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ยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร*การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได1จัดทําข้ึน 
โดยให1ความสําคัญกับความสอดคล1องและการถ�ายทอดเป:าหมายและประเด็นยุทธศาสตร*ของร�างกรอบ
ยุทธศาสตร*ชาติระยะ 20 ป, (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความม่ันคงแห�งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายของรัฐบาล และ 
แผนแม�บทอ่ืน ๆ มาเปHนกรอบการดําเนินงานของงบประมาณรายจ�ายประจําป, เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ให1เกิดผลอย�างเปHนรูปธรรม รวมทั้งได1น1อมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปHนแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร*การจัดสรรงบประมาณ 
โดยคํานึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ1มกันท่ีดี เพ่ือให1ประเทศม่ันคง ประชาชน
มั่งคั่ง อย�างยั่งยืน ตลอดจนการนําหลักการและแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร*ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561  อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข1มแข็ง 
การจัดการปLญหาท่ีดินทํากิน  การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  การสร1างความเสมอภาคเพ่ือรองรับ
สังคมผู1สูงอายุ  การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัย การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  การส�งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม  การสร1างรายได1จากการท�องเท่ียวและบริการ
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล1อม  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การป:องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ เปHนต1น 

ท้ังนี้ เพ่ือให1ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอ่ืน สามารถนํายุทธศาสตร*การจัดสรร
งบประมาณ ไปใช1เปHนแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
สํานักงบประมาณใช1เปHนกรอบในการจัดสรรงบประมาณให1เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปHน 
การวางรากฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศในระยะยาวต�อไป 

ยุทธศาสตร*การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได1กําหนดไว1  
๖ ยุทธศาสตร* และรายการค�าดําเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร*ด1านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร*ด1านการสร1างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 
3. ยุทธศาสตร*ด1านการพัฒนาและเสริมสร1างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร*ด1านการแก1ไขปLญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร1างการเติบโต 

จากภายใน 
5. ยุทธศาสตร*ด1านการจัดการน้ําและสร1างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปHนมิตรกับ

สิ่งแวดล1อมอย�างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร*ด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

รายการค�าดําเนินการภาครัฐ 
 

สําหรับรายละเอียดสาระสําคัญของยุทธศาสตร*การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป,
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร
ด�านความม่ันคง 
1.1 การเสริมสร�างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1.1 สร1างจิตสํานึกของคนในชาติให1มีความหวงแหน และธํารงไว1ซ่ึงการเทิดทูน พิทักษ* รักษา 

ถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย* และพระบรมวงศานุวงศ* รวมท้ัง
พัฒนาประสิทธิภาพและความเข1มแข็งของกลไกเพ่ือป:องกันและปราบปรามการล�วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย* ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราชประสงค* 

1.1.2 เสริมสร1างความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับบทบาทและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย* 
ต�อสังคมไทย รวมท้ังหลักการทรงงานและแนวพระราชดําริกับทุกภาคส�วนและต�างประเทศ 

1.1.3 กําหนดมาตรการ พร1อมส�งเสริมการดําเนินมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปกป:องพระเกียรติยศ
และพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย* รวมท้ังการเฝ:าระวังและดําเนินการ
ต�อการเคลื่อนไหวท่ีส�งผลกระทบต�อสถาบันพระมหากษัตริย*และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรงเปHนประมุข  

 
1.2 การสร�างความปรองดองและสมานฉันท
  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• สังคมมีความสมานฉันท* ผู1เห็นต�างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู�ร�วมกันได1อย�างสันติ 

ร�วมกันสร1างความรักความสามัคคี เพ่ือนําไปสู�ความม่ันคงของชาติและประโยชน*สุขของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 
• ความขัดแย1งของประชาชนในมิติท่ีเก่ียวข1องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล1อม 

