกับแหล่งก ำเนิดให้กับสินค้ำ สร้ำงควำมแตกต่ำงและโดดเด่น
ของสินค้ำในแต่ละท้องถิ ่น ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำของเกษตร  
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และกำรใช้ประโยชน์จำกควำมแตกต่ำงของเอกลักษณ์
ในแต่ละพื้นที ่ไปสู ่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที ่ยวและบริกำร 
สนับสนุนกำรน ำภูมิปัญญำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิต และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน
ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

2.2.2 เกษตรปลอดภัย 
เป้าหมาย 
 สินค้ำเกษตรปลอดภัยมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 

    ตัวช้ีวัด 

 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำเกษตรปลอดภัย ขยำยตัว เฉลี่ยร้อยละ 3 ภำยใน
ปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.2.1 เ ร ่ง ร ัด ก ำ รพ ัฒนำ เ กษตรปลอดภ ัย  โ ด ยสน ับสน ุน ก ำร จ ัดกำร 

ฐำนทรัพยำกรทำงกำรเกษตร ส่งเสริมระบบกำรผลิตที ่เป็นมิตรต่อ
สิ ่งแวดล้อม และระบบเกษตรกรรมยั ่งย ืน อำทิ เกษตรผสมผสำน  
เกษตรธรรมชำติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เพ่ือสร้ำง
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและมั ่นคงด้ำนอำหำรในระดับครัวเรือน 
รวมถึงกำรท ำเกษตรอินทรีย์วิถีชำวบ้ำน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์ 
เ ช ิง พ ำณ ิช ย ์ ส น ับ สน ุน ก ำ รก ำ หนดมำตร ฐ ำนควำมปลอดภ ัย 
และกำรตรวจร ับ รองค ุณภำพจำกสถำบ ันที ่ม ีค ว ำมน ่ำ เชื ่อ ถ ือ  
โดยควบคุมมำตรฐำนกำรใช้สำรเคมีหรือปุ๋ยเคมีกำรเกษตร ตลอดจน
พัฒนำระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับให ้เป ็นที ่ยอมร ับทั ้ง ในตลำด
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ สนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น 
ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีมำตรฐำน ตำมหลักกำร
ปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) จนถึง
มำตรฐำนขั้นสูง สร้ำงควำมตระหนักรู้ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเกี่ยวกับควำมปลอดภัย สุขภำวะและโภชนำกำร 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ที่เหมำะสม รวมถึงส่งเสริมกำรขยำยตลำดกำรบริโภคสินค้ำเกษตร 
และอำหำรปลอดภัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

2.2.3 เกษตรชีวภาพ 
เป้าหมาย 
 สินค้ำเกษตรชีวภำพมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 
 วิสำหกิจกำรเกษตรจำกฐำนชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น มีกำรจัดตั้งทุกต ำบลเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำของสินค้ำเกษตรชีวภำพ ขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 ภำยใน 
ปี 2565 

 จ ำนวนวิสำหกิจกำรเกษตรขนำดกลำงและเล็ก และผลิตภัณฑ์จำกฐำนชีวภำพ 1 ต ำบล 
1 วิสำหกิจ ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.3.1 เร่งรัดกำรพัฒนำเกษตรชีวภำพ โดยสนับสนุนกำรผลิต กำรแปรรูป  

กำ รพ ัฒนำส ินค ้ำ เ กษตรและผล ิตภ ัณฑ ์จ ำ กฐ ำน เ กษตรกรรม  
และฐำนทรัพยำกรชีวภำพ กำรใช้ประโยชน์จำกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพ 
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เชื้อจุลินทรีย์ สนับสนุนกำรใช้ฐำนจำกกำรเกษตรกรรมยั่งยนื
ที่ค ำนึงถึงระบบนิเวศ สภำพแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
เพ่ือต่อยอดไปสู่เกษตรชีวภำพ รวมทั้งกำรน ำวัตถุดิบเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร 
มำใช้ในอุตสำหกรรมและพลังงำนที ่เกี ่ยวเนื ่องกับชีวภำพ ยกระดับ
เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบกำรวิสำหกิจกำรเกษตรบนฐำนทรัพยำกร
ชีวภำพ ส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร และผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละพื ้นที ่ ตลอดจนกำรแปรรูปเพื ่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ ่ม เพื ่อขยำยสู ่ตลำดอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร  
สินค้ำโภชนำเภสัช ผลิตภัณฑ์เวชส ำอำง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส ำอำง 
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประโยชน์และผลิตภัณฑ์จำกเกษตรชีวภำพ 
รวมทั้งสรรพคุณของสมุนไพรไทย  

2.2.4 เกษตรแปรรูป 
เป้าหมาย 
 สินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำสินค้ำเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ขยำยตัว เฉลี่ยร้อยละ 3 
ภำยในปี 2565 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.4.1 เร่งรัดกำรพัฒนำเกษตรแปรรูป โดยใช้วัตถุดิบและผลิตผลทำงกำรเกษตร 

ในกำรแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที ่ม ีม ูลค่ำส ูง โดยใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม รวมทั้งองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำที่ทันสมัยและสำมำรถ
สร้ำงควำมแตกต่ำง ส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่ำเฉพำะ
และมีคุณภำพสูงสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและน ำไปสู่ 
กำรผลิตเชิงพำณิชย์ รวมทั ้งผลักดันให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ใน  
กำรเ พิ ่มประส ิทธ ิภำพกระบวนกำรผลิตหลังกำรเก ็บ เกี ่ยว อำท ิ  
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ กำรควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภัย กำรติดตำม
ผลิตภัณฑ์ระหว่ำงขนส่ง กำรยืดอำยุของอำหำรและสินค้ำเกษตร 
ในบรรจ ุภ ัณฑ์ สนับสนุนกำรสร้ำงตรำสินค้ำ เครื ่องหมำยกำรค้ำ  
และกำรปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงกำรขยำยช่องทำง
กำรตลำด  

2.2.5 เกษตรอัจฉริยะ 
เป้าหมาย 
 สินค้ำที่ได้จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 
 ผลผลิตต่อหน่วยของฟำร์มหรือแปลงที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 มูลค่ำสินค้ำที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 3 ภำยในปี 

2565 
 ผลผลิตต่อหน่วยของฟำร์มหรือแปลงที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพ่ิมข้ึน 

เฉลี่ยร้อยละ 10 ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.5.1 ส่งเสร ิมกำรพัฒนำเกษตรอัจฉร ิยะ โดยพัฒนำพันธุ ์พ ืช พันธุ ์ส ัตว ์  

ปัจจัยกำรผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์กำรเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมกำรเกษตรแห่งอนำคต อำทิ เกษตรแม่นย ำ เกษตรในร่ม 
และเกษตรแนวตั้ง พัฒนำศักยภำพเกษตรกรอัจฉริยะให้มีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในกำรจ ัดกำรภำคเกษตรที ่เป ็นม ิตรต ่อสิ ่งแวดล ้อม ตลอดจนใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ รวมทั้งเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรเกษตร ส่งเสริมกำรท ำระบบฟำร์ม
อ ัจ ฉร ิย ะ  โ ดยถ ่ำ ยทอดองค ์ค ว ำมรู ้ และสน ับสน ุน เทค โน โล ยี 
ให้เกษตรกรในรำคำที่สำมำรถเข้ำถึงได้ เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิต  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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2.2.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เป้าหมาย 
 ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วยมีกำรปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
 สถำบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มเป้ำหมำย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีควำมเข้มแข็งในระดับมำตรฐำนเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

 มูลค่ำผลผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภำยในปี 2565 
 สถำบันเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีควำมเข้มแข็ง 

ในระดับมำตรฐำน  
 - สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ อย่ำงน้อย เฉลี่ยร้อยละ ๙๐  
 - วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร มีควำมเข้มแข็ง เฉลี่ยร้อยละ ๒๕ ภำยใน 
      ปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.6.1 ส ่ง เสร ิมกำรจ ัดกำรระบบน ิเ วศเกษตร โดยจ ัด พื ้นที ่กำร เกษตร 

ให้สอดคล้องกับระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและคุณภำพดินตำมแผนที่
เกษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri-map) รวมทั้งสร้ำงเสถียรภำพ 
และควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ของเกษตรกร อำทิ กำรชดเชย กำรประกันรำยได้ 
ประกันภัยสินค้ำเกษตร เครื่องมือทำงกำรเงินสมัยใหม่ เกษตรพันธสัญญำ 
และระบบแบ่งปันผลก ำไรสินค้ำเกษตร กำรแก้ไขปัญหำข้ำวครบวงจร 
พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตรและระบบติดตำมเฝ้ำระวัง
เตือนภัยสินค้ำเกษตร เพื่อก ำหนดมำตรกำรรองรับ และกำรประกัน
ควำมเสี่ยง สนับสนุนกำรท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง กำรรวมกลุ่มเกษตรกร กำรเข้ำถึงแหล่งทุน พัฒนำศักยภำพ
เกษตรกรในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต กำรตลำดสินค้ำเกษตร 
รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรค้ำ 
และพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร  

 แผนแม่บทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.2.7 อุตสาหกรรมชีวภาพ 

เป้าหมาย 
 อุตสำหกรรมชีวภำพมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมชีวภำพ ร้อยละ ๑๐ ภำยในปี 2565 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.7.1 ส่งเสร ิมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพ โดยสนับสนุนกำรสร ้ำง

เศรษฐกิจฐำนชีวภำพแบบครบวงจร กำรต่อยอดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
และวำงรำกฐำนกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
ชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ที่มีกำรใช้นวัตกรรม
และประโยชน์จำกทรัพยำกรฐำนชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกวัตถุดิบชีวภำพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
ชีวภำพ เร่งรัดกำรจัดท ำและใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลทรัพยำกรชีวภำพ 
กำรจัดท ำแผนที่และข้อมูลแสดงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั ้งกำรจัดกำรเทคโนโลยีและทรัพย์ส ินทำงปัญญำทำงชีวภำพ  
เพ่ือเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ฐำนข้อมูลธนำคำรชีวภำพแห่งชำติ ระบบนวัตกรรมแบบเปิดไปใช้
ประโยชน์ ผลักดันให้มีกำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของระบบนิเวศ 
ที่ เป็นมำตรฐำน รวมทั้งพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมชีวภำพในพ้ืนที่ 
ที่เหมำะสมด้วยกำรสร้ำงโอกำสและขยำยช่องทำงกำรค้ำทั้งในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ สร้ำงกำรรับรู้และกระตุ้นให้เกิดควำมต้องกำรบริโภค
หรือใช้ผลิตภัณฑ์ฐำนชีวภำพ ก ำหนดมำตรกำรและสร้ำงแรงจู งใจ 
เพื ่อส่งเสริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรจำกเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 
ตลอดจนใช้กลไกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีด้ำนเศรษฐกิจชีวภำพ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และสร้ำงรำยได้จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของวิสำหกิจชุมชน 
และชุมชนท้องถิ ่น และสร ้ำงกำรมีส ่วนร ่วมของช ุมชน ในกำรดูแล
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทั้งด้ำนโลจิสติกส์ ก ำลังคน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม กำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงกำรด ำเนินกำรปรับปรุง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอ้ือต่อกำรลงทุนในอุตสำหกรรมชีวภำพ 

2.2.8 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
เป้าหมาย 
 อุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี ภำยใน 

ปี 2565 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.2.8.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร 
โดยบูรณำกำรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ควบคู่



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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กับอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่มูลค่ำ  มุ่งเน้นกำรขยำยช่องทำง
ก ำ ร ต ล ำ ด ทั ้ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต ่ำ ง ป ร ะ เ ท ศ ที ่เ ชื ่อ ม โ ย ง ก ับ  
กำรท่องเที ่ยวเชิงสุขภำพและกิจกรรมที ่สร้ำงมูลค่ำเพิ ่ม สนับสนุน  
กำรยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ และมำตรฐำนบริกำรทำงกำรแพทย์ 
ก ำ ร แพทย ์แผน ไทย  จ ัด ให ้ม ีศ ูน ย ์ทดสอบมำตรฐ ำน ผลิตภัณฑ ์
ทำงกำรแพทย์ และสนับสนุนกำรน ำผลิตภัณฑ์ของอุตสำหกรรมกำรแพทย์ 
ที ่ทันสมัยมำใช้ในประเทศ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
สื่อสำรสมัยใหม่ และนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให ้บร ิกำร รวมทั ้งกำรม ีระบบเฝ ้ำระว ัง  ป ้องก ันควบคุมโรค 
ด้ำนเวชศำสตร์กำรเดินทำงและท่องเที ่ยว และผลักดันให้ประเทศ 
สู่กำรเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ (Medical Hub)  

2.2.9 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เป้าหมาย 
 อุตสำหกรรมและบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์มีกำรขยำยตัว

เพ่ิมขึ้น 
 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์  

ขยำยตัว เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี ภำยในปี 2565 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีประสิทธิภำพที่สุด 

40 อันดับแรก ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.9.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ 

โดยยกระดับควำมสำมำรถของผู้ผลิต ผู้พัฒนำ ผู้ออกแบบรวมถึงส่งเสริม 
กำรลงทุนทั ้ง ในและต่ำงประเทศ  มุ ่ง เน ้นกำรใช้ป ัญญำประดิษฐ์  
ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนำคต  
สร้ำงควำมตระหนักรู้และสนับสนุนกำรลงทุนตำมระดับควำมพร้อม 
ของผู ้ประกอบกำรในกำรสร้ำงตลำดภำยในและกำรขยำยช่องทำง
กำรตลำดในต่ำงประเทศ ส ่ง เสร ิมกำรสร ้ำง และพัฒนำบ ุคลำกร 
ทั ้งผู ้ผล ิต ผู ้ให ้บร ิกำร และผู ้ใช ้งำนในภำคส่วนต่ำง ๆ ให ้ม ีท ักษะ  
และควำมเชี่ยวชำญ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง คลัสเตอร์ของอุตสำหกรรม
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และกำรมีกลไกสนับสนุนกำรขับเคลื ่อนอุตสำหกรรมแบบครบวงจร 
สนับสนุนกำรน ำบุคลำกรต่ำงชำติที ่มีทักษะควำมรู ้ ควำมเชี ่ยวชำญ 
มำท ำงำนและก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เรียนรู้
ทักษะและปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

2.2.10 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนในภูมิภำคโดยเฉพำะอำกำศยำน 

รุ่นใหม ่
 ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนสูงขึ้น (Tier) 

ตัวช้ีวัด 
 ส่วนแบ่งกำรตลำดของจ ำนวนอำกำศยำนที่ เข้ำซ่อมในภำคพ้ืนเอเชียแปซิ ฟิก  

เฉลี่ยร้อยละ 1 ภำยในปี 2570 
 จ ำนวนผู้ ประกอบกำรผลิ ตชิ้ นส่ วนอำกำศยำน อยู่ ในระดับ  Tier 4  ภำยใน 

ปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.10.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำระบบคมนำคม 

โดยผลักดันกำรเปลี ่ยนผ่ำนอุตสำหกรรมยำนยนต์ไปสู ่อุตสำหกรรม 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำอัจฉริยะ ส่งเสริม เทคโนโลยีและพัฒนำอุตสำหกรรม
ระบบกักเก็บพลังงำน พลังงำนไฮโดรเจน และพลังงำนทำงเลือกอื่น ๆ  
สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมและมูลค่ำเพิ่ม พัฒนำเทคโนโลยี บุคลำกร
และโครงสร ้ำ ง พื ้นฐำนรองร ับกำรพ ัฒนำอ ุตสำหกรรมต ่อ เนื ่อง
ภำยในประเทศ สนับสนุนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และยกระดับทักษะ
ควำมเชี่ยวชำญของผู้ประกอบกำรรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 
อำทิ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน
รองรับกำรจัดตั ้งนิคมศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนที่ได้มำตรฐำนสำกล 
ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรสำยกำรบินของประเทศ  ด้ำนกำรขนส่ง
ผู้โดยสำรและสินค้ำมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สูงขึ้น โดยสร้ำง
เครือข่ำยเส้นทำงบินและรักษำมำตรฐำนควำมปลอดภัย ตลอดจน 
กำรพ ัฒนำอ ุตสำหกรรมระบบรำงและอ ุตสำหกรรมสน ับสน ุน 
ของประเทศทั้งระบบให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล รวมทั้งสนับสนุน 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ ้ำหน้ำที ่ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ  
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
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2.2.11 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

เป้าหมาย 
 อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 
 กำรส่งออกของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมควำมม่ันคงของประเทศ  
 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรส่งออกของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.11.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมควำมมั่นคงให้มีศักยภำพเชิงเศรษฐกิจ 

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

2.2.12 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมาย 
 แรงงำนไทยมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น 
 ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลในด้ำนควำมพร้อมในอนำคตดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะแรงงำนอยู่ใน 

กลุ่มประเทศที่มีควำมสำมำรถสูงที่สุด ๔ อันดับแรกของภูมิภำคอำเซียน 
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 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีประสิทธิภำพ
ที่สุด ๔๐ อันดับแรก  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.12.1 เร ่งร ัดกำรพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  

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

     แผนแม่บทการท่องเที่ยว 

2.2.13 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
 เมืองและชุมชนที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
 สินค้ำท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมได้รับกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ

เพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม  

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ภำยในปี 2565 
 จ ำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม  

๕ เมือง ภำยในปี 256๕ 
 อัตรำกำรขยำยตัวของจ ำนวนสินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  

และวัฒนธรรมที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ เฉลี่ยร้อยละ ๕ ภำยใน 
ปี 2565  
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   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.13.1 ส่งเสริมกำรท่องเที ่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม  โดยยกระดับ 

กำรเสริมสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยว
ด ้วยกำรใช ้องค์ควำมรู ้ นว ัตกรรม เทคโนโลยี และกำรออกแบบ  
บนฐำนของทุนทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ ่นที ่มีเอกลักษณ์
เฉพำะถิ่น เพื่อให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนและเมืองแห่ง
ศิลปะเชิงสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำรท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ และกำรท่องเที่ยววิถีพุทธ ตลอดจนส่งเสริมกำรจดทะเบียน  
กำรคุ้มครอง กำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำและภูมิปัญญำ เพื่อสนับสนุน
กำรพัฒนำต่อยอดไปสู ่กำรท่องเที ่ยวเช ิงสร้ำงสรรค์ และกำรเป็น 
เมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที ่ยวของภูมิภำค อำทิ แหล่งประวัติศำสตร์ 
ศ ิลปว ัฒนธรรมไทย มรดกว ัฒนธรรม ส ินค ้ำช ุมชน อำหำรไทย  
และกำรแพทย์แผนไทย 

2.2.14 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

เป้าหมาย 
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
 กำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงในกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติของไทย 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เฉลี่ยร้อยละ ๕ ภำยใน 

ปี 2565 
 อันดับของไทยในกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงในกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติ  

ตำมดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA) อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๒๓ ภำยในปี 2565 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.14.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองท่องเที่ยว

เชิงธุรกิจให้มีความพร้อมและอ านวยความสะดวกส าหรับการเดินทาง 
เพ่ือการประกอบธุรกิจ สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับ
นานาชาติ การจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) การจัดงานแสดงสินค้า 
การจัดกิจกรรม และส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
และการกีฬาเพื่อการท่องเที ่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) 
พัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ สนับสนุนภาคเอกชนและพัฒนาอุตสาหกรรม 
การกีฬาเพื ่อสร ้างม ูลค่าเ พิ ่มทางเศรษฐกิจ  ส ่ง เสร ิมการกระจาย 
การท ่องเที ่ยว เช ิงธ ุรก ิจ ไปย ัง พื ้นที ่ที ่ม ีศ ักยภาพ เ พื ่อจ ูง ใจให ้เก ิด 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 33 - 

การเดินทางท่องเที ่ยวเชิงธุรกิจและดึงดูดนักท่องเที ่ยวที ่มีคุณภาพ 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น และชุมชน
ท้องถิ่นในการน าเสนอสินค้าและบริการรองรับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ร วมถึ ง ส ร้ า งความ เข้ มแข็ ง ให้ กั บผู้ ป ร ะกอบการและบุ คลากร 
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  

2.2.15 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

เป้าหมาย 
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น 
 อันดับด้ำนรำยได้กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของประเทศไทย 
 สถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและบริกำรทำงกำรแพทย์ได้รับ

มำตรฐำนเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย 

เฉลี่ยร้อยละ ๕ ภำยในปี 2565 
 อันดับด้ำนรำยได้กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของประเทศไทย โดย Global Wellness 

Institute ดีขึ้น อันดับที่ ๑๒ ภำยในปี 2565 
 อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่ได้รับ

มำตรฐำนกำรท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ ๕ ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.15.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และกำรแพทย์  

แผนไทย โดยกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
ให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล ทั ้งคุณภำพของสถำนประกอบกำรที ่มี 
ควำมสะอำด ปลอดภ ัย  และค ุณภำพของผู ้ให ้บร ิกำรที ่ม ีท ักษะ 
และควำมเชี่ยวชำญ สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพรูปแบบใหม่ 
บนพื้นฐำนของทรัพยำกรที ่ม ีศ ักยภำพ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ 
ควำมเป็นไทยในกำรให้บริกำรบ ำบัด ฟื ้นฟู ร ักษำสุขภำพ รวมทั ้ง
ยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและควำมงำมแบบครบวงจร พัฒนำ
คุณภำพผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรแพทย์แผนไทยให้มีมำตรฐำนระดับสำกล  
ต่อยอดให้เกิดสินค้ำใหม่และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำและสมุนไพรไทย 
ตลอดจนพัฒนำเมืองสมุนไพรและศูนย์สุขภำพดี  

  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 34 - 

2.2.16 การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
เป้าหมาย 
 รำยได้กำรท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำเพ่ิมขึ้น 
 กำรขยำยตัวของท่ำเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้กำรท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำ เฉลี่ยร้อยละ ๕ ภำยใน 

ปี 2565 
 มีจ ำนวนท่ำเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย ๒ ท่ำเรือ ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.16.1 ส ่ง เสร ิมการท ่องเที ่ยวส าราญทางน้ า  โดยการเ พิ ่มประสิทธ ิภาพ 

การให้บริการและพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  
และสิ ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที ่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐาน  
สะอาดและปลอดภัย ปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสาร เรือส าราญ
และเรือยอร์ช พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ
เส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง ลุ่มน้ าสายส าคัญ และให้ความส าคัญ
กับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว สร้างสรรค์
และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและสอดคล้อง
ก ับบร ิบทของ พื ้นที ่แ ละช ุมชน  โดยมุ่ งเน้นการกระจายกิจกรรม 
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ และการสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชน พัฒนาและปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที ่ยวทางน้ าในทุกมิติ เช่น ความปลอดภัย 
ในการเดินทางท่องเที ่ยว การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
ข ้ามแดนของบ ุคคลและต ัว เร ือ  ตลอดจน การพัฒนาบุคลากรที่มี 
ความถนัดเฉพาะทาง เป็นต้น 

2.2.17 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของจ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เดินทำงผ่ำนแดนระหว่ำง

ประเทศไทยกับประเทศสมำชิกอำเซียน เฉลี่ยร้อยละ ๕ ภำยในปี 2565 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.17.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

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

2.2.18 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย 
 นักท่องเที่ยวมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น 
 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวมีคุณภำพและมำตรฐำนดีขึ้น 
 กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel 

& Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๗๐ ภำยในปี 2565 
 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมทำงบก

และทำงน้ ำ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๕๐ ภำยในปี 2565 

 อันดับขีดควำมสำมำรถด้ำนควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ  
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๑๐  
ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.18.1 เร่งรัดการพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว 

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ 
เพ่ือมุ่งเน้นขยายตลาดและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีรายได้สูง 
โดยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกัน
ผลกระทบที ่อาจเกิดจากกิจกรรมการท่องเที ่ยวทุกมิต ิ โดยเฉพาะ 
ด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟู
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แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ  
เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนา
ผู้ประกอบการ ชุมชนและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้ งระบบ ให้มี 
ความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 
ควบคู่ ไปกับการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี 
ด้านการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว  

 แผนแม่บทพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

2.2.19 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย 
 เมืองในพ้ืนที่เป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือกระจำยควำมเจริญและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

ในทุกมิต ิ

ตัวช้ีวัด 
 เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่มีกำรพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อำศัย และพ้ืนที่เฉพำะ 

จ ำนวน ๖ เมือง (กรุงเทพ และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก สงขลำ และภูเก็ต) ภำยในปี 2565 

 เมืองที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองอัจฉริยะ จ ำนวน ๕ เมือง (กรุงเทพ และปริมณฑล 
เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลำ และภูเก็ต) ภำยในปี 2565 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.19.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของภำค โดยกำรพัฒนำ

เมืองน่ำอยู ่อ ัจฉริยะในกรุงเทพและปริมณฑล เช ียงใหม่ ขอนแก่น  
เมืองในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก สงขลำ และภูเก็ต  
โดยสนับสนุนกำรลงทุนของภำคเอกชน กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
เพ่ือส่งเสริมเขตนวัตกรรมรองรับกำรพัฒนำนวัตกรรมและวิสำหกิจ 
รูปแบบใหม่ กำรพัฒนำระบบขนส่งมวลชนขนำดใหญ่ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโทรคมนำคม กำรสื ่อสำรและดิจิทัล  รวมทั ้ง
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำน พลังงำนสะอำด และระบบกำรจ ัดกำรสิ ่งแวดล้อมที ่ไ ด้
มำตรฐำน สนับสนุนกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำง
ควำมเจริญ แผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนกำรรับมือภัยพิบัติ และจัดท ำ



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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แผนผังภูมินิ เวศ โดยมุ่ งเน้นกำรพัฒนำพ้ืนที่ เมืองชั้นในเพ่ือลดปัญหำ 
กำรกระจัดกระจำยของเมือง สนับสนุนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำ
เมืองขนำดใหญ่และเปิดกว้ำง พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเมือง
ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำเมืองระดับชำติและระดับท้องถิ่น เครือข่ำย 
กำรพัฒนำเมืองในระดับต่ำง ๆ รวมทั้งศึกษำ ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง  

2.2.19.2 ส่งเสร ิมกำรกระจำยควำมเจร ิญสู ่ภ ูม ิภำคเพื ่อลดควำมเหลื ่อมล้ ำ   
โดยพ ัฒนำเม ืองขนำดกลำงให ้เป ็น เม ืองน ่ำอยู ่ที ่เป ็นศ ูนย ์กลำง  
ทำงเศรษฐกิจและสังคมและกำรบริกำรให้กับพื้นที่โดยรอบ ครอบคลุม  
กำรพัฒนำพื้นที่ชนบท เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุน
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรพัฒนำเมืองที่มีกำรบูรณำกำรกับทุกภำคส่วน  
ทั ้ง ในกำรสงวนร ักษำ อน ุร ักษ ์ และฟื ้นฟ ูแหล่งโบรำณคดี มรดก 
ทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น  
อย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมควำมเหมำะสม
ของแต่ละเมือง แผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนรองรับภัยพิบัติ ตลอดจน
กำรพัฒนำเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีกำรบริหำรจัดกำร โดยใช้ประโยชน์ 
จำกเทคโนโลยี  มุ่ งเน้นกำรมีส่ วนร่ วมจำกประชำชน กำรต่อยอด 
จำกพื้นฐำนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในท้องถิ่น มุ่งเน้น 
กำรให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมแก่พ้ืนที่โดยรอบ 
รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรรักษำพื้นที่ 
สีเขียวอย่ำงเป็นระบบ โดยภำคเหนือ มุ่งเน้นกำรพัฒนำและส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม กำรเกษตรมูลค่ำสูง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มุ ่งเน้นกำรพัฒนำกำรค้ำและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจใหม่ กำรเกษตร
มูลค่ำส ูง และเศรษฐกิจชีวภำพ ภำคกลำงและตะวันออก มุ ่งเน้น 
กำรพัฒนำให้เป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรมูลค่ำสูงด้วยกำรวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ควบคู่กับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำร 
แห่งอนำคต ภำคใต้ มุ ่ง เน ้นกำรพัฒนำและส่งเสร ิมกำรท่องเที ่ยว 
ตำมศักยภำพของพื้นที่ พัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
แบบครบวงจร และเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนกับต่ำงประเทศ 

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



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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ตัวช้ีวัด 
 เมืองคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในเมืองอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน จ ำนวน ๕ เมือง (กรุงเทพ

และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลำ และ ภูเก็ต) ภำยในปี 2565 
 พ้ืนที่ที่มีกำรด ำเนินกำรสงวน รักษำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ 

มรดกทำงสถำปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนในพ้ืนที่ อย่ำงน้อยใน ๓ จังหวัด 
ของ ๑ ภำค ภำยในปี 2565 

     นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.20.1 จัดท ำแผนผังภูมินิเวศ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำพื้นที ่เมืองชั้นในเพื่อลด

ปัญหำกำรกระจัดกระจำยของเมือง สนับสนุนกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและระบบข้อมูลขนำดใหญ่ที่ทุกหน่วยงำนสำมำรถ
ใช้งำนร่วมกัน ตลอดจนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเมือง 
ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำเมืองระดับชำติและระดับท้องถิ ่น 
เคร ือข ่ำยกำรพัฒนำเมืองในระดับต่ำง ๆ รวมทั ้งศ ึกษำ ปร ับปรุง
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

2.2.21 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์   
เป้าหมาย 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
 ประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
 กำรขนส่งสินค้ำทำงรำงเพ่ิมขึ้น 
 กำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เฉลี่ยน้อยกว่ำ ร้อยละ ๑๒ ภำยในปี 2565 
 ดัชนีวัดประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศของประเทศไทย  อยู่ใน ๒๕  

ล ำดับแรก หรือคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๐ ภำยในปี 2565 
 สัดส่ วนปริมำณกำรขนส่ งสินค้ำทำงรำงต่อปริมำณกำรขนส่ งสินค้ ำทั้ งหมด 

เฉลี่ยร้อยละ ๔ ภำยในปี 2565 
 สัดส่ วนกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่ งสำธำรณะในเขตเมืองต่อกำรเดินทำง 

ในเมืองทั้งหมด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๓๐  
และในเมืองหลักในภูมิภำค เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๕ ภำยในปี 2565 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.21.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงรำง โดยพัฒนำโครงข่ำยทำงรถไฟ

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

2.2.21.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงน้ ำ โดยพัฒนำและบริหำรจัดกำรท่ำเรือ 
พ้ืนที่หลังท่ำเรือ บ ำรุงรักษำร่องน้ ำ รวมถึงกำรส ำรวจ พิสูจน์และสอบเขต
ตำมเอกสำรสิทธิ์ แนวแม่น้ ำและแหล่งน้ ำธรรมชำติ สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำงและอำคำรที่รุกล้ ำแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งธรรมชำติ 
โดยรับฟังควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน 
รวมทั้งสนับสนุนกำรศึกษำปัญหำและผลกระทบของแม่น้ ำล ำคลอง 
และแหล่งน้ ำธรรมชำติ ส ่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำร 
และกำรตลำดเพื่อกระตุ ้นให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ท่ำเรือทั ้งชำยฝั ่ง  
และท ่ำ เร ือแม ่น้ ำ ในภ ูม ิภำค  ตลอดจนยกระด ับ ให้ เป็นจุดน ำเข้ำ 
- ส่งออกสินค้ำของกลุ่มประเทศกัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ เวียดนำม  
และเป็นท่ำเรือสนับสนุนให้กับท่ำเรือหลักของประเทศ โดยเฉพำะ
ท่ำ เร ือแหลมฉบัง  ส ่ง เสร ิมให ้ผู ้ประกอบกำรใช ้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่สอดรับกับบริบทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  

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

2.2.21.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงถนน โดยกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำ
โครงข่ำยถนนให้มีค ุณภำพ สำมำรถรองรับควำมต้องกำรเดินทำง 
และขนส่งสินค้ำระหว่ำงพื้นที่บริเวณด่ำนกำรค้ำ และประตูกำรค้ำหลัก  
ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมทั้งรองรับกำรพัฒนำเมืองและพื้นที่
พิเศษ พ้ืนที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสำหกรรม และเชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งรูปแบบอื่น สนับสนุนกำรบูรณำกำรข้อมูลกำรเดินทำง กำรขนส่ง
ทุกรูปแบบและฐำนข้อมูล เพื่อน ำไปสู่กำรควบคุมสั่งกำรและบริหำร



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
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พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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จัดกำรจรำจรอัจฉริยะในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ รวมทั้งสนับสนุน
กำรใช้ยำนพำหนะที ่ใช ้พลังงำนสะอำดและมีประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไข
ปัญหำจุดเสี่ยงอันตรำยเพ่ือลดควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุทำงถนน  

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

2.2.21.6 สนับสนุนกำรพัฒนำกำรขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
และกำรพัฒนำข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดกำรเชื ่อมโยง  
อย่ำงไร้รอยต่อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตลอดโซ่อุปทำน 
ที่ครอบคลุมกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
ก ับ สิ่ งแวดล้อม ยกระดับผู้ ให้บริ กำรโลจิสติกส์ ของประเทศให้ ได้
มำตรฐำนสำกล รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะทำง ตลอดจน
ผลักดันให้มีกำรปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรปรับปรุงกฎหมำยให้มีมำตรฐำนสำกล 
สนับสนุนกำรใช้ยำงพำรำในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ  
และกำรดึงดูดกำรลงทุนของภำคเอกชนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทันสมัย  

2.2.22 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน   
เป้าหมาย 
 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลง 
 กำรใช้พลังงำนทดแทนที่ผลิตภำยในประเทศเพ่ิมมำกขึ้น 
 ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศเพ่ิมขึ้น 
 กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบไฟฟ้ำของประเทศให้มีประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยี  

ระบบโครงข่ำยสมำร์ทกริด 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำเฉลี่ยไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ ภำยใน 

ปี 2565 
 สัดส่วนของกำรใช้พลังงำนทดแทนที่ผลิตได้ภำยในประเทศในกำรผลิตไฟฟ้ำ ควำมร้อน

และเชื้อเพลิงชีวภำพ เฉลี่ยร้อยละ ๑๕ - ๑๘ ของพลังงำนขั้นสุดท้ำย ภำยในปี 2565 
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 ค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้พลังงำน ๗.๔๐ พันตัน เทียบเท่ำน้ ำมันดิบ/พันล้ำนบำท ภำยใน 
ปี 2565 

 จ ำนวนแผนงำนและ/หรือโครงกำรที่ก ำลังพัฒนำ/โครงกำรน ำร่อง/โครงกำร 
ที่มีกำรใช้งำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำในแต่ละระยะ  
โดยพัฒนำและสำธิตน ำร่องกำรใช้งำนระบบสมำร์ทกริด อย่ำงน้อย ๘ แผนงำน/
โครงกำร ภำยในปี 2565 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.22.1 สนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงด้ำนพลังงำนให้มีควำมมั ่นคงรองรับ  

ควำมต้องกำรใช้พลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี กำรจัดหำ 
พัฒนำ และจัดกำรแหล่งปิโตรเลียม  เชื ้อเพลิงธรรมชำติทำงเลือก 
และถ่ำนหิน ส ่ง เสริมพลังงำนอัจฉร ิยะและระบบกักเก ็บพลังงำน 
ผ่ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและปัจจัยแวดล้อม กำรผลิต กำรใช้ และกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทน โดยมุ่งเน้นพลังงำนทดแทนชุมชน รวมถึง
กำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรผลิตและใช้ไฟฟ้ำแบบเรียลไทม์ 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจ 
ภำคขนส่ง ภำคครัวเรือน ภำครัฐ รวมทั้งสนับสนุนกำรปลูกจิตส ำนึกให้
เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 

2.2.23 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมาย 
 ประชำชนมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตมำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ ๗๐ ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.23.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัล ในส่วนของโครงข่ำย

สื ่อสำรหลักและบรอดแบรนด์ควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทั ่วประเทศ 
สนับสนุนกำรบูรณำกำรกำรใช้งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนดิจิทัลและรูปแบบสถำปัตยกรรมโครงข่ำยให้เชื่อมต่อ โดยพัฒนำ
เทคโนโลย ีสื ่อสำรไร ้สำยในระบบ 5G สนับสน ุนกำรแข ่งข ันของ
ผู ้ประกอบกำรรำยใหม่ในด้ำนกำรบริกำรปลำยทำงทั ้งแบบใช้สำย  
และไร้สำย ส่งเสริมกำรลงทุนและร่วมใช้ทรัพยำกรโครงสร้ำงพื้นฐำน  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ครอบคลุมทั้งภำคพื้นดิน เคเบิ้ลใต้น้ ำ 
และระบบดำวเทียม สนับสนุนกำรพัฒนำระบบนิเวศด้ำนดิจิทัล อำทิ 
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ศูนย ์ข ้อม ูลที ่ได ้มำตรฐำนสำกล บุคลำกร สิ ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
กำรปร ับปร ุงกฎหมำยที ่เกี ่ยวข ้อง รวมถ ึงกำรก ำหนดมำตรกำร  
และแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริกำร 
รวมทั้ง มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมส ำคัญ 
อำทิ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำนกำรเงิน ตลอดจนส่งเสริมให้
เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคำมไซเบอร์  

 แผนแม่บทผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

2.2.24 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

เป้าหมาย 
 กำรขยำยตัวของวิสำหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวจ ำนวนกำรก่อตั้งวิสำหกิจเริ่มต้น เฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ภำยใน 

ปี 2565 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ใน

อันดับที่ ๑ ใน ๓๖ ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.24.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ โดยวำงรำกฐำน

กำรศึกษำให้กับเยำวชนรุ่นใหม่มีทักษะและจิตวิญญำณในกำรประกอบธุรกิจ 
พัฒนำทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นและตำมควำมถนัดที่แตกต่ำงและหลำกหลำย
ของแรงงำน ผู้ประกอบกำร SME และชุมชนผ่ำนแพลตฟอร์มพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะทั้งผู้ประกอบกำร 
SME และผู ้ประกอบกำรยุคใหม่ ส่งเสริมกำรพัฒนำวิสำหกิจเริ ่มต้น 
ให้สำมำรถน ำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมำสร้ำงธุรกิจ และใช้ประโยชน์
จำกเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย สนับสนุนกำรให้สิทธิประโยชน์
เ พื ่อด ึงด ูดแรงงำนและบ ุคลำกรค ุณภำพ ส ่ง เสร ิมกำรรวมกลุ ่ม  
และสร้ำงเครือข่ำยของผู้ประกอบกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ร วมทั ้งพ ัฒนำระบบและกลไกที ่ท ำ ให ้เ ก ิดควำม เชื ่อม โย งของ 
ห่วงโซ่มูลค่ำ 

2.2.25 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

เป้าหมาย 
 สินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่ไม่ใช่รำยใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 มูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนของกิจกำรที่เริ่มตั้งต้นและวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อมเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวสินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่ ไม่ ใช่รำยใหญ่ ร้อยละ ๑๐ ภำยใน 

ปี 2565 
 อัตรำมูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนของกิจกำรที่เริ่มตั้งต้นและวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม ขยำยตัว ร้อยละ ๑๐ ภำยในปี 2565 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.25.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน โดยจัดหำและพัฒนำ

ช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนให้ SME ใช้ ERP Platform 
หรือซอฟท์แวร ์ในกำรบริหำรจ ัดกำรธุรก ิจ โดยพัฒนำ SME Data 
Exchange Platform เพ่ือให้เป็น Platform กลำงในกำรรวบรวมข้อมูล
ของ SME และเชื่อมโยงกับสถำบันกำรเงินเป็น Information Based 
Lending เ พื ่อ ใ ห ้ SME เ ข ้ำ ถ ึง ส ิน เ ชื ่อ ไ ด ้ง ่ำ ย ขึ ้น  ร ว มทั ้ง พ ัฒน ำ
สภำพแวดล้อมและกฎหมำยที่ เ อ้ือต่อกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่ เป็น 
นวัตกรรม รูปแบบใหม่  ส่ งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน 
และกำรบริหำรควำมเสี ่ยง กำรพัฒนำระบบประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน  
เพื่อใช้เป็นหลักประกันกำรขอสินเชื่อของผู้ประกอบกำร พัฒนำระบบ 
กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือทำงเครดิต ระบบกำรรู้จักลูกค้ำที่สะดวก 
มำกขึ ้น  ส ่ง เสร ิมกำรใช้บร ิกำรทำงกำรเงินและระบบกำรช ำระเงิน 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรเงินทั้งตลำดเงิน 
ตลำดทุน และกำรประกันภัย  รวมทั้งส่งเสริมกำรแข่งขันที่เป็นธรรม
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกลำง
ทำงกำรเงิน 

2.2.26 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

เป้าหมาย 
 มูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมขึ้น 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
 กำรขยำยตัวกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 กำรขยำยตัวของมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

เพ่ิมขึ้น ๑ เท่ำ ภำยในปี 2565 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันด้ ำนกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศโดย IMD  
อยู่ในอันดับที่ ๑ ใน ๕ ภำยในปี 2565 

 สัดส่วนกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อกำรส่งออกรวม 
ของประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๒๕ ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.26.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด โดยสนับสนุนผู้ประกอบกำรให้ผลิต

สินค้ำและบริกำรที่มีอัตลักษณ์และตรำสินค้ำที่เด่นชัด มุ่งเน้นกำรผลิตที่
ค ำนึงถึงตลำดที่มีมูลค่ำสูง พัฒนำตลำดภำยในประเทศส ำหรับสินค้ำที่มี
คุณภำพมำตรฐำน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพำะ 
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรในกำรขยำยช่องทำงกำรตลำด กำรใช้ระบบเทคโนโลยี 
กำรพัฒนำศูนย์กระจำยสินค้ำที ่มีมำตรฐำนในทุกภูมิภำค สนับสนุน 
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับตลำด ภำษำ วัฒนธรรม เครือข่ำยพันธมิตรกำรค้ำ 
กำรลงทุน และกฎระเบียบด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนของประเทศเป้ำหมำย 
ตลอดจนพัฒนำแผนกลยุทธ์กำรเข้ำถึงตลำดใหญ่ที่มีศักยภำพ  

2.2.27 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่   

เป้าหมาย 
 อันดับนโยบำยของภำครัฐที่มีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนุน 

และควำมสอดคล้องของนโยบำยดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับนโยบำยของภำครัฐที่มีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนุน 

และควำมสอดคล้องของนโยบำย อยู่ในอันดับที่ ๑๕ ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.27.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงระบบนิเวศที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร 

และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ โดยปฏิรูประบบและกลไก
กำรส่งเสริมว ิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีประสิทธิภำพ 
และบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน ส่งเสริมกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์
จำกฐำนข้อมูลในกำรสร้ำงโอกำสให้ภำคธุรกิจ  กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และสถำบันวิชำกำร 
ในกำรพัฒนำระบบและศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรยุคใหม่แบบครบวงจร 
สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรมีแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ควำมรู้ ทักษะ
และนวัตกรรมที่ทันสมัย สร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึง
ตลำดจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐได้มำกขึ้น โดยน ำสินค้ำและบริกำรมำขึ้น



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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บัญชีนวัตกรรมไทย ยกระดับบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพให้
เป็นที่ยอมรับระหว่ำงประเทศ อำทิ กำรก ำหนดมำตรฐำน กำรตรวจสอบ
และรับรอง และมำตรวิทยำ พัฒนำระบบเตือนภัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
กำรเงินและกำรค้ำ ให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม 
กำรเคลื่อนย้ำยทุนและแรงงำน รูปแบบกำรค้ำ รวมทั้งเตรียมมำตรกำรรองรับ
กำรกีดกันทำงกำรค้ำ และมำตรกำรสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรส่งออก  

 แผนแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.2.28 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

เป้าหมาย 
 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 
 กำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  