ลดลงไม�น1อยกว�าร1อยละ 5 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.2.1 ปลูกฝLง สร1างความรู1ความเข1าใจในทัศนคติความเปHนไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย*เปHนประมุข โดยคํานึงถึงผลประโยชน*ของชาติเปHนหลัก 
1.2.2 ส�งเสริมกิจกรรมสร1างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท* และลดความขัดแย1ง

ของคนในชาติ ปลูกฝLงค�านิยมและจิตสํานึกในหน1าท่ีพลเมืองของรัฐ 
1.2.3 สร1างความรู1ความเข1าใจสําหรับประชาชนในการอยู�ร�วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต�างทางความคิด

และอุดมการณ*ทางการเมือง 
1.2.4 ส�งเสริมการให1ความรู1และสนับสนุนการเผยแพร�ข1อมูลท่ีถูกต1องควบคู�กับการดําเนินมาตรการ

ทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการบิดเบือนและนําเสนอข1อมูลซ่ึงจะส�งผลกระทบต�อความม่ันคง 
 

1.3 การขับเคล่ือนการแก�ไขป5ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�  
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต1 ๔ อําเภอของสงขลา ท้ังในเขตเมือง ชุมชน และ

หมู�บ1านเป:าหมาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 
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• เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต1 มีอัตราการเติบโตขยายตัวต�อเนื่อง และประชาชนมีรายได1
เพ่ิมข้ึน 

• ประชาชนในพ้ืนท่ีกลุ�มเป:าหมายมีโอกาสทางการศึกษาและความรู1 ความเข1าใจหลักศาสนาท่ีถูกต1อง
สามารถดําเนินชีวิตร�วมกันได1อย�างปกติสุขในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

• ภาคประชาชน เอกชน และภาคส�วนอ่ืน ๆ มีความเข1าใจและให1ความร�วมมือภาครัฐในการแก1ไข
ความขัดแย1งโดยสันติวิธี 

ตัวช้ีวัด 
• จํานวนเหตุการณ*ลดลงไม�น1อยกว�าร1อยละ 30 เปรียบเทียบกับค�าเฉลี่ย 3 ป,ย1อนหลัง  
• ร1อยละของครัวเรือนยากจนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต1ท่ีตกเกณฑ*ความจําเปHนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

ในป,งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได1รับการแก1ไขให1มีรายได1เพ่ิมข้ึนผ�านเกณฑ* จปฐ. ไม�น1อยกว�า 
ร1อยละ  25 ของจํานวนครัวเรือนยากจนฯ ท้ังหมด  

• อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต1เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
• จํานวนนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต1ท่ีศึกษาต�อในสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น

เพ่ิมข้ึนร1อยละ 20 
• ร1อยละของชุมชนในพ้ืนท่ีเป:าหมายสามารถจัดกิจกรรมร�วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม 
• ประเด็นปLญหาเรื่องสถานการณ*ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต1ไม�ถูกหยิบยกเข1าสู�เวที 

ขององค*การระหว�างประเทศเพ่ือแทรกแซงการทํางานของรัฐบาล 
• จํานวนเครือข�ายนอกภาครัฐท่ีให1ความร�วมมือในแนวทางการแก1ไขปLญหาความขัดแย1ง 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต1โดยสันติวิธี 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.3.1 สนับสนุนการบูรณาการของหน�วยงานภาครัฐให1เปHนระบบและมีเอกภาพ และเปXดโอกาส 

ให1ภาคประชาชนมีส�วนร�วม โดยน1อมนําแนวทางพระราชทาน “เข1าใจ เข1าถึง พัฒนา” ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เปHนหลักในการปฏิบัติ เพ่ือประโยชน*และการอยู�ร�วมกันอย�างสันติภายใต1พหุวัฒนธรรม    

1.3.2 สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพด1านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน  
พัฒนางานด1านการอํานวยความยุติธรรม และช�วยเหลือเยียวยาผู1ได1รับผลกระทบจากเหตุการณ*
ความไม�สงบอย�างท่ัวถึงและเปHนธรรม  

1.3.3 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี การพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย�อม ตลอดจนการพัฒนาท่ีมุ�งสร1างความม่ันคงในอาชีพ การสร1างรายได1 
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.3.4 พัฒนาการศึกษาให1ได1มาตรฐานสอดคล1องกับตลาดแรงงานในพ้ืนท่ีและการเสริมสร1าง 
ความม่ันคงของชาติ รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู1ในลักษณะทวิภาษา   

1.3.5 สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนาและการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมท่ีส�งเสริมสังคม 
พหุวัฒนธรรมท่ีเข1มแข็ง 
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1.3.6 เสริมสร1างความเข1าใจท่ีถูกต1อง รวดเร็ว ทันเวลา และต�อเนื่องให1กับสังคมภายในประเทศ 
และต�างประเทศเก่ียวกับสถานการณ*ในพ้ืนท่ีและการดําเนินการของภาครัฐ  

1.3.7 ส�งเสริมสภาวะแวดล1อมท่ีเอ้ือต�อการลดความรุนแรง โดยยึดม่ันแนวทางสันติวิธี ท้ังการพูดคุย
เพ่ือสันติสุขกับผู1ท่ีเห็นต�างจากรัฐ และสร1างความเข1มแข็งของหมู�บ1านและชุมชนในการป:องกัน
และแก1ไขปLญหาความไม�สงบ รวมท้ังพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของกําลังประชาชน
และกําลังประจําถ่ินให1พร1อมในการดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ีเป:าหมาย (Safety Zone) 

 
1.4 การจัดการป5ญหาแรงงานต�างด�าวและการค�ามนุษย
  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• แรงงานต�างด1าว/บุคคลซ่ึงไม�มีสัญชาติไทยเข1าสู�ระบบการจ1างแรงงานท่ีถูกต1องตามกฎหมาย 

ได1สิทธิประโยชน*ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
• ประชาชนกลุ�มเป:าหมายปลอดภัยจากการค1ามนุษย*  
• แรงงานประมงปลอดภัยจากการค1ามนุษย* 
ตัวช้ีวัด 
• จํานวนแรงงานต�างด1าว/บุคคลซ่ึงไม�มีสัญชาติไทยทํางานถูกต1องตามกฎหมาย ไม�น1อยกว�า 

1.05 ล1านคน 
• กลุ�มเป:าหมาย (สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต�างด1าว) ได1รับการปกป:องและคุ1มครอง 

จากขบวนการค1ามนุษย* ไม�น1อยกว�า 1.5 ล1านคน 
• จํานวนแรงงานประมงได1รับการปกป:องคุ1มครองไม�ตกเปHนเหยื่อการค1ามนุษย* ไม�น1อยกว�า  

5,000 คน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.4.1 ส�งเสริมการบริหารจัดการแรงงานต�างด1าวอย�างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม 

แรงงานต�างด1าว และสกัดก้ัน ผลักดันแรงงานต�างด1าวหลบหนีเข1าเมือง จัดระบบการจ1าง
แรงงานต�างด1าวให1ทํางานถูกต1องตามกฎหมาย กําหนดสถานะแรงงานต�างด1าวท่ีไม�มี
สัญชาติไทยให1มีเอกสารแสดงตนท่ีถูกต1อง และส�งเสริมความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ1าน 
ท้ังระดับอนุภาคีและพหุภาคี 

1.4.2 พัฒนากลไกการบริหารจัดการแรงงานต�างด1าวและปLญหาการค1ามนุษย*ในเชิงนโยบาย 
และการขับเคลื่อน โดยร�วมกับทุกภาคส�วนในการป:องกันและแก1ไขปLญหาการค1ามนุษย* 
ในพ้ืนท่ี ตลอดจนพัฒนาและส�งเสริมเครือข�ายความร�วมมือกับต�างประเทศ รวมท้ังเชื่อมโยง
ระบบฐานข1อมูลระดับประเทศในด1านแรงงานต�างด1าวและการค1ามนุษย* 

1.4.3 พัฒนาการป:องกันปLญหาการค1ามนุษย*อย�างมีประสิทธิภาพ โดยส�งเสริมให1ประชาชน
กลุ�มเป:าหมายเข1าถึงสิทธิของความเปHนมนุษย* มีความรู1 สามารถป:องกันตนเองจาก 
การค1ามนุษย* ตลอดจนสนับสนุนให1เกิดเครือข�ายเฝ:าระวังปLญหาในระดับชุมชน  