ร้อยละ 6.3 ต่อปี ภำยในปี 2565 
 มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 500,000 ล้ำนบำท ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.28.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก โดยพัฒนำโครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง ดิจิทัล และสำธำรณูปโภคที่ส ำคัญ ต่อยอด
โครงสร้ำงพื้นฐำนทุกระบบให้เชื ่อมโยงเข้ำสู ่พื ้นที ่เศรษฐกิจ พัฒนำ
สนำมบินอู่ตะเภำให้เป็นสนำมบินหลักของเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
และเป็นสนำมบินนำนำชำติเชิงพำณิชย์หลักแห่งที ่ 3 ของประเทศ 
พร้อมทั้งพัฒนำสู ่เมืองกำรบินภำคตะวันออก เพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรรองรับสินค้ำและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของท่ำเรือ
แหลมฉบัง  ท ่ำ เร ือมำบตำพุด และท่ำ เร ือส ัตห ีบ ด ้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ทันสมัย ส่งเสริมกำรลงทุนของภำคเอกชน โดยเฉพำะ
ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งรวมถึงกำรยกระดับ
กำรเกษตรอัจฉริยะด้วยกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำช่วยเพิ่ม
มูลค่ำของผลผลิตทำงกำรเกษตร และกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพ
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ตลอดจนต่อยอดโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้เป็นแหล่งสนับสนุน 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทั ้งในและต่ำงประเทศ และกำรให้บริกำร
วิเครำะห์ทดสอบ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ งพัฒนำ เมืองในเขตพัฒนำพิ เศษ 



       
 

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

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ภำคตะวันออกให ้เป ็น เม ืองอ ัจฉร ิยะที ่ม ีควำมน ่ำอยู ่และท ันสม ัย 
ในระดับนำนำชำติ 

2.2.29 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
เป้าหมาย 
 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้เพ่ิมขึ้น  
 กำรลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้เพ่ิมขึ้น 
 เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่มำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ อย่ำงน้อย

ร้อยละ ๕ ต่อปี ภำยในปี 2565 
 มูลค่ำกำรลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ ๑00,000 ล้ำนบำท ภำยในปี 2565 
 จ ำนวนเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่  

๒ เมือง (ระนอง และชุมพร) ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.29.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ โดยพัฒนำโครงสร้ำง

พื้นฐำนและสำธำรณูปโภค ให้สำมำรถเชื่อมโยงโครงข่ำยและเป็นประตู
ส่งออกสินค้ำทั ้งฝั ่งตะวันออกและฝั ่งตะวันตก ส่งเสริมกำรยกระดับ
เกษตรกรรำยย่อยให้สำมำรถผลิตและแปรรูปกำรเกษตร กำรประมง
ภำคใต ้ และผล ิตภ ัณฑ ์ทำงทะ เล  พ ัฒนำอ ุตสำหกรรมต ่อยอด  
จำกกำรผลิตน้ ำมันปำล์มให้มีมูลค่ำสูง ยกระดับสถำบันกำรศึกษำให้เป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำและกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับ
ปำล์มและยำงพำรำ สนับสนุนกำรรักษำและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้ำน 
กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเลียบชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย เชื่อมโยง
อ่ำวอันดำมัน และพัฒนำเมืองในพ้ืนที่ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 

2.2.30 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เป้าหมาย 
 กำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนเพ่ิมขึ้น 
 เมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่

มำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 10,000 ล้ำนบำท  

(ปี 2561 – 2565) 
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ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
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ส ำนักงำนสภำ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 จ ำนวนเมืองในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น 
เมืองน่ำอยู่ ๑ เมือง (สงขลำ) (ปี 2561 – 2565) 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.30.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 10 พื ้นที ่  

ซึ่งประกอบด้วย เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก สระแก้ว ตรำด มุกดำหำร 
สงขลำ หนองคำย เช ียงรำย นครพนม กำญจนบุร ี และนรำธิวำส  
โดยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุนจำกทั้งในและต่ำงประเทศ
ผ่ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพของศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จและด่ำนผ่ำนแดน 
ส่งเสริมกำรพัฒนำพื ้นที ่ตำมศ ักยภำพโดยพัฒนำต ่อยอดจำกฐำน
ทรัพยำกรและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ ยกระดับควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว  
และพัฒนำพื้นที่บริเวณชำยแดนให้มีควำมพร้อมส ำหรับรองรับกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคมที ่เชื ่อมโยงกับประเทศเพื ่อนบ้ำน พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกลไกท่ีสำมำรถรองรับ 
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
และเมือง เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ และจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลโดยน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรสร้ำง
งำนที่สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
แรงงำนที่มีประสิทธิภำพ และก ำหนดมำตรกำรและระบบสื่อสำรเพ่ือดูแล
ควำมมั่นคงชำยแดนและควำมปลอดภัยในพื้นที่ พัฒนำเมืองในพ้ืนที่เขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ที ่สำมำรถรองร ับ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรลงทุนทั ้งจำกในและต่ำงประเทศ  
พัฒนำระบบกำรจ ัดกำรสิ ่งแวดล้อมและกำรรักษำ พ้ืนที่สีเขียวที่มี
ประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงควำมสำมำรถของวิสำหกิจชุมชนและภำคเอกชน 
ในพ้ืนที่  และสนับสนุนให้ประชำชนและภำคีกำรพัฒนำม ีส ่ว น ร ่ว ม 
ในกำรพัฒนำ รวมทั้งประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้และควำมเข้ำใจ
ให้แก่นักลงทุนและประชำชน 

 แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
2.2.31 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย 
 ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้นจำกกำรวิจัยและนวัตกรรม

ส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นจำกปัจจุบัน 
 วิสำหกิจในกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น 

จำกกำรวิจัย เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี ภำยในปี 2565 
 จ ำนวนวิสำหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรำยได้จำกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรำยได้

ทั้งหมด เพ่ิมขึ้น ๑ เท่ำ จำกปีฐำน ภำยในปี 2565 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.31.1 เร่งรัดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในภำคกำรเกษตรเป้ำหมำย ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เกษตรปลอดภัย มุ ่งเน้นกำรลดและเลิกใช้สำรเคมีป้องกันและก ำจัด
ศัตรูพืช เกษตรชีวภำพ อำทิ กำรใช้ประโยชน์จำกสรรพคุณของ
สมุนไพรไทย เกษตรแปรรูป โดยต่อยอดภูมิปัญญำและควำมรู ้ของ
ปรำชญ์ชำวบ้ำน เกษตรอัจฉริยะ โดยสร้ำงนวัตกรรมและเครื ่องมือ
ทำงกำรเกษตรในรำคำที ่เหมำะสม ซึ ่งเกษตรกรสำมำรถเข้ำถึง ได้  
เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมเกี่ยวกับ
กำรประมงครบวงจร กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร รวมทั้งส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำยของประเทศ ได้แก่ 
อุตสำหกรรมชีวภำพ อุตสำหกรรมควำมมั่นคง  อุตสำหกรรมพลังงำน 
โดยเน ้นพล ัง งำนทดแทนช ุมชน อ ุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล  
ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ อุตสำหกรรมอำหำร ยำและเครื่องส ำอำง  
กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน 
ตลอดจนกำรคมนำคม กำรบริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ อำทิ อำกำศยำน
ไร้คนขับ หุ่นยนต์ในกำรขนส่งสินค้ำ รวมถึงกำรลงทุน วิจัยและพัฒนำ  
เพื่อสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจของวิสำหกิจเริ ่มต้นและผู้ประกอบกำร  
ในอุตสำหกรรมด้ำนเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง 

2.2.32 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
เป้าหมาย 
 คุณภำพชีวิต ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  และควำมเสมอภำคทำงสังคมได้รับ 

กำรยกระดับเพ่ิมขึ้น จำกผลกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเชิงสังคม 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของผู้ยื่นขอและได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมด้ำนสังคม

เพ่ิมข้ึน 
  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.32.1 เร ่งร ัดกำรว ิจ ัยและพัฒนำนว ัตกรรม ด ้ำนส ังคม โดยประยุกต ์ใช้

นวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
พห ุป ัญญำของมน ุษย ์ที ่ห ล ำกหล ำย  ว ิท ย ำศ ำสตร ์ก ำ ร แพท ย์ 
และสำธำรณสุข กำรแก้ปัญหำควำมเหลื ่อมล้ ำ ในสังคม กำรเข้ำถึง
บริกำรขั้นพื้นฐำน ควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม  ตลอดจน
กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้มีควำมทันสมัย 
โปร่งใส ตลอดจนตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรประชำชน 
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

2.2.33 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
 กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรเพ่ิมมูลค่ำของเศรษฐกิจสีเขียว

อย่ำงยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่ งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์  ด้ำนเศรษฐกิจชีวภำพ  

ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ทั้งหมด (จัดท ำฐำนข้อมูลและมีข้อมูล 
ปีฐำนเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ด้ำนเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ
ภำยในปี 2565) 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.33.1 เร่งรัดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของทรัพยำกรทำงบก ทำงน้ ำ และทำงทะเล กำรเตรียม
ควำมพร้อมและรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ของโลก กำรจัดกำรสิ ่งแวดล้อมและมลพิษ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ   
กำรจัดกำรพลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ด้ำนพลังงำนหมุนเวียน โดยเฉพำะระบบกำรกักเก็บพลังงำน ระบบ
โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รวมถึง
กำรวิจัย พัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของภำคกำรผลิตและบริกำร  

2.2.34 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถของเทคโนโลยีฐำนทั้ง ๔ ด้ำนทัดเทียมประเทศ 

ที่ก้ำวหน้ำในเอเชีย 
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ตัวช้ีวัด 
 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยีวัสดุ นำโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี

ดิจิทัล อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของประเทศที่ก้ำวหน้ำในเอเชีย ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.34.1 เร่งรัดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน โดยประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำควำมรู้พ้ืนฐำนและเทคโนโลยีฐำน
เ พื ่อ เ พิ ่ม ข ีด ค ว ำมส ำมำ รถ ในกำ รแข ่ง ข ัน ส ำข ำที ่ประเทศไทย 
มีศั กยภำพสู ง  กำรพัฒนำองค์ ควำมรู้ พ้ื นฐำนด้ ำนสั งคมศำสตร์   
มนุษยศำสตร์ กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในด้ำนที่ประเทศไทย
มีศักยภำพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเพ่ือกำรแลกเปลี่ยน
องค ์ควำมรู ้ระหว ่ำงประเทศ ให ้สำมำรถต ่อยอดในเช ิง เศรษฐกิจ 
และสังคม 

2.2.35 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมาย 
 จ ำนวนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ

ประเทศเพ่ิมขึ้น 
 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำจ ำนวนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ

ประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๐ ภำยในปี 2565 
 กำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐคิดเป็นสัดส่วน 70 : 30 ภำยใน 

ปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.35.1 ส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนในกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม โดยบูรณำกำร

ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรม กำรวิจัยต่อยอดเพ่ือขยำยผล 
ไปสู่เช ิงพำณิชย์ ส่งเสริมกำรบูรณำกำรควำมสำมำรถของนักว ิจ ัย 
ทั้งภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำและภำคเอกชน สนับสนุนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี กำรวิจัยพัฒนำ กำรออกแบบและวิศวกรรม ผ่ำนควำมเป็น
หุ้นส่วนระหว่ำงผู้ใช้ ผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีกับกลุ่มนักวิจัย ก ำหนดมำตรกำร
จูงใจผู้เชี่ยวชำญทั้งในและต่ำงประเทศร่วมกันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี  
ชั้นแนวหน้ำให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
รวมถึงมำตรกำรจูงใจให้ภำคเอกชนลงทุนวิจัย และพัฒนำนวัตกรรม 
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ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพและปริมำณบุคลำกรวิจัยและนว ัตกรรม 
ให้เพียงพอ สอดคล้องกับกำรขับเคลื ่อนยุทธศำสตร์ชำติเพื่อรองรับ 
ข ีดควำมสำมำรถด ้ำนกำรว ิจ ัย และนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุน 
กำรพัฒนำมำตรฐำนและจริยธรรมกำรวิจัย  

2.2.35.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี โดยพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
อำทิ ห้องปฏิบัติกำรวิจัย ศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง สถำบันวิจัย 
และพัฒนำเทคโนโลยี ฐำนข้อมูลและดัชนีข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์   
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ สนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำน  
ระบบคุณภำพ และกำรวิเครำะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตำมข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศ และสอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของอุตสำหกรรมปัจจุบัน 
ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศกลำง 

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

2.3.1 ด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย 
 ยกระดับศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
 กระจำยควำมเจริญและควำมเข้มแข็งของภำคสังคม 
 ปรับบทบำทโครงสร้ำงและกลไกสถำบันบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
 ผลิตภำพกำรผลิตรวมของประเทศไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ภำยในปี 2565 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย โดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ 

(International Institute for Management Development : IMD) อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ 
ของประเทศแรกที่ได้รับกำรจัดอันดับทั้งหมด ภำยในปี 2565 

 ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini Coefficient) ด้ำนรำยได้ ลดลงเหลือ ๐.๔๑ 
ภำยในปี 2565 

 อันดับประสิทธิภำพภำครัฐโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ  ( International  
Institute for Management Development : IMD) อยู่ ในอันดับ ๒ ของอำเซี ยน  
ภำยในปี 2565  
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.3.1.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงเกษตรมูลค่ำสูง โดยปรับเปลี่ยนจำกกำรท ำเกษตร 

มูลค่ำต่ ำและไม่เหมำะสมกับพื ้นที ่ ไปสู ่กำรปลูกพืช  เลี ้ยงปศุส ัตว์ 
และประมงที ่ม ีม ูลค ่ำส ูง  สอดคล ้องก ับควำมต ้องกำรของตลำด 
และเหมำะสมกับพื ้นที ่ สนับสนุนกำรท ำกำรเกษตรแบบรวมผลิต 
และรวมจ ำหน่ำย (เกษตรแปลงใหญ่ หรือสหกรณ์) ตำมควำมเหมำะสม
กับศ ักยภำพของเกษตรกร เร ่งร ัดกำรขยำยพื ้นที ่ชลประทำนให้
เกษตรกรมีน้ ำใช้ส ำหรับกำรผลิตสินค้ำเกษตรอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
ทั ่วถึง และเป็นธรรม พัฒนำสหกรณ์กำรเกษตรให้มีควำมเข้มแข็ง 
และส่งเสริมให้มีผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรเกษตรสมัยใหม่ (Service 
Provider) รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกรให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล Big Data 
ด้ำนกำรเกษตร และใช้ประโยชน์จำกดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

2.3.1.2 สร ้ำงผู ้ประกอบกำรเกษตรอัจฉร ิยะ (Smart Farmer) โดยพัฒนำ
เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบกำรเกษตรที่มีองค์ควำมรู้  
สำมำรถใช้เทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิผล  

2.3.1.3 พัฒนำคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยส่งเสริมให้มีควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพกำรเกษตร (Agricultural Biodiversity) อย่ำงครบวงจร 
และส่งเสร ิมกำร เพิ ่มม ูลค ่ำส ินค้ำเกษตรไปสู ่อ ุตสำหกรรมอำหำร  
และเศรษฐกิจชีวภำพตำมแนวทำง Bioeconomy, Circular Economy 
and Green Economy หรือ BCG 

2.3.1.4 ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูง โดยเตรียมกำรขับเคลื่อน 
Happy Model (กินดี อยู่ดี ออกก ำลังกำยดี แบ่งปันสิ่งดี ๆ) บนฐำน 
ของกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสนับสนุนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ด ้ำนเศรษฐก ิจสร ้ำงสรรค ์ อำท ิ ส ่ง เสร ิมภำคเอกชนในกำรผล ิต 
และสร้ำงสรรค์เรื ่องรำว สร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรท ำ 
Co-production แก้ไขปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ ์ ตลอดจนปรับปรุง
กฎระเบียบต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับสภำวะปัจจุบัน รวมทั้ง เชื ่อมโยง
ฐำนข้อมูล Big Data ด้ำนกำรท่องเที ่ยว เพื ่อให้เกิดกำรแลกเปลี ่ยน
ข้อมูลระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน 

2.3.1.5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ โดยกำรลดควำมซ้ ำซ้อน
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำธ ุรก ิจ และกำรขอใบอน ุญำต 
เพื่อประกอบธุรกิจ รวมทั้งผลักดันให้มีกำรยกระดับมำตรฐำนธุรกิจ
บริกำรเพ่ือสุขภำพแบบครบวงจร 
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และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 53 - 

2.3.1.6 ส่งเสริมให้โรงแรมและที ่พักนอกระบบจดทะเบียนในระบบมำกขึ้น  
และก ำหนดมำตรกำรรองรับธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบ่งปัน  (Sharing 
Economy) จำกดิจิทัลแพลตฟอร์มต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมหน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบด้ำนกำรจดทะเบียน กำรก ำกับดูแล และกำรจ้ำงงำน  

2.3.1.7 สนับสนุนกำรท่องเที่ยวเรือส ำรำญทำงน้ ำเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวคุณภำพสูง  
โดยก ำหนดส ิทธ ิประโยชน ์และมำตรกำรทำงภำษ ี เ พื ่อส ่ง เสร ิม 
กำรท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำของไทย  

2.3.1.8 ส่งเสริม SME ในกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ยุคดิจิทัล  
โดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตอย่ำงคุ้มค่ำ
และมีประสิทธิภำพ สนับสนุนกำรจัดโครงกำรหลักสูตรฝึกอบรม 
ในกำรปรับทักษะด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรองค์กรโดยเฉพำะส ำหรับแต่ละ
ประเภทธุรกิจ และกำรสร้ำงแพลตฟอร์มเ พ่ือช่วยผู้ประกอบกำร 
ให้สำมำรถจัดหำบุคลำกรและบริษัทที่ปรึกษำที่มีศักยภำพด้ำนดิจิทัล  
และเข้ำถึงบริกำรของสตำร์ทอัพต่ำง ๆ  

2.3.1.9 พัฒนำระบบนิเวศเพ่ือรองรับผู้ประกอบกำรสตำร์ทอัพ และผู้ประกอบกำร 
ที่สำมำรถแข่งขันได้ในระยะยำว ตลอดจนส่งเสริมกำรเพ่ิมสัดส่วนกำรซื้อสินค้ำ
และบริกำรของภำครัฐจำก SME  

2.3.1.10 ผลักดันกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนของไทยในภูมิภำค 
(Regional Trading/Investment Center) โดยพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์เพ่ือสร้ำง
ควำมเชื่อมโยง (Connectivity) สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเป็น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในภูมิภำค เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทย 
อยู่ในห่วงโซ่มูลค่ำโลก (Global Value Chain) ไปพร้อมกับกำรดึงดูดกำรลงทุน
จำกต่ำงประเทศ รวมทั้งก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรดึงดูดผู้ เชี่ยวชำญ 
/น ักลงทุนต่ำงชำติเข ้ำมำท ำงำนและประกอบธุรก ิจ ในประเทศไทย 
ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ธุรกิจกำรเงิน กำรประกันภัยและกำรบริกำร 

2.3.2 ด้านพลังงาน 
เป้าหมาย 
 ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนพลังงำนของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
 อับดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำน Energy Infrastructure (International Institute 

for Management Development : IMD) อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่
ได้รับกำรจัดอันดับทั้งหมด ภำยในปี 2565 
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 ค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้พลังงำน (Energy Intensity) ๗.๔๐ พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ/
พันล้ำนบำท ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.3.2.1 สนับสนุนกำรจัดตั ้งศูนย์อนุมัติอนุญำตเบ็ดเสร็จ One-stop Service  

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

2.3.2.2 ผล ักด ันกำรพัฒนำศ ูนย ์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ โดยพัฒนำ 
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนพลังงำน 

2.3.2.3 สนับสนุนกำรใช้มำตรกำรบร ิษ ัทจ ัดกำรพลังงำน (ESCO) ส ำหร ับ
หน่วยงำนภำครัฐ โดยจัดท ำหลักกำรกำรน ำรูปแบบธุรกิจบริษัทจัดกำร 
พลังงำน ESCO มำใช้กับภำครัฐ  

2.3.2.4 ผลักดันกำรพัฒนำปิโตรเคมีระยะที ่ ๔ เพื่อกำรเปลี ่ยนผ่ำนสู ่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้ำงฐำนทำงเศรษฐกิจใหม่ (New S-curve) 
โดยศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งพัฒนำ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก และก ำหนดพื้นที่
ใหม่ส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีระยะยำวในพื้นที่ชำยฝั่ง
ทะเลภำคใต้ (Southern Seaboard) เพื ่อสนับสนุนกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน  

2.3.2.5 สนับสนุนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำและธุรกิจก๊ำซธรรมชำติเพ่ือเพ่ิม 
กำรแข่งขัน โดยปรับปรุงแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ รวมทั้งจัดท ำ
แผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงพลังงำนที่เกี่ยวข้องกับก๊ำซธรรมชำติ  
เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ  

2.3.3 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เป้าหมาย 
 เพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจฐำนวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด 
 มูลค่ำทำงเศรษฐกิจฐำนวัฒนธรรมของประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 จำกปีก่อนหน้ำ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.3.3.1 ส่งเสริมและต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้ำที่สำมำรถสร้ำงรำยได้

และชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่ำนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร  
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โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) และส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐำนวัฒนธรรมอย่ำงเป็นระบบ เช่นกำรวิเครำะห์ศักยภำพ
ช ุมชน กำรพ ัฒนำส ินค ้ำและบร ิกำรให ้ม ีค ุณภำพและมำตรฐำน 
ระดับสำกล กำรท ำแผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรจัดให้มี
ตลำดวัฒนธรรม เป็นต้น 

2.4 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
2.4.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
      นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.4.1.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 

2.5 การด าเน ินภารกิจพื ้นฐานเพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด ้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน 
2.5.1 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 
   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.5.1.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ประเด็นที่ 2.1 – 2.3 

3.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย 
 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 

 ตัวชี้วัด 
 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย 
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 แผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม และมีควำมรักและภูมิใจในควำมเป็นไทยมำกขึ้น  