1.4.4 เร�งรัดการดําเนินคดีกับผู1กระทําผิดฐานค1ามนุษย* ตรวจตราพ้ืนท่ีเฝ:าระวังและปราบปราม 
ในพ้ืนท่ี และเสริมสร1างศักยภาพบุคลากรในการดําเนินคดีค1ามนุษย* 
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1.4.5 สนับสนุนการช�วยเหลือและคุ1มครองสวัสดิภาพผู1เสียหายจากการค1ามนุษย* โดยคํานึงถึง
หลักมนุษยชน การคุ1มครองพยาน รวมท้ังส�งเสริมการมีส�วนร�วมของท1องถ่ินและชุมชน 
ในการดูแลผู1เสียหายจากการค1ามนุษย* 

1.4.6 สร1างความร�วมมือในการป:องกันและคุ1มครองแรงงานประมงไทย โดยการตรวจแรงงาน
ประมงแบบบูรณาการในเขตน�านน้ําไทย 

  
1.5 การป/องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู�ติดยาเสพติด   

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• เด็ก เยาวชน ผู1ใช1แรงงาน และประชาชน ได1รับการสร1างภูมิคุ1มกันและป:องกันยาเสพติด 

หมู�บ1าน/ชุมชน พ้ืนท่ีเป:าหมายมีการป:องกันและแก1ไขปLญหายาเสพติด 
• ผู1ค1ายาเสพติดรายสําคัญ และเครือข�ายถูกจับกุมและดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
• ผู1เสพ ผู1ติดยาเสพติด ได1รับการบําบัดรักษาครบตามแผนท่ีกําหนด ติดตามดูแล ช�วยเหลือ 

ตามกําหนด 
ตัวช้ีวัด 
• ผู1เสพรายใหม� ไม�เกินร1อยละ ๗  
• สัดส�วนผู1กระทําผิดคดียาเสพติดรายสําคัญไม�เกิน 120 คน ต�อประชากร 100,000 คน  
• ร1อยละ ๙๐ ของผู1ปhวยท่ีใช1ยาเสพติดท่ีหยุดเสพต�อเนื่อง ๓ เดือนหลังจําหน�ายจากการบําบัด 

รักษาทุกระบบ  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.5.1 สร1างภูมิคุ1มกันและป:องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู1ใช1แรงงานและประชากรกลุ�มเสี่ยง 

โดยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน ส�งเสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานประกอบการ 
หมู�บ1าน/ชุมชนให1มีบทบาทสําคัญในการให1ความรู1 ความเข1าใจและปลูกฝLงค�านิยมท่ีถูกต1อง 
เพ่ือป:องกันปLญหายาเสพติด 

1.5.2 ปราบปรามจับกุมผู1ผลิต ผู1ค1าและผู1นําเข1ายาเสพติดโดยยึดหลักนิติธรรมและการบังคับใช1
กฎหมายอย�างเคร�งครัด รวมท้ังส�งเสริมความร�วมมือระหว�างประเทศในการปราบปราม
การค1ายาเสพติด  

1.5.3 พัฒนาระบบและมาตรฐานการบําบัด รักษา ฟklนฟูสมรรถภาพผู1ติดยาเสพติดให1มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เพ่ือลดอัตราการเสพซํ้าและสามารถกลับไปใช1ชีวิตในสังคมได1ตามปกติ 
รวมท้ังมีกลไกติดตามช�วยเหลืออย�างเปHนระบบ 

 
1.6 การส�งเสริมความสัมพันธ
ระหว�างประเทศด�านความม่ันคง 

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ประเทศไทยได1รับการยอมรับจากนานาประเทศ ได1รับประโยชน*จากความร�วมมือด1านความม่ันคง

และการเปHนภาคีความตกลงระหว�างประเทศ  
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ตัวช้ีวัด 
• ประเทศไทยได1รับผลประโยชน*จากกรอบความร�วมมืออาเซียนและกรอบความร�วมมือด1านความม่ันคง

ตามท่ีประเทศไทยเปHนภาคีหรือมีบทบาทร�วม  
• ประเทศไทยสามารถป:องกัน แก1ไข และลดการขยายตัวของข1อขัดแย1งด1านเขตแดนได1โดยสันติวิธ ี
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.6.1 ส�งเสริมความสัมพันธ*และขยายความร�วมมือด1านการเมืองและความม่ันคงในกรอบอาเซียน 

ตลอดจนความร�วมมือในการแก1ไขปLญหาความม่ันคงและปLญหาข1ามชาติ  
1.6.2 ส�งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ*กับกลุ�มประเทศมุสลิมเก่ียวกับการดําเนินงานอย�างสร1างสรรค*

ในจังหวัดชายแดนภาคใต1  
1.6.3 ส�งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ*กับประเทศเพ่ือนบ1านในมิติความม่ันคง   
1.6.4 สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ*ทางทหารกับมิตรประเทศ และองค*การระหว�างประเทศ 

รวมท้ังความพร1อมในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพตามกรอบสหประชาชาติ และกฎหมาย
ระหว�างประเทศ  

 
1.7 การรักษาความสงบเรียบร�อยภายในประเทศ  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ประเทศไทยมีความสงบเรียบร1อย ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน  

โดยทุกภาคส�วนของสังคมมีส�วนร�วมในการรักษาความสงบเรียบร1อยภายในประเทศ 
• ประเทศไทยมีระบบข�าวกรองและเครือข�ายความร�วมมือในการแก1ไขปLญหาการก�อการร1าย 

อาชญากรรมข1ามชาติ และภัยคุกคามรูปแบบใหม� 
ตัวช้ีวัด 
• การมีส�วนร�วมของประชาชนในการสนับสนุนและช�วยเหลือภาครัฐในการป:องกันและรักษา

ความสงบเรียบร1อยมีสัดส�วนเพ่ิมข้ึน 
• ปLญหาการก�อการร1าย อาชญากรรมข1ามชาติและภัยคุกคามรูปแบบใหม�ลดลง 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.7.1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของกลไกและมาตรการในด1านการรักษาความสงบ

เรียบร1อยภายใน รักษาความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพ้ืนท่ีหมู�บ1านชายแดน และ 
เขตน�านน้ํา  

1.7.2 เตรียมความพร1อมในการป:องกันและแก1ไขปLญหาอาชญากรรมข1ามชาติ การก�อการร1าย  
และการฟอกเงิน รวมท้ังงานด1านข�าวกรองท้ังในและนอกประเทศ  

1.7.3 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของกลไกและมาตรการในการรักษาความม่ันคงเก่ียวกับ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม� รวมถึงการรักษาความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร* 

1.7.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สินของประชาชน และแก1ไข
ปLญหาสถานะบุคคลของชนกลุ�มน1อยหรือกลุ�มชาติพันธุ*ตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานสอดคล1องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน 

1.7.5 ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบการเข1าเมือง 
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1.8 การเสริมสร�างศักยภาพการป/องกันประเทศ  
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัยและมีความพร1อมต�อการรับมือจากภัยคุกคามทางทหาร

และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
ตัวช้ีวัด 
• ประเทศไทยมีขีดความสามารถ และความพร1อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย ความม่ันคงของรัฐ 

สถาบันพระมหากษัตริย*และผลประโยชน*ของชาติ รวมท้ังสนับสนุนงานด1านการพัฒนา 
• กองทัพมีความพร1อมด1านกําลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ*มีขีดความสามารถและความพร1อม

ตามเกณฑ*มาตรฐานท่ีกําหนด 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.8.1 เสริมสร1างและพัฒนากองทัพให1มีโครงสร1างและศักยภาพท่ีเหมาะสม มีความพร1อมด1านต�าง ๆ 

อาทิ ด1านกําลังพล ด1านยุทธการ ด1านการข�าว เปHนต1น รวมท้ังอาวุธยุทโธปกรณ*และกองกําลัง
ประจําพ้ืนท่ี ตลอดจนส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป:องกันประเทศ  