น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่
ยอมรับของนำนำประเทศมำกขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
 ดัชนีคุณธรรม ๕ ประกำร ประกอบด้วย ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตสำธำรณะ กำรเป็นอยู่อย่ำง

พอเพียง กำรกระท ำอย่ำงรับผิดชอบ ควำมเป็นธรรมทำงสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จำกปีฐำน 
ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมาย 
 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ่มขึ ้นได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั ้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ 

และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 ตัวชี้วัด 
 ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ ค่ำคะแนน ๐.๗๙ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 แผนแม่บทการพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีนิสัย 
ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด และควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
 คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ เฉลี่ย ๔๗๐ คะแนน ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ อยู่ในอันดับที่ ๔๕ ภำยใน 

ปี ๒๕๖๕ 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในระดับสำกลดีขึ้น (GTCI) ไม่น้อยกว่ำ ๕๐.๑ คะแนน 

ภำยในปี ๒๕๖๕ 
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 แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย 
 คนไทยมีสุขภำวะที่ดีข้ึน และมีควำมเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 

 ตัวชี้วัด 
 อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี ไม่น้อยกว่ำ ๖๘ ปี ภำยในปี ๒๕๖๕  

 แผนแม่บทศักยภาพการกีฬา 

เป้าหมาย 
 คนไทยมีสุขภำพดีข้ึน มีน้ ำใจนักกีฬำ และมีวินัย เคำรพกฎกติกำมำกขึ้นด้วยกีฬำ 

 ตัวชี้วัด 
 อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดีเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ ๖๘ ปี ภำยในปี ๒๕๖๕  

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ 

3.1.1   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

เป้าหมาย 
 คนสำมำรถยังชีพอยู่ได้ มีงำนท ำ กลุ่มเปรำะบำง ได้รับกำรดูแลอย่ำงท่ัวถึง  
 สร้ำงอำชีพและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น 
 มีกำรวำงรำกฐำนเพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่ 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรว่ำงงำน ไม่เกินกว่ำ ร้อยละ 1 
 อัตรำกำรขยำยตัวของกำรบรรจุงำนใหม่ในแต่ละจังหวัดของประเทศ เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้ำ 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะแรงงำน อยู่ในกลุ่ม

ประเทศที่มีควำมสำมำรถสูงที่สุด 4 อันดับแรกของภูมิภำค อำเซียน และมีคะแนน
สูงขึ้นกว่ำปีก่อนหน้ำ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
3.1.1.1 ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ โดยเฉพำะในระดับพื้นที ่และกลุ ่มบัณฑิต 

จบใหม่ พร้อมทั้งรักษำกำรจ้ำงงำนภำยในประเทศให้คงเดิม โดยเฉพำะ 
ในสำขำที ่ได้ร ับผลกระทบจำกโควิด -19 ร่วมกับกำรสร้ำงงำนใหม่ 
ที่สอดคล้องกับภำคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนำคต ตลอดจน
ปรับปรุงระเบียบกฎหมำยให้ทันสมัย และไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรดึงดูดแรงงำน
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ทักษะสูงให้เข้ำมำท ำงำน รวมทั้งส่งเสริมกำรถ่ำยทอดทักษะและองค์ควำมรู้ 
ให้แก่แรงงำน เพ่ือน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน  

3.1.1.2 ส่งเสริมกำรปรับโครงสร้ำงตลำดแรงงำน โดยโยกย้ำยแรงงำนไปสู่ภำคกำรผลิต
ที่มีผลิตภำพ รำยได้ และใช้ทักษะสูงกว่ำ ส่งเสริมกำรพัฒนำฐำนข้อมูล
แรงงำนที่ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ เพ่ือจ ำแนกแรงงำนที่
ต้องกำรควำมช่วยเหลือ รวมถึงจับคู่ควำมต้องกำรของผู้หำงำนกับผู้จ้ำงงำน
ได้อย่ำงแม่นย ำ ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกกำรติดตำมประเมินผล
ให้สะท้อนสถำนกำรณ์และน ำไปสู่กำรพัฒนำแรงงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.1.1.3 ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ ลดภำระของครอบครัว 
เพ่ือสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิต รวมทั้งบรรเทำปัญหำกำรลดลง 
ของประชำกรวัยแรงงำน  

3.1.2   การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน  
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) 

เป้าหมาย 
 มีกำรวำงรำกฐำนเพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม ่
 คนสำมำรถยังชีพอยู่ได้ มีงำนท ำ กลุ่มเปรำะบำงได้รับกำรดูแลอย่ำงท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะแรงงำน อยู่ใน

กลุ่มประเทศที่มีควำมสำมำรถสูงที่สุด 4 อันดับแรกของภูมิภำคอำเซียน และมีคะแนน
สูงขึ้นกว่ำปีก่อนหน้ำ 

 ควำมแตกต่ำงของทรัพยำกรสำธำรณสุข เปรียบเทียบระหว่ำงจังหวัด ลดลง 
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 2.5 เทียบกับปีก่อนหน้ำ 

 อัตรำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะของประชำกรเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.1.2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะแรงงำนและกำรเรียนรู้ โดยกำรเสริมสร้ำง

สภำพแวดล้อมและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยสำมำรถเข้ำถึงโอกำสในกำรยกระดับและพัฒนำ 
ทักษะควำมรู้  เพ่ื อกำรพัฒนำตนเองและประกอบอำชี พที่ หลำกหลำย 
ได้อย่ำงต่อเนื่อง  

3.1.2.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยกำรผลักดัน
ให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรปฏิรูป



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 59 - 

ระบบกำรผลิตก ำลั งคนทั้ งกำรศึกษำและกำรพัฒนำทักษะแรงงำน 
ให้เชื่อมโยง และม ีประส ิทธ ิภำพมำกขึ ้น  ตลอดจนสอดคล ้องก ับ 
ภำคกำรผลิตเป้ำหมำย และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 

3.1.2.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะแรงงำนที่อยู่ในภำคกำรผลิตและบริกำรที่ได้รับ
ผลกระทบ ให ้ได ้ร ับกำรฝ ึกอบรมให ้เหมำะสมก ับร ูปแบบธ ุรก ิจ  
และโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งส่งเสริมให้แรงงำน 
มีทักษะที่หลำกหลำย ยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวสู่วิธีกำรท ำงำนหรืออำชีพใหม่
ทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทักษะชีวิตที่จ ำเป็น โดยเฉพำะทักษะภำษำต่ำงประเทศ 
ทักษะดิจิทัล ทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์ ทักษะทำงกำรเงิน และทักษะทำงอำรมณ์ 
พร้อมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนของศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน รวมถึง พัฒนำหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับบริบทของตลำดแรงงำนและควำมต้องกำรของผู้เรียน 

3.1.2.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ โดยกำรปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ทักษะให้มีควำมยืดหยุ ่นและตอบสนองต่อภำวะวิกฤตมำกขึ้น อำทิ  
กำรเรียนรู ้ทำงไกล หลักสูตรระยะสั ้นและกำรผสมผสำนกำรเรียนรู้ 
แบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งส่งเสริมกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัล  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนกำรสอน กำรเรียนรู ้ด้วยตนเอง กำรพัฒนำ
ทักษะอำชีพ และกำรแสวงหำโอกำสทำงเศรษฐกิจ 

3.1.2.5 เสร ิมสร ้ำงควำมมั ่นคงทำงส ุขภำพ โดยส ่ง เสร ิมกำรด ูแลส ุขภำพ 
เชิงป้องกันให้ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะในกำรจัดกำรดูแล
สุขภำพตนเอง และมีภูมิคุ้มกันทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เพ่ือลดควำมเสี่ยง 
ในกำรเกิดโรค รวมถึงโรคอุบัติใหม่  

3.1.2.6 สนับสนุนสินค้ำและกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที ่ส ่งเสริม 
กำรมีสุขภำวะที่ดีของประชำชน อำทิ ฉลำกสินค้ำชุมชนเพื่อสุขภำพ
มำตรกำรลดหย่อนภำษีกับผู้ประกอบกำร  

3.1.2.7 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัยสนับสนุนกำรสร้ำง  
สุขภำวะที่ดี และวำงแนวทำงกำรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภำพให้มี
ประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรเป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐำนของ
ควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง  

3.1.2.8 ส่งเสริมกำรกระจำยบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ พร้อมทั้ง
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมำช่วยในกำรขยำยกำรให้บริกำร รวมทั้งยกระดับ
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คุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรทั่วทุกพ้ืนที่ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
และส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  

3.1.2.9 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ  
ทั้งระบบติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังโรคระบำด อุปกรณ์เครื่องมือ 
ทำงกำรแพทย์ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข
อย่ำงครบวงจร รวมทั้งเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรติดตำม วิเครำะห์ 
และประเมินแนวโน้มโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ และสร้ำงควำมพร้อม 
ของภำคเีครือข่ำยในกำรรับมือกับภำวะฉุกเฉินต่ำง ๆ  

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
 แผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

3.2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น    
          พลเมืองท่ีดี 

เป้าหมาย 
 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุกมิติตำมมำตรฐำนและสมดุล 

ทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 ประชำกรอำยุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.1.1 ส่งเสริมกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี ผ่ำนสถำบันครอบครัว 

และสถำบันกำรศึกษำ ทั ้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ  
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย และกำรเป็นพลเมืองที่ดี 
โดยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมพระรำชด ำริ กำรเรียนรู ้ทำงศำสนำ 
ศิลปะ ว ัฒนธรรมของชำติและภูม ิป ัญญำ ภำษำไทย ภำษำถิ่นที่มี 
อัตลักษณ์ และภำษำต่ำงประเทศ ตลอดจน สนับสนุนทุกศำสนำให้มี
บทบำทในกำรเผยแผ่หลักค ำสอนที่ดีงำม 

3.2.1.2 ส่งเสริมให้ชุมชน และภำคประชำสังคมเป็นฐำนในกำรปลูกฝังค่ำนิยม
และวัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนำและสืบสำนมรดกทำงศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงวิถีชีวิต
พอเพียง ตลอดจนเสริมสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดี 
ทั้งระดับบุคคลและองค์กร   
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ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 61 - 

3.2.2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

เป้าหมาย 
 ภำคธุรกิจมีบทบำทส ำคัญในกำรลงทุนเพื่อสังคมเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคม จ ำนวน ๕๐ บริษัท ภำยในปี ๒๕๖๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.2.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที ่พึงประสงค์ในภำคธุรกิจ  

โดยกระตุ ้นให ้ภำคธ ุรก ิจม ีกำรบร ิหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล  
และรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งพัฒนำกลไกให้ภำคธุรกิจมีส่วนร่วม 
ในกำรปรับเปลี ่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมที ่ด ีให้กับสังคม โดยสร้าง
มาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคม 
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจเพื่อสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือชุมชน  

3.2.3 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

เป้าหมาย 
 สื่อในสังคมไทยมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ประชำชนในสังคม  

ท ำให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ปลอดภัย และสร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมตระหนัก และกำรใช้สื่ออย่ำงปลอดภัย 

และสร้ำงสรรค์ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย เฉลี่ยร้อยละ ๗๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.3.1 ส ่ง เสร ิมและสน ับสน ุนกำรพ ัฒนำสื ่อ  โดยจ ัดสรรเวลำและพื ้นที่

ออกอำกำศ ให ้สื ่อสร ้ำ งสรรค ์ เ พื ่อปล ูกฝ ังค ุณธรรม  จร ิยธรรม  
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมกำรใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมให้สื ่อและสื ่อสำรมวลชน
ปฏ ิบ ัต ิงำนบนเสร ีภำพและพื ้นฐำนของข ้อ เท ็จจร ิง  โดยย ึด หล ัก
จรรยำบรรณและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงเครือข่ำยด้ำนข้อมูล เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
ที่ถูกต้อง มีคุณภำพและเชื่อถือได้  
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 แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

เป้าหมาย 
 ครอบครัวไทยมีควำมเข้มแข็ง และมีจิตส ำนึกควำมเป็นไทย ด ำรงชีวิตแบบพอเพียง

มำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีครอบครัวอบอุ่น มีค่ำไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 7๕ ภำยในปี 2565 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.4.1 เร่งรัดสนับสนุนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงครอบครัว

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

3.2.5 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

เป้าหมาย 
 เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพ 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 85 ภำยในปี ๒๕๖๕ 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.5.1 เร่งรัดส่งเสริมให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมพ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ ควบคู่

กับกำรส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จัดให้มีระบบกำรพัฒนำ
เด็ กแรก เกิ ดอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง  สน ับ สน ุน ก ำ ร เ ลี ้ย ง ล ูก ด ้ว ยนม แ ม่ 
และกำรให้สำรอำหำรที ่จ ำเป็นต่อสมองเด็ก รวมทั้งกำรส่งเสริมให้ 
เด็กปฐมวัยมีสุขภำวะที่ดี และมีพัฒนำกำรที่สมวัยทุกด้ำน โดยสนับสนุนให้
โรงพยำบำลทุกระดับด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็ก 
ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอน ยกระดับบุคลำกร และปรับปรุง
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพมำตรฐำนที่เน้นกำรพัฒนำทักษะ 
ทำงสมองและทักษะทำงสังคม  
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3.2.6 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 

เป้าหมาย 
 วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์  

รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถ 
ในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 คะแนนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ (Skill) ของ 

World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.6.1 เร่งรัดกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดจน

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

3.2.7 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

เป้าหมาย 
 แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอำชีพสูง ตระหนักในควำมส ำคัญที่จะ

พัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัตของ
โครงสร้ำงอำชีพและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ิมข้ึน 

 มีคนไทยที่มีควำมสำมำรถและผู้ เชี่ยวชำญต่ำงประเทศเข้ำมำท ำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 ผลิตภำพแรงงำนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๒.๕ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 สัดส่วนก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ ๑๐ ภำยใน 

ปี ๒๕๖๕ 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.7.1 ส่งเสริมกำรยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัย

ท ำงำนให้มีคุณภำพ ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำ กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
และสร้ำงศักยภำพให้ผู้ที่เคยกระท ำผิด สำมำรถประกอบอำชีพเป็นก ำลัง
ในกำรพัฒนำประเทศ และสำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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3.2.8 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย 
 ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมมั่นคงในชีวิต มีทักษะกำรด ำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนำ

ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพมีงำนท ำ และรำยได้เหมำะสม เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๐ 

ภำยในปี ๒๕๖๕   

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.8.1 สนับสนุนมำตรกำรจูงใจทำงกำรเงินและกำรคลังให้ผู ้ประกอบกำร  

มีกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ พัฒนำระบบกำรออมเพ่ือสร้ำง
หลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ สนับสนุนระบบกำรส่งเสริม
สุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ พร้อมทั้งจัดสภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ 
เช่น สิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิต ระบบขนส่งสำธำรณะ  
อำคำรสถำนที่ พ้ืนที่สำธำรณะ ที่อยู่อำศัย เป็นต้น 

 แผนแม่บทการพัฒนาการเรียนรู้ 

3.2.9 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
เป้าหมาย 
 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะ 

ที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนครูผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดับสูงตำมมำตรฐำนนำนำชำติ 

ร้อยละ ๕๐ ภำยในปี ๒๕๖๕    
 อัตรำควำมแตกต่ำงของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ร้อยละ ๒๐ 

ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ ภำยใน 

ปี ๒๕๖๕ 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.9.1 เร่งรัดส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้มีกำรพัฒนำทักษะ

ส ำ ห ร ับ ศตวรรษที่  ๒๑ อย่ ำงเป็นระบบ ผ่ ำนกำรเรี ยนกำรสอน 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์  
และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิรูปโครงสร้ำงองค์กรกำรศึกษำ



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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เพ่ือพัฒนำโรงเรียนระดับต ำบลขึ้นไปให้ ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ 
กำรปรับปรุงระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรปฏิรูประบบกำรสอบ 
ควบคู่กับกำรปรับบทบำท “ครูยุคใหม่” และปรับปรุงกำรผลิตและพัฒนำครู
ให้มีคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง 
เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
เฉพำะสำขำสู่ระดับนำนำชำติ  รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร
อำชีวศึกษำตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
โดยเชื่อมโยงกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติในภำคธุรกิจ  

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

3.2.9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวำงระบบกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และ
โครงข่ำยสังคมออนไลน์ กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่สำมำรถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองผ่ำนเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ กำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์  
(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ และต่อเนื่องไปถึงกำรพัฒนำหลักสูตร
ออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำ  

3.2.10 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ  

เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำ และกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล ร้อยละ ๑๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 สัดส่วนเด็กและเยำวชนที่ได้รับกำรส่งต่อและพัฒนำตำมศักยภำพ/พหุปัญญำ  

ร้อยละ ๑๐ ภำยในปี ๒๕๖5 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.10.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกำรคัดกรองและส่งเสริมพหุปัญญำ

ให้มีคุณภำพทั้งในด้ำนกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และกำรจัดกำรเรียนรู้  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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ปรองดอง 
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ที่เหมำะสมทั้งด้ำนกีฬำ ภำษำ วรรณกรรม สุนทรียศิลป์  และกำรวิจัย 
รวมทั้ ง กำรสร้ ำ งร ะบบสนับสนุนกำรท ำงำนที่ เหมำะสมส ำหรับ 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ระบบเชื่อมโยงเครือข่ำยวิจัยกับศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
ในรูปแบบควำมร่วมมือ  และกำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เ พ่ือ พัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร  

 แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

3.2.11 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม 
สุขภาวะ 

เป้าหมาย 
 ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะสำมำรถดูแลสุขภำพ มีพฤติกรรมสุขภำพ 

ที่พึงประสงค์ และสำมำรถป้องกันและลดโรคที่สำมำรถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม 
บ่มเพำะจิตส ำนึกกำรมีสุขภำพดีสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะของประชำกร ร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม ภำยใน 

ปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.11.1 เร่งรัดส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำรสุขภำวะ

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

3.2.12 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

เป้าหมาย 
 จ ำนวนชุมชนสุขภำพดีเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรนอนโรงพยำบำลโดยไม่จ ำเป็น ด้วยภำวะที่ควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอก 

(Ambulatory Care Sensitive Conditions : ACSC) ลดลงไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ 
ภำยในปี ๒๕๖5 
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ปรองดอง 
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.12.1 ส่ ง เสริม ให้ ชุ มชนเป็นฐำนในกำรสร้ ำ งสุ ขภำวะที่ ดี  โดยกำรจัด

สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เอ้ือต่อกำรยกระดับสุขภำวะของประชำชน 
สนับสนุนสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสุขภำพและกำรคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง
พัฒนำระบบควบคุมและป้องกันกำรเกิดโรคและภัยจำกสิ่งแวดล้อมที่ส่ง 
ผลกระทบต่อสุขภำพ โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  

3.2.13 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี 

เป้าหมาย 
 มีระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำนที่ประชำกรทุกระดับเข้ำถึงได้ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 กำรจัดอันดับประสิทธิภำพระบบบริกำรสุขภำพ อยู่ในกลุ่มที่มีประสิทธิภำพสูงที่สุด 

๒๕ อันดับแรก ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.13.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกล 

ภำยใต้ระบบกำรบริหำรที่มีกำรกระจำยอ ำนำจ มีประสิทธิภำพ พอเพียง 
เป็นธรรมและยั่งยืน พัฒนำกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ พ้ืนบ้ำน  
และกำรแพทย์ทำงเลือก ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
มำใช้เพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพระบบบริกำรสุขภำพ ตั้งแต่ระดับ 
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ระบบส่งต่อและระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
พัฒนำระบบกำรแพทย์ทำงไกล ตลอดจนพัฒนำระบบหลักประกันสุขภำพ
ให้มีประสิทธิภำพและครอบคลุมประชำชนทุกกลุ่มบนพื้นฐำนควำมยั่งยืน
ทำงกำรคลัง รวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบริกำรสุขภำพที่เชื่อมโยง 
ทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

3.2.14 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
 กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขมีควำมเหลื่อมล้ ำลดลง 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคนด้ำนสุขภำพทุกจังหวัด ไม่ต่ ำกว่ำ ๐.๖๗ ภำยใน

ปี ๒๕๖๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.14.1 ส่งเสริมกำรกระจำยบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  

พัฒนำระบบสำธำรณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งบริกำรคลินิกหมอครอบครัว 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
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ส ำนักงำนสภำ 
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พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ตลอดจนบริกำรดูแลระยะยำว
ส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง รวมถึงพัฒนำกลไกช่วยเหลือด้ำนค่ำใช้จ่ำย 
เ พ่ือลดภำระกำรเดินทำงไปยังสถำนพยำบำลและลดควำมแออัด 
ในโรงพยำบำลใหญ่ 

3.2.14.2 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลั งคนและบุคลำกรด้ำนสุขภำพ  
ทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร  
และกำรกระจำยบุคลำกร รวมทั้งสนับสนุนให้มีมำตรกำรจูงใจให้บุคลำกร 
คงอยู่ในพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้มีบทบำทกำรดูแลสุขภำพ 
ของประชำชนในพื้นท่ีเพ่ิมข้ึน  

3.2.15 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมาย 
 ประชำชนมีควำมรู้สุขภำพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง

ภูมิอำกำศมำกขึ้น  

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนประชำชนที่มีควำมรู้สุขภำพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำก 

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศของประชำกรทั้งหมด เพ่ิมเป็นร้อยละ ๕ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.15.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับระบบกำรรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่

และ โ รค อุบั ติ ซ้ ำ ที่ เ กิ ด จ ำกกำร เปลี่ ย นแปลงสภ ำพภู มิ อ ำ ก ำ ศ  
โดยกำรเผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ
และกำรป้องกันโรคแก่ประชำชน พัฒนำระบบอนำมัยสิ ่งแวดล้อม 
และเวชศำสตร์ป้องกัน รวมทั้งระบบเฝ้ำระวังป้องกัน ติดตำมตรวจสอบ  
กำรประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์และเฝ้ำระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ  
กำรให้วัคซีนแก่ประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนบูรณำกำรควำมร่วมมือ 
กับภำคีเครือข่ำยในกำรรับมือกับภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข 