1.8.2 ส�งเสริมบทบาทในการช�วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ และการรักษาผลประโยชน*ของชาติ 
 

1.9 ค�าใช�จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินยุทธศาสตร
 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.9.1 สนับสนุนค�าใช1จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินการตามยุทธศาสตร* 

 
1.10 การดําเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร
ด�านความม่ันคง 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.10.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร*ด1านความม่ันคง ประเด็นท่ี 1.1 - 1.8 
 

2. ยุทธศาสตร
ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ   
2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• อุตสาหกรรมศักยภาพ มีผลิตภาพการผลิตรวม ผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และ

การลงทุนเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
• ผลิตภาพการผลิตรวมของสถานประกอบการท่ีเข1าร�วมโครงการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร1อยละ 10 ต�อป, 
• ผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร1อยละ 5 ต�อป, 
• ระดับความสําเร็จของกลุ�มเครือข�ายมีความเข1มแข็งและมีฐานข1อมูลสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ 
• มูลค�าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร1อยละ 5 
• ผู1ประกอบการท่ีเข1าร�วมโครงการได1รับการพัฒนาในการเตรียมความพร1อม ร1อยละ 30 
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• มูลค�าผลิตภัณฑ*และ/หรือจํานวนนวัตกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมข้ึน ร1อยละ 10  
จากจํานวนโครงการท่ีเข1าร�วมท้ังหมด  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.1.1 ส�งเสริมการยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมศักยภาพ ประกอบด1วย อุตสาหกรรมยานยนต* 

และชิ้นส�วน เครื่องไฟฟ:าอิเล็กทรอนิกส*และอุปกรณ*โทรคมนาคม ปXโตรเคมีและเคมีภัณฑ* 
ท่ีเปHนมิตรต�อสิ่งแวดล1อม ดิจิทัล เกษตรแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ�งห�ม อากาศยาน เครื่องจักร
และหุ�นยนต*เพ่ืออุตสาหกรรม ท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ และอุปกรณ*ทางการแพทย* โดยใช1เทคโนโลยี
ข้ันก1าวหน1า นวัตกรรม และระบบบริหารจัดการให1เปHนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือลดต1นทุน
การผลิต รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ*ใหม�ของอุตสาหกรรมศักยภาพ  

2.1.2 ส�งเสริมการยกระดับศักยภาพผลิตภาพแรงงานให1มีทักษะสามารถตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยมุ�งเน1นการถ�ายทอดองค*ความรู1และทักษะด1านเทคโนโลยี 
ข้ันก1าวหน1า ระบบบ�มเพาะ รวมท้ังส�งเสริมแรงงานให1มีทักษะในหลายด1าน  

2.1.3 พัฒนาปLจจัยแวดล1อมเพ่ือสนับสนุนและผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรมศักยภาพ  
โดยมุ�งเน1นการรวมกลุ�มและเชื่อมโยงกันในลักษณะเครือข�ายคลัสเตอร* ตลอดจนการพัฒนา
ฐานข1อมูลสําหรับการวางยุทธศาสตร*การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ   

2.1.4 ส�งเสริมการลงทุนและเสริมสร1างสภาพแวดล1อมทางธุรกิจท่ีเอ้ือต�อการเติบโตของอุตสาหกรรม
ศักยภาพ เช�น การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคทางธุรกิจ การพัฒนาห1องปฏิบัติการ
และศูนย*ทดสอบมาตรฐาน เปHนต1น 

2.1.5 ส�งเสริมการพัฒนาผู1ประกอบการให1มีความพร1อมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการตลาด  
2.1.6 ส�งเสริมการเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ*ในอุตสาหกรรมใหม�ท่ีสอดคล1องกับความต1องการของผู1บริโภค

ท่ีมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วด1วยการใช1เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร1างสรรค* รวมท้ังสอดคล1องกับความต1องการของตลาด  

 
2.2 การส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม   

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมได1รับการยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน  
ตัวช้ีวัด 
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมท่ีได1รับการพัฒนา สามารถสร1างมูลค�าทางเศรษฐกิจ 

ได1ไม�น1อยกว�า 90,000 ล1านบาท  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.2.1 สนับสนุนการสร1างและพัฒนาผู1ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมรายใหม� 

ด1านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังสนับสนุนการสร1างองค*ความรู1ของผู1ประกอบการฯ 
ท้ังในเรื่องศูนย*บ�มเพาะและการให1คําปรึกษาทางธุรกิจ  
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2.2.2 ส�งเสริมกลุ�มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมท่ัวไปให1มีศักยภาพและผลิตภาพ โดยการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ* การจัดการธุรกิจ การตลาดในประเทศ
และพาณิชย*อิเล็กทรอนิกส* (E - Commerce)  ตลอดจนการรวมกลุ�มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
ในรูปแบบคลัสเตอร* หรือเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ�ท่ีใช1เทคโนโลยีข้ันสูง  

2.2.3 สนับสนุนการสร1างองค*ความรู1ด1านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให1แก�ผู1ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย�อมท่ีมีศักยภาพเข1าสู�ตลาดท้ังในและต�างประเทศเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข�งขัน  

2.2.4 ส�งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต�อการประกอบธุรกิจและการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม (Ecosystem) รวมถึงการพัฒนาศูนย*บริการข1อมูล การปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตลอดจนบูรณาการข1อมูลการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม
ระหว�างหน�วยงาน เพ่ือลดความซํ้าซ1อนและส�งเสริมให1การดําเนินนโยบายและมาตรการต�าง ๆ 
เปHนไปอย�างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

 
2.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจัดระบบโครงสร1างพ้ืนฐานด1านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล1อมและ 

ความม่ันคง รวมท้ังระบบบริการท่ีเก่ียวข1องท่ีได1มาตรฐานเพ่ือจูงใจให1ผู1ประกอบการมาลงทุน 
ในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด 
• โครงสร1างพ้ืนฐานด1านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล1อมและความม่ันคง รวมท้ังระบบบริการท่ี

เก่ียวข1องได1รับการพัฒนาตามแผนไม�น1อยกว�าร1อยละ 70  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.3.1 สนับสนุนการแปลงแผนและผังพัฒนาสู�การปฏิบัติ รวมท้ังการให1บริการด1านข1อมูลท่ีจําเปHน 

แก�นักลงทุน และการประชาสัมพันธ*เพ่ือสร1างความเข1าใจให1กับประชาชนในพ้ืนท่ี  
2.3.2 เร�งรัดการพัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ให1มีความสมดุล ท้ังในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมรวมถึงสาธารณสุขชายแดน 
และการรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม และสนับสนุนการเปHนประตู
เชื่อมโยงการค1า 

2.3.3 สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต�างด1าวสามารถเข1ามาทํางานแบบไป - กลับ อย�างถูกกฎหมาย 
พัฒนาฝ,มือแรงงาน บริหารจัดการด1านความม่ันคงและจัดระบบ ตรวจคนเข1าเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.4 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) มีโครงสร1างพ้ืนฐาน

ด1านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล1อมท่ีมีศักยภาพและเพียงพอ และมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
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ตัวช้ีวัด 
• มูลค�าการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 

เพ่ิมข้ึน 
• โครงสร1างพ้ืนฐานด1านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล1อมมีขีดความสามารถในการรองรับการให1บริการ

เพ่ิมข้ึน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.4.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพท่ีใช1เทคโนโลยีข้ันสูง และมีกระบวนการผลิตท่ีเปHนมิตร

กับสิ่งแวดล1อม การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตร การท�องเท่ียว นวัตกรรม 
และการเผยแพร�ข1อมูลแก�นักลงทุนและประชาชนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

2.4.2 เร�งรัดการพัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานด1านคมนาคมและระบบโลจิสติกส*ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 

2.4.3 ส�งเสริมการพัฒนาเมือง โดยการจัดทําผังพัฒนาพ้ืนท่ี พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และการจัดการสิ่งแวดล1อมเมืองให1เพียงพอต�อความต1องการและครอบคลุมท่ัวถึง เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