 แผนแม่บทศักยภาพการกีฬา 
3.2.16 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมาย 
 คนไทยออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ และนันทนำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ิมข้ึน  
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ตัวช้ีวัด 
 ประชำชนทุกภำคส่วนของประชำกรทั้งหมดออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ  

ร้อยละ ๔๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.16.1 ส่งเสริมให้ประชำชนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน เรียนรู้

วิ ธีกำรที่ถูกต้อง และตระหนักถึ งประโยชน์ของกำรออกก ำลั งกำย  
กำรเล่นกีฬำขั้นพ้ืนฐำน รวมถึงกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น สนับสนุน 
กำรประกอบกิจกรรมนันทนำกำรตำมควำมถนัดหรือควำมสนใจ และ
ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต รวมทั้งส่งเสริมกำรปลูกฝังประชำชน 
ให้มีน้ ำใจนักกีฬำและมีระเบียบวินัย 

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

3.2.17 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

เป้าหมาย 
 นักกีฬำไทยประสบควำมส ำเร็จในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับกำรแข่งขันกีฬำในมหกรรมกีฬำระดับนำนำชำติของนักกีฬำไทย อยู่ใน 

อันดับ ๗  ในระดับเอเชีย ภำยในปี ๒๕๖๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.17.1 พัฒนำระบบกำรเลือกสรรนักกีฬำที่มีศักยภำพ ตั้งแต่ระดับเยำวชน 

ที่มีควำมถนัดและทักษะด้ำนกำรกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ 
พัฒนำศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติที่มีอยู่ในพ้ืนที่และในประเภทกีฬำต่ำง ๆ ให้ได้
มำตรฐำนสำกล สนับสนุนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และนวัตกรรม
ด้ำนกำรกีฬำเพ่ือพัฒนำควำมเป็นเลิศสู่กีฬำอำชีพ และกำรเข้ำร่วมแข่งขัน
กีฬำระดับนำนำชำติในทุกระดับ ตลอดจนกำรยกระดับมำตรฐำนกำรจัด 
กำรแข่งขันกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 
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3.2.18 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมาย 
 บุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรมีคุณภำพและมำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 มีบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ นันทนำกำร และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำทั่วประเทศที่ได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำนเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๕ ภำยในปี ๒๕๖๕   

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.18.1 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรกำรกีฬำและนันทนำกำรตำมศักยภำพ  

ควำมถนัดหรือควำมสนใจอย่ำงเป็นระบบ บนฐำนวิทยำศำสตร์ 
กำรกีฬำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
เด็ก เยำวชน ประชำชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกำส 
ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกีฬำและนันทนำกำรให้เกิด
กำรรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนและพัฒนำทักษะของกลุ่มผู้สนใจ 

3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

3.3.1   ด้านเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย 
 ยกระดับศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย โดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ 

(International Institute for Management Development : IMD) อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 
ของประเทศแรกที่ได้รับกำรจัดอันดับทั้งหมด ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.3.1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพคนเพื่อเป็นพลังในกำรขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ  

โดยออกแบบหลักสูตรปริญญำและประกำศนียบัตร เพ่ือสร้ำงผู้ประกอบกำร 
และแรงงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดในอนำคต สนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคีส ำหรับสถำนศึกษำในก ำกับ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทุกแห่ง  รวมทั ้งส ่ง เสร ิม 
กำรพัฒนำทักษะก ำลังคน (Upskill, Reskill and New Skill) ส ำหรับคนที่
ออกจำกระบบกำรศึกษำมำแล้วเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ 
สน ับสน ุนกำรสร ้ำ งควำมร ่ว มม ือ ระหว ่ำ ง ภำครัฐ สั งคมและชุมชน 
สถำบันกำรศึกษำ และเอกชนในกำรสร้ำงกลุ่มภำคีกำรศึกษำและท ำงำน 
ส ำหรับภำคกำรผลิตและบริกำรอย่ำงเป็นระบบและยั ่งย ืน  ตลอดจน 
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สร้ำงระบบรับรองมำตรฐำนกำรจ้ำงงำน เพื่อก ำหนดชุดทักษะควำมรู้ 
ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยภำคกำรผลิตและบริกำร  

3.3.2   ด้านสาธารณสุข 

เป้าหมาย  
 ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะสำมำรถดูแลสุขภำพ มีพฤติกรรมสุขภำพ 

ที่พึงประสงค์ และสำมำรถป้องกันและลดโรคที่สำมำรถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม 
บ่มเพำะจิตส ำนึกกำรมีสุขภำพดีสูงขึ้น 

 มีระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำนที่ประชำกรทุกระดับเข้ำถึงได้ดีขึ้น 
 ประชำชนมีควำมรอบรู้สุขภำพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่ เกิดจำก 

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศมำกขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะของประชำกร เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 70 ภำยในปี 2565 
 กำรจัดอันดับประสิทธิภำพระบบบริกำรสุขภำพ อยู่ในกลุ่มที่มีประสิทธิภำพสูงที่สุด 

๒๕ อันดับแรก ภำยในปี 2565 
 สัดส่วนประชำชนที่มีควำมรู้สุขภำพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่ เกิดจำก 

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ (ร้อยละของประชำกรทั้งหมด) เพ่ิมเป็นร้อยละ ๕ 
ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.3.2.1 พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรทุกภำคส่วนให้เหมำะสมกับ 

กำรปฏ ิบ ัต ิง ำนและแก ้ไขป ัญหำ พร ้อมทั ้งสน ับสน ุนกำรพ ัฒนำ 
แผนเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับมือเหตุกำรณ์กำรระบำดใหญ่ของโรคติดต่อ
อันตรำย และโรคติดต ่ออุบ ัต ิใหม่ รวมถึงปร ับปร ุงระบบกำรเง ิน 
และงบประมำณของประเทศให้ตอบสนองอย่ำงทันท่วงทีต่อควำมมั่นคง 
ด้ำนสุขภำพ และสนับสนุนกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรเพ่ือกำรยกระดับ
ศักยภำพและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข
และควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพของประเทศอย่ำงยั่งยืน  

3.3.2.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรกำร แนวทำงและนวัตกรรมในกำรบริกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพและป้องกันโรค ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในระบบ
บริกำรทำงกำรแพทย์ ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลและสวัสดิกำร/
ประกันสุขภำพ ระบบกำรเชื ่อมโยงและแลกเปลี ่ยนข้อมูล พร้อมทั้ง
ส่งเสริมกำรน ำร่องกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ต้นแบบ
ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและคนวัยท ำงำนที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ 
ลดพฤติกรรมเสี่ยง และมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพมำกขึ้น  
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3.3.2.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื ่องมือดิจิทัล  
เพื ่อช่วยในกำรป้องกันโรค และกำรดูแลรักษำประชำกรกลุ ่มเสี ่ยง 
โดยเฉพำะผู้ป่วยโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง พร้อมทั้งส่งเสริม
กำรพัฒนำหลักสูตรอบรมเพื่อผลิตผู้บริบำลดูแลผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ
และสนับสนุนกำรจ้ำงงำนผู ้บริบำลอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ผู ้สูงอำยุ
เข้ำถึงบริกำรบริบำลดูแลที่จ ำเป็น ตลอดจนเตรียมควำมพร้อมประชำกร
กลุ่มวัยท ำงำนในกำรเป็นผู้สูงอำยุที่มีสุขภำพดี  

3.3.3   ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมาย 
 กำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรท ำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบ

กับกำรก ำกับที่มีควำมชอบธรรม และกำรใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงมี
จรรยำบรรณ ด ำรงรักษำเสรีภำพของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเชื่อ
ว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำรคือเสรีภำพของประชำชนตำมแนวทำงของประชำธิปไตย 

ตัวช้ีวัด 
 กำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) ตำมกรอบ

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

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.3.3.1 ส่งเสริมกำรยกระดับกำรรู้ เท่ำทันสื่อ ให้ แก่ประชำชนทุกช่วงวัย  

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

3.3.4   ด้านสังคม 

เป้าหมาย 
 มีระบบกำรออมทั้งภำคสมัครใจและภำคบังคับแก่ประชำชนทุกกลุ่มเพ่ือเพ่ิม

ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองหลังเกษียณ 
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ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรออกกฎหมำยส่งเสริมให้คนไทยมีหลักประกันรำยได้ 

หลังเกษียณที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ เท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ ภำยใน 
ปี ๒๕๖๕ โดย ร่ำง พ.ร.บ. กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ พ.ศ. ... . ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ และ พ.ร.บ. กองทุนกำรออมแห่งชำติฯ ได้รับกำรปรับปรุง/แก้ไข 
ในประเด็นสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.3.4.1 ส่งเสริมให้มีระบบกำรออมทั้งภำคสมัครใจและภำคบังคับแก่แรงงำน  

ทั้งในและนอกระบบ เพ่ือให้สำมำรถด ำรงชีพหลังเกษียณ โดยกำรออก 
กฎหมำยและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ  
ในกำรพึ่งพำตนเองหลังเกษียณ มีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้และมีรำยได้
เพ ียงพอต ่อกำรด ำรงช ีว ิตอย ่ำงม ีค ุณภำพ และสร ้ำงแรงจ ูง ใจให้
ประชำชนเข้ำสู ่ระบบกำรออม ผ ่ำนมำตรกำรทำงภำษีและอื ่น ๆ  
เพื ่อเป็นเงินออมและหลักประกันรำยได้หลังเกษียณ แก่ประชำชน 
ท ุกกลุ ่ม  ตลอดจนเป ็นกำรสร ้ำ งว ิน ัยในกำรออมของประชำชน 
ในวัยท ำงำน  

3.3.5   ด้านการศึกษา 

เป้าหมาย 
 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล มีทักษะที่จ ำเป็น

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

ตัวช้ีวัด 
 มีระบบกำรวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นที่กำรวัดผลประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียนใช้  

ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 มีกำรพัฒนำและทดสอบเครื่องมือส ำรวจควำมพร้อมของเด็กปฐมวัยในกำรเข้ำสู่

กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 ครูอำชีวศึกษำได้รับกำรพัฒนำประสบกำรณ์อำชีพในสถำนประกอบกำรเพ่ิมขึ้น  

และครูฝึกในสถำนประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรถ่ำยทอดหรือสอนงำน 
กำรวัดและประเมินผล และระบบกำรดูแลผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 

 มีกำรน ำระบบธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank) มำใช้ภำยในปี 2565 ที่สำมำรถให้
คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพ่ือเทียบโอนเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรจบ
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กำรศึกษำระดับปริญญำมำใช้ภำยในปี 2565 เพ่ือส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยสำมำรถ
เข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  

 มีกำรน ำกรอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพครูทั้งสำยสำมัญศึกษำและสำยอำชีวศึกษำ
มำใช้ภำยในปี ๒๕๖๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.3.5.1 ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สมวัย 

ทุกด้ำน โดยกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและปรับปรุงสถำนพัฒนำ  
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน เตรียมควำมพร้อมเด็กเข้ำสู่  
ระบบกำรศึกษำ  

3.3.5.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรเร ียนกำรสอนและปรับเปลี ่ยนหลักสูตร ให้เกิด 
ระบบกำรเร ียนรู ้แบบลงมือปฏิบัต ิจร ิง (Active Learning)  เ พื ่อให้
สำมำรถพัฒนำทักษะตำมฐำนสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมกำรมี 
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้กับภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ทั้งภำยใน
และภำยนอก และพัฒนำระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำศักยภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ ทั ้งใน  
สำยสำมัญศึกษำและอำชีวศึกษำ และมีควำมก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพ 
รวมถึงปรับระบบกำรวัดและประเมินผลสัมฤทธิ ์ให้เหมำะกับรูปแบบ
กำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงไป  

3.3.5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน “วิชำกำรประสำน 
กำรปฏิบัติ” หรืออำชีวศึกษำทวิภำคีที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเข้มข้น 
ใ ห ้ม ีค ุณภ ำพและ ครอบคล ุม ส ถ ำน ศ ึกษ ำอำ ช ีว ศ ึกษ ำท ุก แ ห ่ง  
โดยส่งเสริมผู้เรียนได้เข้ำฝึกงำนหรือฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำรที่มี
คุณภำพ ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยควำมร่วมมือ
กับภำคเอกชนและสถำบันอุดมศึกษำที ่ม ีศ ักยภำพด้ำนเทคโนโลยี 
รวมถ ึงส ่ง เสร ิมให ้สถำนศึกษำอำช ีวศ ึกษำยกระด ับค ุณ ภำพและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำที่เป็นจุดแข็ง มีมำตรฐำนสูง 
เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในแต่ละแห่ง หรือสำขำที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
เชิงพ้ืนที่และทิศทำงกำรพัฒนำและกำรลงทุน  

3.3.5.4 ส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำมีบทบำทหรือขยำยกำรให้บริกำรให้เอ้ือต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประชำกร 
ทุกกลุ ่ม  โดยกำรพัฒนำระบบกำรจ ัดกำรเร ียนกำรสอนแบบช ุด 
กำรเรียนรู้ย่อย (Module Based) มีระบบธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank) 
และ/หรือระบบคุณวุฒิฉบับย่อย (Micro Credential) ควบคู่กับส่งเสริม
ให ้ว ัยแรงงำนเข ้ำถ ึงค ุณว ุฒ ิกำรศึกษำสำมำรถยกระดับศักยภำพ  
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และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ หรืออำจสะสมเพื ่อต่อยอดไปสู่  
กำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น สำมำรถพัฒนำต่อยอด
ควำมรู ้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ มีโอกำสและทำงเลือกท ำงำน 
และสร้ำงงำน รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำ 
ที ่สน ับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ 
ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน 

3.3.6   ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย 
 ประชำชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 มีแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคอย่ำงทั่วถึง 
 ประชำชนออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำ 

กีฬำชำติ 
 ก ำลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงผลิตภำพแรงงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีคุณธรรม ๕ ประกำร ประกอบด้วย ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตสำธำรณะ  

กำรเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง และกตัญญู เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๐ จำกค่ำตั้งต้น (Baseline) 
ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 จ ำนวนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ต้นแบบไม่น้อยกว่ำ 15 แห่ง 
 อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี (อำยุเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่ำ ๖๘ ปี ภำยในปี ๒๕๖๕  
 นักกีฬำหน้ำใหม่ที่มีควำมสำมำรถมีอัตรำกำรได้รับคัดเลือกเข้ำสู่กำรเป็นนักกีฬำ

ระดับชำติเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 ผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 2.5 ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.3.6.1 ส ่ง เสร ิมกำรสร ้ำ งส ังคมไทยให ้เป ็นส ังคมค ุณธรรม ม ีจร ิยธรรม 

และค่ำนิยมที ่ด ี โดยเสริมควำมเข้มแข็งให้ท้องถิ ่นในกำรขับเคลื ่อน  
กำรส่งเสริมคุณธรรมผ่ำนกำรถอดบทเรียนต้นแบบชุมน กำรพัฒนำ
กลไกกำรขยำยผลและระบบพี่เลี้ยง และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
หน่วยงำน องค์กร และสื ่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) และให้มี
กำรเชื่อมโยงระบบดังกล่ำวกับกำรพัฒนำระบบประสิทธิประโยชน์ให้กับ
ครอบครัวลูกหลำนที่มีศักยภำพในชุมชน    

3.3.6.2 พัฒนำศักยภำพแหล่งเร ียนรู ้ศ ิลปว ัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลำง 
และส่วนภูมิภำค และพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge 
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Management System) เพื ่อจัดกำรองค์ควำมรู ้ทำงด้ำนวัฒนธรรม 
ในรูปแบบที ่สำมำรถดึงองค์ควำมรู ้และภูมิป ัญญำจำกผู ้เชี ่ยวชำญ 
แขนงต่ำง ๆ และจัดท ำแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อน ำร่องกำรรวบรวม
ข้อมูลทำงวัฒนธรรมแขนงต่ำง ๆ จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์/ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรม 

3.3.6.3 ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำในชุมชนเมืองและท้องถิ ่น  
โดยยกระดับลำนกีฬำท้องถิ่นจำกพื้นที่สำธำรณะที่มีศักยภำพในพื้นที่  
ทุกชุมชน พัฒนำศูนย์ฝึกกีฬำอ ำเภอ จัดให้ม ีธนำคำรอุปกรณ์กีฬำ 
(Sport Bank) และให ้ส ิทธ ิลดหย ่อนภำษ ีก ับบ ุคคลและน ิต ิบ ุคคล 
ที่บริจำคอุปกรณ์กีฬำให้กับธนำคำรกีฬำ จัดให้มีโครงกำร 1 อ ำเภอ  
1 ชน ิดก ีฬำ  (One Tambol One Sport : OTOS) จ ัดแข ่ง ข ันก ีฬำ 
ในทุกท้องถิ ่นทั ่วประเทศ จัดให้มีถนนกีฬำ สร้ำงแรงจูงใจและสร้ำง
กระแสควำมตื่นตัวเรื่องกำรออกก ำลังกำยด้วยสื่อที่เหมำะสม จัดให้มี  
นักส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ พัฒนำระบบแพลตฟอร์ม
กำรประมวลผลข้อมูลกำรออกก ำลังกำยของประชำชน (Calories 
Credit Challenge)  

3.3.6.4 สร้ำงโอกำสทำงกำรกีฬำและพัฒนำนักกีฬำ โดยห้องเรียนกีฬำอย่ำงทั่วถึง
และมีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงที่เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนกีฬำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมถึงจัดให้มีหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำตั้งแต่ระดับปริญญำตรีถึงปริญญำเอก พัฒนำผู้น ำ
กีฬำประจ ำท้องถิ่นและผู้ตัดสิน จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ พัฒนำ
ศูนย์พัฒนำนักกีฬำและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำ 

3.3.6.5 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนก ำลังคนของประเทศที ่เชื ่อมโยงข้อมูล  
จำกทุกหน่วยงำนที่เกี ่ยวข้องทั ้งภำครัฐและเอกชนเพื่อกำรรวบรวม  
แ ล ะ ว ิเ ค ร ำ ะห ์ข ้อ ม ูล  ต ล อด จ น พ ัฒ น ำ ก ำ ล ัง ค น ใ น ท ุก ช ่ว ง ว ัย 
ของกำรท ำ ง ำน  เ ช ่น  กำ รหำ ง ำน  หล ักส ูต รพ ัฒนำสมรรถนะ  
หร ือควำมเป ็นผู ้ประกอบกำร กำรแนะน ำอำช ีพ กำรฝ ึกอำช ีพ  
หน่วยฝึกอบรม หน่วยให้กำรรับรอง เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงกองทุน 
ที่เกี่ยวข้องหรือจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อให้สำมำรถสนับสนุนกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อย่ำงแท้จริง 

3.3.6.6 พั ฒนำทั กษะดิ จิ ทั ล  (Digital Literacy : DL) ให้ กั บคนทุ กช่ ว ง วั ย 
อย่ำงเหมำะสม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงครูที ่รอบรู ้ด้ำนดิจิทัล  
ให้ครอบคลุมทั ่วประเทศ รวมถึงพัฒนำโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภำพ
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ระดับสำกลและมีลักษณะพิเศษตำมบริบทของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนจบกำรศึ กษำขั้ น พ้ื นฐ ำน  ( โ ดยอย่ ำ งน้ อยต้ อ ง พัฒนำทั กษะ 
จ ำเป็นพ้ืนฐำน อำท ิทักษะ Coding/กำรฝึกคิดเป็นขั้นตอน (Computational 
Thinking) กำรคิดวิ เครำะห์ (Critical Thinking) ควำมคิดสร้ำงสรรค์  
(Creativity) กำรท ำงำนร่วมกัน (Collaboration) กำรสื่อสำร (Communication) 
ภำษำอังกฤษ และจิตวิญญำณของควำมเป็นไทย  

3.3.6.7 ส่งเสริมให้มีกำรสรรหำก ำลังคนทักษะสูงเข้ำสู ่ภำครัฐ ผ ่ำนกำรให้
ทุนกำรศึกษำและระบบกำรสรรหำพิเศษ กำรมีระบบส่งข้ำรำชกำรที่มี
ศักยภำพไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศหรือหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ 
ทั้งภำครัฐและเอกชน กำรปรับปรุงระบบค่ำตอบแทนเฉพำะกิจ/เฉพำะ
ต ำแหน่ง ร่วมถึงค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับผู้มีสมรรถนะทำงภำษำที่ ๒ ๓ 
และ ๔ หรือท ำภำรกิจพิเศษ อำทิ กำรเป็นวิทยำกรช่วยสอนให้แก่ 
เด็กนักเรียน หรือกำรพัฒนำหมู่บ้ำนที่ยำกจน รวมถึงกำรปรับปรุงระบบ 
กำรเกษียณอำยุรำชกำรส ำหรับข้ำรำชกำรที่มีศักยภำพสูงและเข้ำรับ
รำชกำรตั้งแต่อำยุน้อย 

3.4  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.4.1 การด า เน ินภารก ิจย ุทธศาสตร ์เพื ่อสน ับสน ุนย ุทธศาสตร ์ด ้านการพ ัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.4.1.1     สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง

ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

3.5  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.5.1 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

               นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.5.1.1     สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย์ ประเด็นที่ 3.1 - 3.3 
  



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมาย 
 สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
 กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นก ำ ลัง 

ของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ 
 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง เพ่ือสร้ำง

สังคมคุณภำพ 

 ตัวชี้วัด 
 ควำมแตกต่ำงของรำยได้และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่มประชำกร  
 ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำจังหวัดในกำรเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 คุณภำพชีวิตของประชำกรสูงอำยุ 

แผนแม่บทพลังทางสังคม 

เป้าหมาย 
 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมเพ่ิมขึ้น 

 ตัวชี้วัด 
 มิติด้ำนโอกำสของดัชนีชี้วัดควำมก้ำวหน้ำทำงสังคมเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ภำยในปี 256๕ 

แผนแม่บทเศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมาย 
 รำยได้ของประชำกรกลุ่มรำยได้น้อย อำทิ เกษตรกร แรงงำนทั่วไป แรงงำนนอกระบบเพิ่มขึ้น

อย่ำงต่อเนื่อง  

ตัวชี้วัด 
 ดัชนีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง เท่ำกับ ๔.๓๐ คะแนน ภำยในปี 256๕ 

แผนแม่บทความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เป้าหมาย 
 คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น  

ตัวชี้วัด 
 สัดส่วนประชำกรไทยทั้งหมดที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมมำตรกำรคุ้มครองทำงสังคม  อย่ำงน้อย  

๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตำย (๔) ทุพพลภำพ/พิกำร (๕) เงินช่วยเหลือ
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ครอบครัวหรือบุตร (๖) ชรำภำพ (๗) ว่ำงงำน (๘) ผู้อยู่ในอุปกำระ (๙) และกำรบำดเจ็บจำก 
กำรท ำงำน เท่ำกับร้อยละ 7๐ ภำยในปี 256๕ 

4.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ 

4.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

เป้าหมาย 
 สร้ำงอำชีพและกระจำย รำยได้สู่ท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
 ควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์จังหวัด เปรียบเทียบภำยในภำค ลดลงไม่น้อยกว่ำ  

ร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้ำ 
 อัตรำกำรขยำยตัวของกำรบรรจุงำนใหม่ ในแต่ละจังหวัดของประเทศ เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้ำ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.1.1.1 ส ่ง เสร ิมกำรกระจำยควำม เจร ิญทำง เศรษฐก ิจ ไปย ัง เม ือ งหล ัก 

และเมืองรอง พร ้อมทั ้งส ่ง เสริมกำรมีส ่วนร ่วมของภำคีเคร ือข่ำย  
อย่ำงบูรณำกำร โดยกำรเพิ่มศักยภำพและบทบำทหน้ำที่ของท้องถิ่น
และภำคีเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศในกำรก ำกับดูแลและก ำหนด
มำตรฐำนกำรให้บริกำรสำธำรณะ ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่
มำกยิ่งขึ้น  

4.1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยเปิดโอกำส
ให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ รวมถึงแก้ปัญหำ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมกำรกระจำยรำยได้กลับสู่ชุมชน  
ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ตลอดจนสนับสน ุน 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบและมำตรกำรทำงภำษีให้มีควำมเสมอภำค 
และเป็นธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำก รวมถึงส่งเสริมกำรแก้ไข
ปัญหำและอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  

4.1.1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกในกำรออมเงินและบริหำรจัดกำรหนี้สินของ 
ภำคครัวเรือนให้เป็นระบบ เพ่ือลดควำมเสี่ยงและมีภูมิคุ้มกันให้สำมำรถ
ดูแลตนเองได้ในภำวะวิกฤต 
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ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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4.1.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน  
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) 

เป้าหมาย 
 คนสำมำรถยังชีพอยู่ได้ มีงำนท ำ กลุ่มเปรำะบำง ได้รับกำรดูแลอย่ำงท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนผู้เข้ำระบบประกันสังคม (มำตรำ 33 39 และ 40) ต่อก ำลังแรงงำนรวม  

ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 48 
 ดัชนีควำมยำกจนแบบหลำกหลำยมิติของกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ 

ลดลงไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้ำ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.1.2.1 ส่งเสริมกำรขยำยและพัฒนำระบบหลักประกันทำงสังคม เพ่ือช่วยเหลือ 

คนยำกจน กลุ ่มเปรำะบำง และผู ้ที ่ได้รับผลกระทบจำกภำวะวิกฤต  
ใ ห ้ไ ด ้ร ับ ก ำ ร ด ูแ ล อย่ ำ งทั่ ว ถึ ง  โ ด ยค ำ นึ ง ถึ ง ร ะดั บ ขอ งปัญหำ 
และควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันของกลุ่มเป้ำหมำย ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริม
และผลักดันให้แรงงำนเข้ำสู่ระบบประกันสังคมเพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมมั ่นคงทำงรำยได ้ และส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรโดยชุมชน  
แบบพ่ึงตนเอง โดยมีภำคีต่ำง ๆ เกื้อหนุนตำมศักยภำพ ตลอดจนกำรริเริ่ม
ออกแบบหลักประกันทำงสังคมที่รองรับรูปแบบกำรท ำงำนในอนำคต  

4.1.2.2 ส ่ง เ ส ร ิม กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรช่วยเหลือกลุ่ มเป้ ำหมำย 
เพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่มให้ตรงจุด โดยใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เชื ่อมโยงฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน ตลอดจนพัฒนำ
ระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมให้บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน/โครงกำร 
เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อน เพิ่มควำมเชื ่อมโยง และครอบคลุมคนทุกกลุ ่ม 
อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง เพื่อยกระดับ
ควำมคุ้มครองทำงสังคมและหลักประกันทำงสังคมในระยะยำว 

4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
แผนแม่บทพลังทางสังคม 

4.2.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

เป้าหมาย 
 ภำคีกำรพัฒนำมีบทบำทในกำรพัฒนำสังคมมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีชี้วัดทุนทำงสังคม เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ภำยในปี 256๕ 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
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   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.2.1.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงพลังในชุมชนให้เกิด เป็นพลังทำงสังคม สนับสนุน 

กำรรวมตัวของประชำชน ภำคีเครือข่ำยและภำคส่วนต่ำง ๆ รวมถึง  
กำรส่งเสริมอำสำสมัคร ตลอดจนกำรรวมพลังทำงสังคมของคนรุ่นใหม่
มำเป็นก ำลังในกำรพัฒนำและท ำประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
พัฒนำกลไกและระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยในระดับ
จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และชุมชน ผ่ำนกำรระดมพลังควำมร่วมมือของ
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน 
ในทุกระดับ  พร ้อมทั ้ง ส ่ง เ สร ิม ให ้ม ีกล ไก เชื ่อม โย งก ับน โยบำย 
และกำรบริหำรจัดกำรในส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่นที่สำมำรถสนับสนุน 
กำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

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

4.2.1.3 ส่งเสริมศักยภำพ บทบำทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ทุกเพศสภำพ 
เป็นพลังในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคม ด้วยกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และบทบำททำงเพศ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรยอมรับของสังคม 
ในเรื่องเพศสภำพ รวมทั้งส่งเสริมบทบำท ศักยภำพ และภำวะผู้น ำของสตรี
ในกำรท ำงำนเชิงเศรษฐกิจ ทั้งในระดับนำนำชำติ ระดับชำติ และในระดับ
ท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสม  

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

4.2.1.5 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้  และกำรถ่ำยทอดเผยแพร่ โครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พัฒนำขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชน 
ในระดับพื้นที่อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร
เพ่ือพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เกิดควำมพออยู่ พอกิน สำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้ โดยพัฒนำองค์ควำมรู้และส่งเสริมอำชีพ ตลอดจนพัฒนำ
ศูนย์กำรเรียนรู้ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

4.2.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

เป้าหมาย 
 ประชำกรไทยมีกำรเตรียมกำรก่อนยำมสูงอำยุเพื่อให้สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น 
 ผู้สูงอำยุมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนประชำกรอำยุ ๒๕ – ๕๙ ปี ที่มีกำรเตรียมกำรเพ่ือยำมสูงอำยุ  ทั้งมิติ 

ทำงเศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ และสภำพแวดล้อม เทียบกับจ ำนวนประชำกรอำยุ  
๒๕ - ๕๙ ปี ทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ ภำยในปี 2565 

 สัดส่วนผู้สูงอำยุที่ประสบปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติลดลง เฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ภำยใน
ปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.2.2.1 สนับสนุนกำรเตรียมควำมพร้อมสังคมไทยในกำรรองรับสังคมสูงวัย 

ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุ 
มีบทบำทและมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจและสังคม สำมำรถน ำควำมรู้  
ประสบกำรณ์ และภูมิปัญญำที่สั่งสมมำตลอดช่วงชีวิตมำถ่ำยทอดสู่คนรุ่นหลัง 
ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุที่ เหมำะสมตำมศักยภำพและสมรรถนะ 
สนับสนุนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตของคนทุกช่วงวัย 
พัฒนำต้นแบบเมืองเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย รวมทั้งพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ทุกภำคส่วนและนวัตกรรมเพ่ือรองรับกำรด ำเนินชีวิตในสังคมสูงวัย  

 แผนแม่บทเศรษฐกิจฐานราก 
4.2.3 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

เป้าหมาย 
 ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของเศรษฐกิจฐำนรำกเพ่ิมขึ้น  
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ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ของกลุ่มประชำกรร้อยละ ๔๐ ที่มีรำยได้ต่ ำสุด เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ ๑๕ ต่อปี ภำยในปี ๒๕๖๕ 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.2.3.1 เร่งรัดส่งเสริมกำรยกระดับศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ  

โดยกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย 
เพ่ือยกระดับสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ และพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่
เกษตรกรอัจฉริยะ โดยสร้ำงโอกำสและกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ 
ทั้งด้ำนเทคโนโลยีกำรจัดกำร กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรตลำด  
ด้ำนบัญชีกำรผลิต กำรควบคุมต้นทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต และ 
กำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนผลผลิต รวมถึงทักษะต่ำง ๆ ที่สอดคล้อง
และจ ำเป็นต่อกำรยกระดับเป็นผู้ประกอบกำร ตลอดจนสำมำรถเชื่อมโยง
และผสมผสำนองค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและที่สร้ำงขึ้นใหม่มำปรับ
ใช้ให้เหมำะสมกับภูมิส ังคมของชุมชนอย่ำงครบวงจร ครอบคลุม 
ทั้งต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ  

4.2.3.2 เร ่งร ัดส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรหนี ้ส ินอย่ำงยั ่งย ืน โดยกำรสร้ำง
ภูมิคุ ้มกันทำงกำรเงินให้กับประชำชนที่มีรำยได้น้อย ผ่ำนกำรส่งเสริม 
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงควำมรู ้
และวินัยทำงกำรเงิน กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน อันน ำไปสู่กำรออมเพ่ือเป็น
ทุนและหล ักประก ันในกำรลงท ุน  พ ัฒนำมำตรกำรแก ้ป ัญหำหนี้ 
นอกระบบ รวมทั้งลดภำระหนี้สินโดยให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ ำ ตลอดจนปรับโครงสร้ำงหนี้ให้สอดคล้อง
กับศักยภำพในกำรช ำระหนี้อย่ำงยั่งยืน  

4.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมาย 
 ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำก มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
 กลุ่มประชำกรรำยได้ต่ ำสุด ร้อยละ ๔๐ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สิน

ได้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำเศรษฐกิจฐำนรำกของมูลค่ำสินค้ำ OTOP เฉลี่ยอย่ำงน้อย

ร้อยละ ๓๐ ของปีฐำน ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 สัดส่วนภำระหนี้ต่อรำยได้ (Debt Service Ratio) ร้อยละ ๕๕ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
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 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.2.4.1 เร่งรัดสนับสนุนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมกำรพัฒนำ

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

4.2.4.2 ส ่ง เสร ิมให ้ม ีนว ัตกรรมทำงกำรเง ินเพื ่อสน ับสน ุนแหล่งท ุนให ้ก ับ
เศรษฐกิจชุมชน ผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงินที่หลำกหลำย รวมทั้งส่งเสริม
ให้ม ีกลไกกำรเปิดเผยข้อมูลและกลไกรำคำที่สำมำรถช่วยให้ชุมชน
สำมำรถระดมเงินทุนที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร พัฒนำระบบก ำกับ/
ระบบมำตรฐำนบัญชี กำรใช้รูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่เหมำะสม
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
ให้ธนำคำรเฉพำะกิจสำมำรถยกระดับเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนด้ำนเงินทุน
และบริหำรสภำพคล่อง  

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

4.2.4.4 เร่งรัดส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่ำเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยกำรสนับสนุน
พันธุ์กล้ำไม้ และให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเพ่ิม
รำยได้และสร้ำงหลักประกันที่ม่ันคงให้แก่เกษตรกร  
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ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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 แผนแม่บทความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

4.2.5 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
เป้าหมาย 
 คนไทยทุกคนโดยเฉพำะกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำงได้รับกำรคุ้มครอง 

และมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนประชำกรกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำงที่ ได้รับควำมคุ้มครอง 

ตำมมำตรกำรคุ้มครองทำงสังคม อย่ำงน้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร   
(๓) ตำย (๔) ทุพพลภำพ/พิกำร (๕) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (๖) ชรำภำพ  
(๗) ว่ำงงำน (๘) ผู้อยู่ในอุปกำระ และ (๙) กำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน เท่ำกับ 
ร้อยละ ๘๐ ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.2.5.1 สนับสนุนกำรขยำยฐำนควำมคุ ้มครองทำงส ังคมขั ้นพื ้นฐำน โดย 

กำรจัดระบบหรือมำตรกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ให้สำมำรถคุ้มครองสิทธิ 
ขั ้น พื ้นฐำนของประชำชนทั้งกำรบริกำรสังคม กำรประกันสังคม  
กำรช่วยเหลือทำงสังคม ครอบคลุมถึงกำรจัดโครงข่ำยกำรคุ้มครองทำง
สังคม ส ำหรับผู ้ด ้อยโอกำสและคนยำกจนให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำร
พ้ืนฐำนของภำครัฐได้อย่ำงมีคุณภำพ รวมทั้งสนับสนุนกลไกกำรจัดสวัสดิกำร
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรด ำรงชีพตำมโครงกำรลงทะเบียน  
เพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ตลอดจนสนับสนุนมำตรกำรลดภำระค่ำครองชีพ 
ของประชำชน เพื่อน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ  และเพิ่มศักยภำพ 
แก่ประชำชนผู้มีรำยได้น้อยให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

4.2.5.2 สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข และกำรศึกษำ 
โดย เฉพำะส ำหร ับผู ้ม ีรำยได ้น ้อยและกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกำส โดยใน 
ด้ำนบริกำรสำธำรณสุข มุ ่งเน้นกำรลดควำมเหลื ่อมล้ ำของคุณภำพ
บริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพให้ครอบคลุมประชำชนทุกกลุ ่ม  
กำรกระจำยทรัพยำกรและบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
ให้สำมำรถดูแลประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง  ในด ้ำนกำรศึกษำมุ่ ง เน้น 
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำน ส ำหรับเด็กเล็ก เด็ก 
เยำวชน รวมถึงกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกำส  กำรเสริมสร้ำงควำมเสมอภำค 
ทำงกำรศึกษำผ่ำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะใน
พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรและยำกจน และกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแล
เป็นพิเศษ กำรสนับสนุนกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำ
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กำรศึกษำในระดับจั งหวัด  รวมถึ งระบบ กำรต ิดตำมสน ับสน ุน 
และประเมินผล เพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้ร ับกำรศึกษำที ่มี
คุณภำพของประชำชน  

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

4.2.5.4 พ ัฒนำระบบและกลไกกำรคุ ้มครองผู ้บร ิโภคที ่ม ีป ระส ิทธ ิภำพ  
และสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีควำมเข้มแข็ง ป้องกันกำรละเมิด
สิทธิผู้บริโภค และอ ำนวยควำมยุติธรรมแก่ผู้บริโภค ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ระบบรับรองคุณภำพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนเสริมสร้ำง
กำรเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีควำมตระหนักในสิทธิหน้ำที่และมีภูมิคุ้มกัน
ในกำรบร ิโภคและซื้อสินค้ำ รวมทั้งส่งเสริมให้ภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ  
มีบทบำทในกำรสนับสนุนกำรคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงเป็นรูปธรรม  

4.2.6 การส่งเสริมมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

เป้าหมาย 
 มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ

เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีควำมยำกจนแบบหลำกหลำยมิติของกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ 

ลดลง ร้อยละ ๑๐ ภำยในปี 2565  

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.2.6.1 ส ่ง เ ส ร ิมกำ ร พ ัฒนำระบบและกลไก ในกำร ให ้ค วำมช ่วย เหล ือ

กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิ เด็ก เยำวชน สตรี 
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย เหยื่อของควำมรุนแรงต่ำง ๆ   
และกำรค้ำมนุษย์ แรงงำนในภำคกำรผลิตที ่ม ีควำมเสี ่ยง ผู ้ต ิดเชื ้อ  
และบุคคลที ่ต ้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนและจัดหำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมให้ประชำกรกลุ ่มต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรของรัฐและโอกำสทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม และมีควำมมั่นคง 
ด้ำนที่อยู่อำศัย  
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4.2.6.2 เสริมสร้ำงพลังควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่ำนกำรส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง สนับสนุนกำรรวมกลุ่มองค์กร
ชุมชน และเชื ่อมโยงเป็นเครือข่ำยในกำรเป็นทุนทำงสังคมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรคุ ้มครองกลุ ่มเป้ำหมำย  ตลอดจนสนับสนุน 
กำรพัฒนำและใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัด
สวัสดิกำรและสร้ำงหลักประกันทำงสังคมของทุกภำคส่วนที่เชื่อมโยงกัน 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงภำคีพัฒนำต่ำง ๆ 
โดย เฉพำะระด ับคร ัว เร ือนและช ุมชน เ พื ่อน ำ ไปสู ่กำรยกระด ับ 
กำรคุ้มครองทำงสังคมและหลักประกันทำงสังคม  

4.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

4.3.1 ด้านสาธารณสุข 
เป้าหมาย 
 จ ำนวนชุมชนสุขภำพดีเพ่ิมข้ึน 
 กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขมีควำมเหลื่อมล้ ำลดลง 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรนอนโรงพยำบำลโดยไม่จ ำเป็นด้วยภำวะที่ควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอก 

(Ambulatory Care Sensitive Conditions : ACSC) ลดลง ไม่เกินร้อยละ 100 
 ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคนด้ำนสุขภำพทุกจังหวัด ไม่ต ำกว่ำ 0.67 ภำยใน 

ปี 2565  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.3.1.1 ส่งเสริมกำรก ำหนดทิศทำงกำรบูรณำกำรด้ำนกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน

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

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

เป้าหมาย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลทำงสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือน ำมำใช้จัดระบบสวัสดิกำร

สังคม (Social Safety Net) ที่สอดคล้องและตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง 

 ชุมชนในเขตเมืองมีควำมเข้มแข็งและมีโอกำสในกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรภำครัฐ  
อย่ำงเท่ำเทียม อันจะน ำไปสู่ควำมเสมอภำคในสังคม 

ตัวช้ีวัด 
 มีฐำนข้อมูลทำงสั งคมในระดับพ้ืนที่ที่ เชื่ อมโยงในทุกมิติ  ภำยในปี  ๒๕๖๕  

โดยระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำฐำนข้อมูลทำงสังคมระดับพ้ืนที่  ร้อยละ ๑๐๐  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลทำงสังคมในระดับ
พ้ืนที่และคลังข้อมูลด้ำนอำชีพ  

 มีกฎหมำยที่สนับสนุนให้ เกิดกลไกสร้ำงเสริมชุมชนเข้มแข็งโดยเฉพำะชุมชน 
ในเขตเมื อง โดยระดับควำมส ำ เร็ จของกำรออกกฎหมำย ร้ อยละ ๑๐๐  
โดยคณะกรรมกำรชุมชนของเทศบำลนคร เทศบำลเมือง กรุงเทพมหำนคร  
และเมืองพัทยำ มีกำรจัดตั้งตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.3.2.1 พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลสำรสนเทศขนำดใหญ่ (Big Data) 

ทำงสังคม โดยบูรณำกำรกำรจัดเก็บ และพัฒนำข้อมูลในระดับพื้นที ่ 
เพื ่อเชื ่อมโยงให้เกิดเป็นฐำนข้อมูลกลำง ซึ ่งช ุมชนสำมำรถเข้ำถึง 
และน ำไปใช้ประโยชน์ได้  

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

4.3.2.3 ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพำะชุมชนในเขตเมือง 
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและมีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  
ในท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้มีกลไกในกำรระดมทุนและบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรของชุมชน รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพและควำมเข้มแข็งของชุมชนให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนได้อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือสร้ำง 
ควำมเสมอภำคและลดควำมเหลื่อมล้ ำ ในสังคม พร้อมทั้งสนับสนุน 
กำรจัดตั้งชุมชนในรูปแบบนิติบุคคล เพ่ือด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรในท้องถิ่นได้อย่ำงเข้มแข็ง  

4.3.2.4 ปรับปรุงกลไกในกำรก ำหนดมูลค่ำที่ดินและทรัพย์สินที่รัฐจัดสรรให้กับ
ประชำชน โดยด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย และมำตรกำรต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับที่ดินและสนับสนุนให้ประชำชน 
โดยเฉพำะเกษตรกรและคนยำกจนเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกที่ดิน
อย่ำงเป็นธรรม  

4.3.3 ด้านการศึกษา 

เป้าหมาย 
 เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ กลับเข้ำศึกษำต่ออย่ำงน้อยจนจบกำรศึกษำ

ภำคบังคับ และได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัดและมีศักยภำพที่จะพ่ึงพำ
ตนเองในกำรด ำรงชีวิตได้ 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนประชำกรนอกระบบกำรศึกษำวัยเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ (ป.1 – ม.3) 

อำยุ 6 – 14 ปี ไม่เกินร้อยละ 5 ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.3.3.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรค้นหำ เฝ้ำระวัง และติดตำม  

เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำให้กลับเข้ำศึกษำต่อ
หรือได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  
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4.4  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

4.4.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
๔.๔.๑.1 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค

ทำงสังคม 

4.5  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

4.5.1 การด า เน ินภารก ิจพื ้นฐานเพื ่อสน ับสน ุน ย ุทธศาสตร ์ด ้านการสร ้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
๔.๕.๑.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

ประเด็นที่ 4.1 - 4.3 

5.   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่ำงยั่งยืนมีสมดุล 
 ฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทำงลบจำกกำรพัฒนำ

สังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้สมดุลภำยใน 

ขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ 
 ยกระดับกระบวนทัศน์  เ พ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่ งแวดล้อม  

และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล 

 ตัวชี้วัด 
 พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 สภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟ้ืนฟู 
 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 
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 แผนแม่บทการเติบโตอย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย 
 สภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน  

 ตัวช้ีวัด 
 อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 50 

ประเทศแรกของโลก ภำยในปี 2565 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

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

 ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ อยู่ในระดับ 2 (60 คะแนน) ภำยในปี 2565 
 ระดับควำมมั่นคง และ/หรือ ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำ (บำท/ลูกบำศก์เมตร) ตำมแต่ละด้ำน เพ่ิมขึ้น  

๓ เท่ำ จำกค่ำเฉลี่ยปี ๒๕๖๑ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 สัดส่วนของแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ไม่มีสิ่งรุกล้ ำผิดกฎหมำย (ร้อยละของแม่น้ ำ 

ล ำคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ ำทั้งประเทศ) ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๒๐ ภำยในปี 2565 

5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

 แผนแม่บทการเติบโตอย่างยั่งยืน 

5.1.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

เป้าหมาย 
 กำรบริโภคและกำรผลิตของประเทศมีควำมยั่งยืนสูงขึ้น 
 พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม เท่ำกับ 50 คะแนน ภำยในปี 2565 
 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่  

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ เท่ำกับร้อยละ 32 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
- พ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ เท่ำกับ ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
- พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท เท่ำกับ ร้อยละ 2 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
  ภำยในปี 2565 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.1.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั ่งย ืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

โดยอนุร ักษ์ ฟื ้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที ่อยู ่อำศัยตำมธรรมชำติ 
ที ่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง บริหำรจัดกำรลดควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชุมชน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและธนำคำร
พันธุกรรม พัฒนำกลไกทำงเศรษฐศำสตร์และก ำหนดมำตรกำรจูงใจ 
ในกำรอนุร ักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ตลอดจนพัฒนำและบังคับใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน และป่ำไม้เชิงพ้ืนที่ ผลักดันให้มีกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ป่ำธรรมชำติที ่สภำพเสื ่อมโทรม ป่ำอนุร ักษ์ตำมกฎหมำย ป่ำต้นน้ ำ 
บนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ ำ 
สร้ำงและพัฒนำพื้นที ่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองและชนบท สนับสนุน 
กำรขับเคลื่อนแนวทำงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรกรรมและกำรท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน รวมทั้งยกระดับกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล และกำรบังคับใช้
กฎหมำยเพ่ือขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน  

5.1.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

เป้าหมาย 
 ควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีคุณภำพมหำสมุทร เท่ำกับ 70 คะแนน ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.2.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล  

โดยปรับปร ุง ฟื ้นฟูและสร ้ำงทร ัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่ง ใหม่ 
ทั้งระบบ ลดปริมำณขยะและของเสียลงสู ่ทะเล สนับสนุนกำรรักษำ
ระบบนิเวศทำงทะเล และสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์  รวมถึงป่ำชำยเลน 
เสริมสร้ำงและประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ รวมถึงระบบติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลในกำรจัดกำรปัญหำ ส่งเสริมกำรเพำะเลี ้ยงในทะเล 
ที่สอดคล้องกับแผน พัฒนำท่ำเรือและกำรขนส่งทำงทะเลทั้ งระบบ  
และผลักดันกำรพัฒนำกิจกรรมทำงทะเลที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรท ำประมงอย่ำงยั่งยืน โดยควบคุม ยกเลิกเครื่องมือประมง 
ที ่ท ำลำยล้ำง และป้องกันไม่ให้มีเร ือประมงผิดกฎหมำย ตลอดจน 
ลดอุปสรรคธุรกิจประมงพำณิชย์/ประมงชำยฝั่ง และดูแลประมงพ้ืนบ้ำน 



       
 

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

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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5.1.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  

เป้าหมาย 
 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

ตัวช้ีวัด 
 ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมในสำขำพลังงำนและขนส่งสำขำกระบวนกำร

อุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และสำขำกำรจัดกำรของเสียลดลง (ล้ำนตัน
คำร์บอนไดออกไซด์) อย่ำงน้อย ร้อยละ 12 จำกกรณีปกติ ภำยในปี 2565 

   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.3.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 

พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจก โดยพัฒนำระบบติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
ที่ครอบคลุมทุกสำขำ เชื่อมโยงทุกภำคส่วน พัฒนำมำตรกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
กำรเง ินและกำรคลังเ พื ่อจูงใจให ้ภำคส่วนที ่เกี ่ยวข ้องสำมำรถลด 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก สนับสนุนให้เกิดกำรปรับตัวเพ่ือลดควำมสูญเสีย
และเสียหำยจำกภัยธรรมชำติและผลกระทบจำกกำรเปลี ่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ รวมทั้ง
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศ และระบบเตือนภัย
ล่วงหน้ำ ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรจัดท ำแผนรำยสำขำ และรำยพื้นที่ 
ส่งเสริมกำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื ้นฐำนของภำครัฐและภำคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนภำครัฐจัดท ำ 
กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติในกำรออกแบบโครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

5.1.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ  
 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

เป้าหมาย 
 คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำใต้ดินและแหล่งน้ ำทะเลมีคุณภำพเหมำะสม

กับประเภทกำรใช้ประโยชน์ 
 คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ระดับมำตรฐำนของประเทศไทย 
 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำย สำรเคมีในภำคกำรเกษตร 

และกำกอุตสำหกรรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้ำหมำยมีคุณภำพของน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำทะเล 

และแหล่งน้ ำใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมำะสมกับประเภทของกำรใช้ประโยชน์ ภำยในปี 2565 
 ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้ำหมำยมีคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ใน

เกณฑ์มำตรฐำนประเทศไทย ภำยในปี 2565 
 ดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ เท่ำกับ 0.74 ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.4.1 เร่งรัดกำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนสำกล โดยสนับสนุนกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน 
แหล่งน้ ำใต้ดิน และแหล่งน้ ำทะเลให้มีคุณภำพ สร้ำงระบบภูมิคุ้มกัน  
ในพื้นที ่ที ่ม ีระบบนิเวศเปรำะบำงและพื้นที ่เสี ่ยง สนับสนุนกำรลด 
และควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิด กำรประยุกต์ใช้ระบบอนุญำต  
กำรระบำยมลพิษ และหลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย ส่งเสริมกำรจัดกำร
คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน รวมถึงกำรควบคุมมลพิษ
จำกแหล่งก ำเนิดในเชิงพ้ืนที่ สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรติดตำม 
ตรวจสอบเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำมลพิษในพื้นที่ของตนเอง ก ำหนด
มำตรกำรควบคุมปริมำณยำนพำหนะในพื้นที่ที ่มีกำรจรำจรหนำแน่น
หรือพ้ืนที่เขตเมือง พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง และระบบกำรแจ้งเตือน
ปัญหำมลพิษทำงอำกำศและเสียงที่ทันต่อเหตุกำรณ์ ส่งเสริมกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื ้อ ของเส ียอันตรำย กำกอุตสำหกรรม 
เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งก ำเนิดให้มีประสิทธิภำพ 
สนับสนุนภำคเอกชนร่วมลงทุนด้ำนกำรจ ัดกำรขยะและของเสีย
อันตรำย และองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นจ ัดกำรมูลฝอยติดเชื ้อ  
แบบศูนย์รวม สร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหำมลพิษแก่ประชำชน 
และทบทวนกลไกกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมในทุกภำคส่วน  

5.1.5  การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
เป้าหมาย 
 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีกำรตระหนักรู้ ด้ำนสิ่งแวดล้อม เท่ำกับ ร้อยละ ๒๐ ภำยในปี 2565 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.5.1 ส่งเสริมกำรยกระดับกระบวนทัศน์เพื ่อก ำหนดอนำคตของประเทศ  

โดยปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของประชำชนทุกภำคส่วนให้เป ็นมิตร 
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พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
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ปรองดอง 
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ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินสิ่งแวดล้อม
ระด ับย ุทธศำสตร ์ ผล ักด ันให ้ม ีกำรจ ัดโครงสร ้ำง เ พื ่อข ับ เคลื ่อน  
ประเด็นร่วมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ ่งแวดล้อม 
ในระดับประเทศและระหว ่ำงประเทศ สนับสนุนกำรเสร ิมสร ้ำง
ค ุณลักษณะชีว ิตที ่พ ึงประสงค์ให ้เป ็นที ่ยอมร ับในบริบทของพื ้นที ่  
และสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริมธรรมำภิบำลด้ำนกำรรักษำ
และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

 แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

5.1.6 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ 

เป้าหมาย 
 ระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภค เพ่ิมขึ้นจำกระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔  

(สูงสุดที่ระดับ ๕) 
 ระดับกำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน้ ำเพิ่มขึ้น  
 ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ิมขึ้นจำกปัจจุบัน ๖๔ คะแนน  

ให้เป็น ๘๐ คะแนน 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำอุปโภคบริโภค อยู่ในระดับ ๓.๒๕ ภำยในปี 2565 
 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพ่ือสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ ๒.๕ ภำยในปี 2565 
 ดัชนีกำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน้ ำ อยู่ในระดับ ๓.๐ ภำยในปี 2565 
 ดัชนีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ไม่น้อยกว่ำ ๗๐ คะแนน ภำยในปี ๒๕๖๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.6.1 พัฒนำกำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของ

ประเทศ โดยจัดให้มีน้ ำสะอำดเพียงพอต่อทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท  
ในปริมำณ คุณภำพ และรำคำที่เข้ำถึงได้ ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่ 
ต้นน้ ำ พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ พ้ืนที่พักน้ ำ แหล่งน้ ำธรรมชำติ (รวมล ำน้ ำ) แอ่งน้ ำบำดำล 
กำรระบำยน้ ำจำกเมืองชำยฝั ่ง ให้มีปริมำณ คุณภำพ และสำมำรถ 
ใช ้ประโยชน ์ได ้ตำมเกณฑ์ของแต ่ละลุ ่มน้ ำ  สน ับสน ุนกำรจ ัดท ำ  
แ ผ น ก ำ ร ป ้อ ง ก ัน  ฟื ้น ฟ ู ร ัก ษ ำ  ร ่ว ม ก ับ แ ผ น ร ัก ษ ำ เ ข ต ต ้นน้ ำ   
และกำรร ักษำสภำพแวดล ้อมตำมพื ้นที ่ที ่ก ำหนด ส ่ง เสร ิมระบบ 
กำรจัดกำรน้ ำในภำวะวิกฤติ โดยเฉพำะเร่งรัดจัดเตรียมมำตรกำรรองรับ
ภัยแล้งและอุทกภัย กำรป้องกันก่อนเกิดภัย ให้ควำมช่วยเหลือระหว่ำง
เกิดภัย และแก้ไขปัญหำในระยะยำว จัดระบบติดตำมสถำนกำรณ์ 
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อย่ำงต่อเนื ่อง ก ำหนดมำตรกำรที ่เหมำะสมและพัฒนำปฏิบัต ิกำร 
ฝนหลวงให้มีประสิทธิภำพ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำ 
อย่ำงมีธรรมำภิบำล รวมทั้งกำรสร้ำงวินัยของประชำชนในกำรใช้น้ ำ 
และอนุรักษ์น้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ 

5.1.7 การเพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

เป้าหมาย 
 ระดับควำมม่ันคงด้ำนน้ ำในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 
 ระดับควำมม่ันคงด้ำนน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
 ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำในเขตเมือง อยู่ในระดับ ๑.๕ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 ดัชนีควำมมั ่นคงด้ำนน้ ำเพื ่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ อยู ่ในระดับ ๔.๒ ภำยใน 

ปี ๒๕๖๕ 
 ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ ำ เพ่ิมขึ้น ๓ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ยปี ๒๕๖๑ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.7.1 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด  

รู ้คุณค่ำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล  
โดยจัดหำน้ ำให้เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของเขตเมือง พัฒนำระบบ
จัดกำรน้ ำในเมืองให้มีควำมเชื ่อมโยง มีแหล่งน้ ำส ำรอง สร้ำงระบบ
ระบำยน้ ำ ระบบกักเก็บน้ ำในเมืองตำมแนวคิดเมืองซับน้ ำ (Sponge 
City) ส่งเสริมกำรจัดให้มีน้ ำเพียงพอต่อกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม 
และพลังงำน สนับสนุนกำรจ ัดระบบดูแลน้ ำในพื ้นที ่น ิคมเกษตร 
อุตสำหกรรมสมัยใหม่ พื ้นที ่ชลประทำน พื ้นที ่เกษตรน้ ำฝน พื ้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว 

5.1.8 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  

เป้าหมาย 
 แม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภำพที่ดี  

มีคุณภำพได้มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 
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ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนพ้ืนที่ล ำคลองที่ได้รับกำรฟ้ืนฟู 

- คลองสำยหลักในเขตกรุงเทพมหำนคร มีควำมส ำเร็จ ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่
เป้ำหมำย ภำยในปี 2565 

 สัดส่วนพ้ืนที่ล ำน้ ำที่ได้รับกำรฟ้ืนฟู  
- ล ำน้ ำสำยหลักใน ๒๕ ลุ่มน้ ำ มีควำมส ำเร็จ ร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่เป้ำหมำย ภำยในปี 2565 

 สัดส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ ำและแหล่งน้ ำที่ได้รับกำรฟ้ืนฟู 
- พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ Ramsar Site มีควำมส ำเร็จ ร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 
- พ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญระดับชำติ มีควำมส ำเร็จ ร้อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่เป้ำหมำย 

ภำยในปี 2565 
 สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชนขนำดใหญ่) ริมแม่น้ ำ ล ำคลอง 

และแหล่งน้ ำธรรมชำติมีควำมส ำเร็จ ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่เป้ำหมำย ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.8.1 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

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

5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

5.2.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 สิ่งแวดล้อมได้รับกำรดูแล รักษำอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ เพ่ือลดมลพิษ

และผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ 
 มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ 

บนพ้ืนฐำนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนตำมแนวทำงประชำรัฐ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
สร้ำงควำมเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภำคีสมำชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ 

 ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรรักษำและฟ้ืนฟูให้มีควำมสมบูรณ์และยั่ งยืน  
เป็นฐำนกำรพัฒนำประเทศท้ังทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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 เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ ลดควำมขัดแย้งของกำรพัฒนำ 
ที่ใช้ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ บรรเทำผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและลดภยัพิบัติทำงธรรมชำติ 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในอันดับ

ต่ ำกว่ำ 50 ประเทศแรกของโลก ภำยในปี 2565 
 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม เท่ำกับ 50 คะแนน ภำยในปี 2565 
 อันดับควำมหลำกหลำยทำงพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ และถิ่นที่อยู่ในระดับโลก (BHI)  

อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 114 ประเทศแรกของโลก ภำยในปี 2565 
 ดัชนีคุณภำพมหำสมุทร เท่ำกับ 70 คะแนน ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.2.1.1 สนับสนุนกำรเพิ่มและพัฒนำพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ตำมเป้ำหมำย โดยหยุดยั้ง

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

5.2.1.2 สนับสนุนกำรบร ิหำรจ ัดกำรเขตทำงทะเลและชำยฝั ่งรำยจังหวัด  
โดยจัดท ำแผนที่กำรจ ำแนกเขตทำงทะเลและชำยฝั่ง ยกร่ำงกฎหมำย 
ที่เกี ่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรเขตทำงทะเลและชำยฝั่ง สนับสนุน  
กำรบรรจุเรื ่องเขตทำงทะเลและเขตทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
ในหลักสูตรกำรศึกษำทุกระดับ และประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ของ
ภำคประชำชน 

5.2.1.3 เร่งรัดกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทำน  โดยสน ับสน ุนกำรสร ้ำ งควำมเข ้มแข ็ง ให ้ก ับช ุมชน 
หรือท้องถิ่นเพื่อบริหำรจัดกำรน้ ำด้วยตนเอง สำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำง
เคร ือข ่ำยกำรบร ิหำรจ ัดกำรน้ ำร ่วมก ับพื ้นที ่ใกล ้เค ียง เชื ่อมโยง  
และฟื้นฟูเส้นทำงน้ ำอย่ำงเป็นระบบในพื้นที่เหนืออ่ำงเก็บน้ ำล ำเชิงไกร  
และเหนืออ่ำงเก็บน้ ำซับประดู่ สร้ำงเสริมกำรเพิ่มศักยภำพและทักษะ
ด้วยองค์ควำมรู้ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นในกำรวิเครำะห์ปัญหำในพื้นที่   
ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื ่องต้นทุนน้ ำและกำรใช้อย่ำงสมดุล 
รวมถ ึงพ ัฒนำระบบพี ่เลี ้ย งและท ักษะกำรจ ัดกำรน้ ำของช ุมชน  
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรบริหำรจัดกำรน้ ำ



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
    

 

- 99 - 

ระดับชุมชนหรือระดับต ำบลที่มีกลไกกำรประสำนกำรท ำงำนจำกล่ำงขึน้
บนและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ  ส่งเสริมกำรจัดกำรน้ ำใน
ชุมชนที่เหมำะสมกับภูมิสังคม ตำมแนวพระรำชด ำริ รวมทั้งบริหำร
จัดกำรน้ ำ ดิน ป่ำ และพลังงำนอย่ำงบูรณำกำร ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง (Risk Management) เพ่ือปรับตัวได้กับสภำพแวดล้อมที่ผันแปร 
รวมทั้งถอดรูปแบบควำมส ำเร็จจำกกำรท ำงำนเพ่ือปรับปรุงเชิงนโยบำย 

5.2.1.4 สนับสนุนกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรเขตควบคุมมลพิษ โดยเร่งรัด
กำรควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ำมำตรฐำน และกำรออกประกำศ
ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดภำยในปี พ.ศ. 2565  

5.3  การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.3.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

5.3.1.1  สนับสนุนกำรด ำเน ินภำรกิจยุทธศำสตร์ด ้ำนกำรสร ้ำงกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.4  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.4.1 การด าเนินภารกิจพื ้นฐานเพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.4.1.1   สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 5.1 – 5.2 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

เป้าหมาย 
 ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำร  

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

แผนแม่บทการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย 
 บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร 
 ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๕ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดล ำดับขององค์กำรสหประชำชำติ  อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี 

กำรพัฒนำสูงสุด ๖๐ อันดับแรก ภำยในปี ๒๕๖๕ 

แผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ  

๕๐ คะแนน ภำยในปี ๒๕๖๕ 

แผนแม่บทกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย 
 กฎหมำยเป็นเครื ่องมือให้ทุกภำคส่วนได้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเท่ำเทียม  

และเป็นธรรม 
 กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปโดยควำมเสมอภำค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปรำศจำก  

กำรเลือกปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีนิติธรรม คะแนนของ ๔ ปัจจัย จำกทั้งหมด ๘ ปัจจัย (๑) กำรจ ำกัดอ ำนำจรัฐ (๒) รัฐบำลโปร่งใส 

(๓) สิทธิขั้นพ้ืนฐำน (๔) ควำมเป็นระเบียบและควำมม่ันคง ไม่ต่ ำกว่ำ ๐.๖๕ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
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6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ 

6.1.1 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
(Enabling Factors) 

เป้าหมาย 
 มีกำรวำงรำกฐำนเพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่ 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพของภำครัฐในกำรทบทวนแก้ไขกฎหมำยที่เป็นอุปสรรค 

และเป็นภำระในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีประสิทธิภำพสูงที่สุด  
45 อันดับแรก โดยมีอันดับดีขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 

 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล (IMD World Digital Competitiveness 
Ranking) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีควำมสำมำรถสูงที่สุด 40 อันดับแรก โดยมีอันดับ 
ดีขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.1.1.1 ปรับปรุงและพัฒนำฐำนข้อมูลแบบบูรณำกำร โดยกำรจัดเก็บและเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ปัญหำ ควำมต้องกำร 
ศักยภำพ และวำงแผนกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่   
รวมทั้งปรับโครงสร้ำงและวิธีปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว 
สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6.1.1.2 ส่งเสริมภำครัฐดิจิทัล โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกำรให้  
บริกำรประชำชน เพ่ือบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ  

6.1.1.3 ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกำรจัดเก็บรำยได้ของรัฐทั้งระบบ ทั้งรำยได้ 
จำกภำษีและกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน ควบคู่ไปกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ของกำรจัดสรรและใช้จ่ำยงบประมำณ เพ่ือให้มีงบประมำณเพียงพอ 
ต่อกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำประเทศ  

6.1.1.4 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรกำรต่ำง ๆ เพ่ือแก้ปัญหำ 
และป้องกันกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อ
กำรพัฒนำประเทศ  
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6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
แผนแม่บทการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
6.2.1 การพัฒนาบริการประชาชน 

เป้าหมาย 
 งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของกระบวนงำนที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็น

ดิจิทัล (ด้ำนกำรมีงำนท ำ, ด้ำนกำรประกอบธุรกิจ, ด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน) 
335 กระบวนงำน ภำยในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.1.1 พัฒนำบริกำรภำครัฐที่มีคุณค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล 

สำมำรถตรวจสอบได้ ลดภำระค่ำใช้จ่ำย ลดขั้นตอนกำรท ำงำน ทันสมัย 
และทันต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งไม่มีข้อจ ำกัดของเวลำ พ้ืนที่ และกลุ่มคน 
รวมทั้งมีกำรเชื่อมโยงหน่วยงำนและระบบบริกำรภำครัฐทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจ และผู้ใช้บริกำร 
ตลอดจนปรับปรุงระบบกำรอนุมัติและอนุญำตของภำครัฐ พัฒนำระบบจัดเก็บ
และเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ ลดข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย และแก้ไขกฎหมำย 
ที่ไม่เป็นธรรม ล้ำสมัย หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำ
ภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

6.2.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมาย 
 หน่วยงำนภำครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.2.1 เร่งรัดสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐน ำยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ส่งเสริมกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงภำรกิจ
ภำครัฐและกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อน 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  รักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหภำคภำยใต้ 
กรอบควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง พัฒนำระบบกำรคลังล่วงหน้ำในระยะปำนกลำง
และระยะยำว ด ำเนินกรอบนโยบำยกำรเงินกำรคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น 
พัฒนำระบบเตือนภัยด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลัง ตลอดจนพัฒนำ
กลไกกำรดูแลเสถียรภำพของระบบกำรเงินในภำพรวม รวมทั้งใช้มำตรกำร
ทำงภำษีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำก ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ลดกำรสะสม
ควำมมั่งค่ังที่กระจุกตัว  

6.2.2.2 เร่ งรัดพัฒนำกำรจัดท ำงบประมำณเพ่ือตอบสนองต่อเป้ำหมำยตำม 
ยุทธศำสตร์ชำติ  ด้วยกำรสนับสนุนบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน 
ทั้งภำรกิจพ้ืนฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ ภำรกิจพ้ืนที่ และภำรกิจอ่ืน ๆ  โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน/โครงกำร 
ทั้งก่อนเริ่มโครงกำร ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร และหลังกำรด ำเนินโครงกำร 
พัฒนำเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบและด ำเนินงำนที่เหมำะสม
ได้อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรติดตำมประเมินผลและตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และมีรำยงำน กำรติดตำมประเมินผลกำรบรรลุ
เป้ำหมำยสำธำรณะและเป็นไปตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 

6.2.3 การปรับสมดุลภาครัฐ 

เป้าหมาย 
 เปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรม

สำธำรณะอย่ำงเหมำะสม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้ำงควำมทันสมัยในกำรจัด  

บริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะให้กับประชำชน 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมส ำเร็จกำรเปิดให้ภำคส่วนอ่ืนเข้ำมำด ำเนินกำรบริกำรสำธำรณะ  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ภำยในปี ๒๕๖5 
 ค่ำคะแนนกำรประเมินร้อยละของเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่น ำ 

แผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น ได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ( LQM) ไม่น้อยกว่ ำ 
ร้อยละ ๗๐ ภำยในปี ๒๕๖5 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.3.1 พัฒนำกำรปรับสมดุลภำครัฐ โดยสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม

ในกำรด ำเนินกำรบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ จัดให้มี 
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กำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อน ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรสำธำรณะเป็นไปตำม
มำตรฐำน รวมทั้งจัดเตรียมควำมพร้อมเพ่ือสนับสนุนภำคส่วนต่ำง ๆ  
ในกำรร่วมด ำเนินภำรกิจของภำครัฐ ปรับปรุงบทบำทและกลไกภำครัฐ 
ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว 

6.2.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

เป้าหมาย 
 ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว 

ตัวช้ีวัด 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (IMD Competitiveness Ranking) 

ด้ำนประสิทธิภำพภำครัฐ อยู่ในกลุ่มประเทศ 20 อันดับแรก ภำยในปี 2565  
 สัดส่วนของหน่วยงำนที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงสูงตำมเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ 

ภำยในปี ๒๕๖5 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.4.1 เร่งรัดพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐให้เป็นภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง  

มีควำมยืดหยุ่นเหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำประเทศ และเป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง ด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนำระบบ
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) มำใช้ในกำรพัฒนำนโยบำย กำรตัดสินใจ 
กำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร รวมทั้งสำมำรถก ำหนดนโยบำย 
และกำรบริหำรจัดกำรบนพ้ืนฐำนของข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนำสู่กำรเป็นรัฐบำลเปิดที่มีควำมโปร่งใส เชื่อมโยง 
และบูรณำกำรข้อมูล มีกำรจัดกำรควำมรู้ และพัฒนำควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ
เพ่ือพัฒนำภำครัฐให้ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  ตลอดจนกำรจัด 
โครงสร้ำงองค์กรและออกแบบระบบกำรบริหำรงำนใหม่ให้มีควำมยืดหยุ่น 
มีขนำดเหมำะสม เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรไร้รอยต่อและเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ำยกับทุกภำคส่วน เพ่ิมสมรรถนะของระบบบริหำรงำนภำครัฐ
ให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล  

6.2.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมาย 
 บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ภำยในปี ๒๕๖5 
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 สัดส่วนเจ้ำหน้ำที่รัฐที่กระท ำผิดกฎหมำยลดลง ร้อยละ ๒๐ ภำยในปี ๒๕๖5 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.5.1 พัฒนำกลไกกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลังคนในภำครัฐให้มีมำตรฐำน 

เกิดผลลัพธ์ในทำงปฏิบัติ และสอดคล้องกับภำรกิจกำรพัฒนำประเทศ 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ พัฒนำระบบบริหำรก ำลังคนให้มีควำมคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม พัฒนำกลไกกำรบริหำรงำนบุคคลให้สำมำรถสนองควำมต้องกำร
ในกำรปฏิบัติงำน สร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคลำกรตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ
และศักยภำพ โดยพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง มีทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ ทักษะด้ำนดิจิทัล สำมำรถปรับตัวได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม ตำมหลักจรรยำบรรณวิชำชีพ 
มีจิตบริกำร ท ำงำนเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ
และควำมสุจริต มีควำมเป็นมืออำชีพ ด้วยกำรสร้ำงผู้น ำทำงยุทธศำสตร์
ในหน่วยงำนภำครัฐทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริม
กำรบริหำรงำนบุคคลให้มีระบบตรวจสอบและประเมินผลที่โปร่งใส ชัดเจน 
ปรำศจำกกำรทุจริต และมีบทลงโทษผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงจริงจัง  

แผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.2.6 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย 
 ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  

ตัวช้ีวัด 
 เด็กและเยำวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 50 ภำยในปี 2565 
 ประชำชนที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำน 

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ ๕๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 หน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ภำยใน 

ปี ๒๕๖๕ 
 จ ำนวนคดีทุจริตในภำพรวม ลดลงร้อยละ ๑๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 จ ำนวนคดีทุจริตรำยหน่วยงำน จ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้มูล 

เรื่องวินัย (ทุจริต) และจ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้มูลว่ำกระท ำ 
กำรทุจริต ลดลงร้อยละ ๑๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 จ ำนวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ลดลงร้อยละ ๒๕ ภำยใน
ปี ๒๕๖๕ 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.6.1 เร่งรัดสนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดีในกลุ่มเด็ก 

และเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ ให้สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมละอำยต่อกำรกระท ำควำมผิด  
และไม่เพิกเฉย หรืออดทนต่อกำรทุจริต รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วนในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 

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

6.2.6.3 เร่งรัดพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ 
แบบบูรณำกำร โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทัน
ต่อพลวัตของการทุจริต พร้อมทั้งปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กร 
ที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการน า
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

6.2.7 การปราบปรามการทุจริต 

เป้าหมาย 
 กำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด 
 กระบวนกำรด ำเนินคดีทุจริตที่จ ำเป็นต้องขอขยำยระยะเวลำเกินกว่ำกรอบเวลำปกติ 

ที่กฎหมำยก ำหนด ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 จ ำนวนคดีอำญำที ่หน ่วยงำนไต่สวนคดีท ุจร ิตถ ูกฟ้องกลับไม่เก ินร ้อยละ ๔  

ของจ ำนวนคดีที่ส่งฟ้อง ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.7.1 พัฒนำระบบ กระบวนกำร และกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมี

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



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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กำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบอย่ำงจริงจัง  

6.2.7.2 พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยจัดท ำ
ระบบฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ ประมวลคดีกำรทุจริต พัฒนำสมรรถนะและ
องค์ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เพ่ือให้มีควำมรู้และขีดควำมสำมำรถเทียบเท่ำมำตรฐำนและเท่ำทันต่อ
พลวัตกำรทุจริต 

แผนแม่บทกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

6.2.8 การพัฒนากฎหมาย 

เป้าหมาย 
 กฎหมำยไม่ เป็น อุปสรรคต่อกำรพัฒนำภำครัฐและภำคเอกชนอยู่ภำยใต้ 

กรอบกฎหมำยที่มุ่งให้ประชำชนในวงกว้ำงได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศ
โดยทั่วถึง 

 กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติ และเป็นธรรม 

 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนของกฎหมำยที่ได้รับกำรทบทวนแก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหำ

ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ ร้อยละ ๕๐ ของกฎหมำยทั้งหมด ภำยในปี 
๒๕๖๕ 

 สัดส่วนกำรน ำเทคโนโลยีและระบบฐำนข้อมูลกลำงของประเทศมำใช้ในกำรบังคับใช้
กฎหมำยต่อจ ำนวนกฎหมำย ร้อยละ ๕๐ ของกฎหมำย ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 ระยะเวลำที่ลดลงในกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำย ทุกหน่วยงำนของรัฐ บังคับใช้
กฎหมำยได้รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๕๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 ประชำชนมีระดับควำมเชื่อมั่นในกำรบังคับใช้กฎหมำย ร้อยละ ๗๕ ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 จ ำนวน/ระดับของมำตรกำร/กลไกที่ประชำชนมีส่วนร่วมกันในกำรทบทวน 

ควำมจ ำเป็น เหมำะสม และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย ร้อยละ ๕๐ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.8.1 พัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับ

บริบทและเอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ ทบทวน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม
ของกฎหมำยที่มีอยู่ ลดข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้
ทันสมัย ยกเลิกกฎหมำยที่ไม่จ ำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ 



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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เพ่ือให้กฎหมำยช่วยสร้ำงสรรค์ควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ทำงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
โดยจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเครำะห์ผลกระทบ
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผล
กำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิ เครำะห์ต่อประชำชน และน ำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนำ
กฎหมำยให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ เอ้ืออ ำนวยต่อ 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรให้บริกำรประชำชน กำรประกอบธุรกิจ 
กำรแข่งขันระหว่ำงประเทศ  

6.2.8.2 พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สมัยใหม่มำใช้ในกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด และเป็นธรรม 
รวมทั้ งสนับสนุนกำรเ พ่ิมช่องทำงกำรมีส่ วนร่ วมของประชำชน 
ในกระบวนกำรทำงกฎหมำย เพ่ือให้กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำประเทศ 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม  

6.2.9 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย 
 กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมมีควำมโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภำค ทั่วถึง เป็นธรรม 

และปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนขั้นตอนในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  

เพ่ือควำมโปร่งใส ควำมสะดวก และรวดเร็ว มีอัตรำส่วนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๗๕  
ของจ ำนวนขั้นตอนที่ส ำคัญ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 ประเภทและระดับของมำตรกำรที่รัฐก ำหนดขึ้นเพ่ือควำมเสมอภำคในกระบวนกำร
ยุติธรรม ร้อยละ ๑๐๐ (มำตรกำรเพ่ือคุ้มครองหรืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เด็ก 
สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร หรือผู้ด้อยโอกำสในกระบวนกำรยุติธรรม) ภำยในปี ๒๕๖๕    

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.9.1 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกระบวนกำร

ยุติธรรม ให้เคำรพและยึดมั่นในหลักประชำธิปไตย เคำรพศักดิ์ศรี 
ควำมเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม รวมทั้งเสริมสร้ำง 
และพัฒนำวัฒนธรรมของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม ให้มีควำมโปร่งใส 
เป็นกลำง ปรำศจำกกำรแทรกแซงหรือครอบง ำใด ๆ 
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6.2.9.2 สนับสนุนกำรก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ร่วมกันของหน่วยงำน 
ในกระบวนกำรยุติธรรมทั้ งทำงแพ่ง อำญำ และปกครอง เพ่ืออ ำนวย 
ควำมยุติธรรมให้ เกิดประสิทธิภำพในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน 
ในกำรพิจำรณำคดี และกำรบังคับตำมค ำพิพำกษำ โดยพัฒนำเป้ำหมำย
และยุทธศำสตร์ระยะกลำงและระยะยำวระหว่ำงหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม ให้มีแนวทำงและทิศทำงเดียวกัน รวมถึงสร้ำงเครื่องมือกำรประเมิน
คุณภำพและผลงำนที่หน่วยงำนมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน  

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

6.2.9.4 สนับสนุนกำรพัฒนำมำตรกำรอื่นแทนโทษทำงอำญำ เพ่ือสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงกำรบังคับโทษตำมค ำพิพำกษำกับกำรให้โอกำสผู้ต้องโทษ 
กลับคืนสู่สังคม เปิดโอกำสให้ภำคส่วนอ่ืนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
กำรบังคับโทษ และกำรพัฒนำระบบคุมประพฤติในชุมชน 

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

6.3.1 ด้านการเมือง 

เป้าหมาย 
 ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ ในกำรปกครองในระบอบประชำธิป ไตย  

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด 
 คะแนนด้ำนกำรเคำรพสิทธิ เสรีภำพ และหน้ำที่ของกำรประเมินสถำนกำรณ์ 

ควำมเป็นประชำธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
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 คะแนนด้ำนกำรยึดมั่นในหลักนิติธรรมของกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมเป็น
ประชำธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

 คะแนนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนของกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมเป็น
ประชำธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

 คะแนนด้ำนกำรสนับสนุนประชำธิปไตยของกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมเป็น
ประชำธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.3.1.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชนท้องถิ่น และภำคประชำสังคม 

ในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ ทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น  
ด้วยกำรน ำ เทคโนโลยีนวัตกรรมมำประยุกต์ ใช้  รวมทั้ งผลักดัน 
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำย
สำธำรณะ พ.ศ. .... 

6.3.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมาย 
 บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพ และมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร  
 ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ อยู่ในระดับไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ ๘๕ ภำยในปี ๒๕๖5 
 ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดล ำดับขององค์กำรสหประชำชำติ  อยู่ในกลุ่ม

ประเทศท่ีมีกำรพัฒนำสูงสุด 60 อันดับแรก ภำยในปี ๒๕๖5 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.3.2.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

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

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

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

6.3.2.4 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรในระดับพ้ืนที่ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน ด้วยกำรน ำพลังควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนต่ำง ๆ  
ในสังคม มำร่วมเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
รำชกำรเชิงพ้ืนที่ เชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุกระดับ ในประเด็นนโยบำย
ส ำคัญ (Agenda) ในพ้ืนที่ทั้งในแนวตั้งและแนวระนำบ พัฒนำกลไก 



       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ     ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
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ส ำนักงำนสภำ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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หรือเครื่องมือในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 
ในพ้ืนที่ รวมทั้งก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่นให้มีควำมชัดเจน ไม่ซ้ ำซ้อน ทันสมัย ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ ให้เป็นภำครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง 
สำมำรถบูรณำกำรร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือให้
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  

6.3.3 ด้านกฎหมาย 

เป้าหมาย 
 กฎหมำยและกระบวนงำนที่ล้ำสมัยก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำและไม่เป็นธรรม  

สร้ำงภำระแก่ประชำชนและเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพได้รับกำรยกเลิก  
หรือแก้ไขปรับปรุง 

 ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง รับรู้ และปฏิบัติตำมกฎหมำยของประชำชน 

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตและกำรปรับปรุงกฎหมำยตำมผลกำรศึกษำ

วิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำต
ได้รับกำรด ำเนินกำร ร้อยละ 100 ตำมที่ส ำนักงำน ป.ย.ป. เสนอ ภำยในปี ๒๕๖5 

 จ ำนวนแผนงำนหรือโครงกำรในกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎ เพ่ือให้
ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก ไม่น้อยกว่ำ 2 เรื่องต่อปี ภำยในปี ๒๕๖5 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.3.3.1 พัฒนำกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่สร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรค

ต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน พัฒนำกลไก 
ทำงกฎหมำยเพ่ือให้มีกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่
ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิ 
และเสรีภำพของประชำชน พัฒนำกลไกก ำหนดให้ส่วนรำชกำร 
หรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแล และบังคับกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย รวมทั้ง พัฒนำกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำ 
และเสนอร่ำงกฎหมำย ตลอดจนส่งเสริมกำรจัดท ำประมวลกฎหมำย 
เพ่ือรวบรวมกฎหมำยเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน 

6.3.4 ด้านกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย 
 กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส แล้วเสร็จตำมกรอบ

ระยะเวลำที่ก ำหนด และเข้ำถึงง่ำยโดยเสมอภำค 
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ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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 กำรบังคับกำรตำมกฎหมำยเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำระบบกำรบริหำรงำน
ยุติธรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัด 
 อัตรำส่วนของจ ำนวนกระบวนกำรในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมที่มีกำรก ำหนด 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนและกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำ  
ร้อยละ 100 ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 ประเภทและระดับของมำตรกำรที่ก ำหนดขึ้น เ พ่ือกำรเข้ำถึงกำรอ ำนวย  
ควำมยุติธรรมได้โดยง่ำย และเสมอภำค ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมที่มีกำรก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำย 
พยำน ผู้ต้อง/จ ำเลยให้ เข้ ำถึ งกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำไ ด้ โดยง่ ำย 
และเสมอภำค ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 สัดส่วนของคู่ควำมและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำส  
ที่ได้รับควำมคุ้มครองสิทธิและเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้โดยง่ำย ร้อยละ ๑๐๐ 
ของคู่ควำมและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำส ที่ได้รั บ 
ควำมคุ้มครองสิทธิและเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 อัตรำส่วนของจ ำนวนขั้นตอนในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมที่ ใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือควำมโปร่งใส ควำมสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๗๕ ของจ ำนวนขั้นตอนที่ส ำคัญ ภำยในปี ๒๕๖๕ 

 ประเภทและระดับของมำตรกำรที่รัฐก ำหนดขึ้นเพ่ือควำมเสมอภำคในกระบวนกำร
ยุติธรรม ร้อยละ ๑๐๐ ของมำตรกำรเพ่ือคุ้มครองหรืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เด็ก 
สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร หรือผู้ด้อยโอกำส ในกระบวนกำรยุติธรรม ภำยในปี ๒๕๖๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.3.4.1 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนประชำชน เพ่ือให้สำมำรถติดตำม 

ควำมคืบหน้ำ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรยุติธรรม 
พัฒนำกำรรับแจ้งควำมร้องทุกข์ต่ำงท้องที่ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
รวดเร็ว ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมโดยไม่มีข้อจ ำกัด
เรื่องเขตพ้ืนที่กำรสอบสวน รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดหำทนำยควำมอำสำ
ประจ ำสถำนีต ำรวจให้ครบทุกสถำนีทั่วประเทศ เพ่ือจัดให้มีมำตรกำร
คุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ และจ ำเลย เพ่ือให้เข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พัฒนำ
ระบบกำรปล่อยชั่วครำว เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้
อย่ำงรวดเร็ว ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงสิทธิที่จะได้รับกำรปล่อย
ชั่วครำว และยกระดับกำรปล่อยชั่วครำวให้มีประสิทธิภำพ ตลอดจน
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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พัฒนำกำรบันทึกภำพและเสียงในกำรตรวจค้น จับกุม และกำรสอบปำกค ำ 
ในกำรสอบสวน เพ่ือจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือคุ้มครองผู้ต้องหำและจ ำเลย 
ให้เหมำะสม ครอบคลุมและรวดเร็ว และสำมำรถใช้เป็นพยำนหลักฐำนที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือในกำรพิสูจน์ควำมผิด หรือควำมบริสุทธิ์ของผู้ต้องหำ 
หรือจ ำเลย และเป็นกำรคุ้มครองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจ
ผู้จับกุม และพนักงำนสอบสวน 

6.3.5 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมาย 
 กำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรท ำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบ

กับกำรก ำกับที่มีควำมชอบธรรม และกำรใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงมี
จรรยำบรรณ ด ำรงรักษำเสรีภำพของกำรแสดงออกกำรรับรู้ของประชำชน  
ด้วยควำมเชื่อว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำรคือเสรีภำพของประชำชนตำมแนวทำง  
ของประชำธิปไตย 

ตัวช้ีวัด 
 กำรรู้ เ ท่ ำทั นสื่ อและสำรสน เทศ ( Media and Information Literacy : MIL)  

ตำมกรอบกำรประเมินกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศขององค์กำรกำรศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชำชำติ (UNESCO) โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่  
(๑) กำรเข้ำถึง (๒) กำรประเมิน และ (๓) กำรสร้ำง มีสถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อ 
และสำรสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม ๗๓ คะแนนขึ้นไป ภำยในปี ๒๕๖๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.3.5.1 พัฒนำระบบคลังข้อมูลข่ำวสำรและกำรจัดกำรข่ำวปลอม (Fake News)  

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

6.3.5.2 ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลสื่อออนไลน์ โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบที่มีสถำนะ
ทำงกฎหมำยเพ่ือก ำกับดูแลผู้ประกอบกำรสื่อออนไลน์และพัฒนำศักยภำพ
ของหน่วยงำนหลักให้เป็นศูนย์ประสำนงำนข้อมูลข่ำวสำรในภำวะวิกฤติ 
เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรร่วมตรวจสอบและเฝ้ำระวัง



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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ข้อมูลเนื้อหำเพ่ิมขึ้น มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนที่ประสำนงำนกับ 
ผู้ให้บริกำรสื่อออนไลน์ และพัฒนำกลไกกำรก ำกับดูแลกันเองในกลุ่ม
สื่อสำรมวลชนบนพ้ืนฐำนของจริยธรรมและควำมเหมำะสม รวมทั้ง
ทบทวนกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดและเป็นธรรม 

6.3.6 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีกำรทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  
 หน่วยงำนภำครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 

50 คะแนน ภำยในปี ๒๕๖๕ 
 หน่วยงำนภำครัฐผ่ำนกำรประเมิน ITA ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ภำยใน 

ปี ๒๕๖๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.3.6.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

และพัฒนำระบบรำชกำรไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ พร้อมทั้งพัฒนำ
มำตรกำรสกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ 

6.3.6.2 พัฒนำกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริต
ที่มีประสิทธิภำพ และพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส  
ไม่เลือกปฏิบัติ ในกำรด ำเนินคดีทุจริตทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  

๖.๔ การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๖.๔ .1     การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล  
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
๖.๔.๑.1  สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ

ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  



       
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนสภำ 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง 
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๖.๕ การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๖.5.1    การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 ๖.๕.๑ .1     สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ 

 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประเด็นที่ 6.1 - ๖.3 

 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
 1. รำยจ่ำยเพ่ือกำรช ำระหนี้ภำครัฐ 
        2. รำยจ่ำยเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 
 3. รำยจ่ำยเพ่ือชดใช้เงินทุนส ำรองจ่ำย  
 