2.4.4 การพัฒนาศักยภาพโครงสร1างพ้ืนฐานด1านสังคม โดยเฉพาะอย�างยิ่งการพัฒนาความเปHนเลิศ
การให1บริการระบบสาธารณสุข การบริการด1านอาชีวเวชศาสตร*และเวชศาสตร*สิ่งแวดล1อม
และการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 
2.5 การพัฒนาด�านคมนาคมและระบบโลจิสติกส
  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• Modal Shift ปริมาณการขนส�งสินค1าทางน้ําและรางเพ่ิมข้ึน 
• Multi-modal, Hub & Spoke เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส�งหลายรูปแบบและ

ระบบรวบรวมและกระจายสินค1า 
• Mobility เพ่ิมความคล�องตัวในการเดินทางและขนส�งสินค1า  
• การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส�งในพ้ืนท่ีชายแดน และระเบียงเศรษฐกิจ 
• Supply Chain Enhancement เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส*ในโซ�อุปทาน 
• ระบบคมนาคมและโลจิสติกส*มีมาตรฐานสูงข้ึนในระดับสากล 
• ลดภาระงบประมาณการลงทุนโครงสร1างพ้ืนฐานด1านคมนาคมและระบบโลจิสติกส* 
ตัวช้ีวัด 
• ปริมาณการขนส�งทางน้ําเพ่ิมข้ึนอย�างน1อยร1อยละ 0.28 ในป, 2562 และทางรางเพ่ิมข้ึน 

อย�างน1อยร1อยละ 1.14 ในป, 2562 
• ต1นทุนค�าขนส�งสินค1าตํ่ากว�าร1อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ*มวลรวมในป, ๒๕๖๔ 
• จํานวนผู1ใช1ระบบการขนส�งทางอากาศเพ่ิมข้ึนอย�างน1อยร1อยละ 10 ภายในป, 2562 
• จํานวนผู1โดยสารในระบบรถไฟฟ:าขนส�งมวลชนในเขตกรุงเทพฯ เพ่ิมข้ึน 90,2๐๐ คน/วัน 

ในป, 2562 
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• ระยะเวลาเดินทางทางหลวงสายหลักลดลง อย�างน1อยร1อยละ ๗ ในป, 2562  
• จํานวนโครงสร1างพ้ืนฐานด1านคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ 
• ต1นทุนโลจิสติกส*ต�อยอดขายของภาคอุตสาหกรรมลดลงไม�น1อยกว�าร1อยละ ๐.๑ ภายในป, 2562 
• อันดับคุณภาพของโครงสร1างพ้ืนฐานของ World Economic Forum (WEF) สูงข้ึนอย�างน1อย 

6 ลําดับในป, 2564 
• จํานวนโครงการท่ีลดภาระงบประมาณลงทุนและซ�อมบํารุงด1านโครงสร1างพ้ืนฐานคมนาคม 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.5.1 ส�งเสริมการวางแผนพัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานทางน้ําและทางรางเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการให1บริการของโครงข�ายคมนาคม  
2.5.2 สนับสนุนการวางแผนพัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐาน เพ่ือส�งเสริมการขนส�งต�อเนื่องหลายรูปแบบ 

ท้ังทางบก ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ และการรวบรวมและกระจายสินค1า 
2.5.3 ส�งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการห�วงโซ�อุปทานในภาคการเกษตรและ

ภาคอุตสาหกรรม 
2.5.4 ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพด1านการบริการ การผลิตบุคลากร รวมท้ังการขยายเครือข�าย 

ของผู1ให1บริการโลจิสติกส* 
2.5.5 ส�งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการ การกํากับ ดูแล และพัฒนามาตรฐาน 

การคมนาคมขนส�งและโดยสาร 
2.5.6 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข1อมูลอิเล็กทรอนิกส* (National Single Window : NSW)  

ให1สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข1อมูลกระบวนการนําเข1าส�งออก และโลจิสติกส*  
ด1วยระบบอิเล็กทรอนิกส*แบบไร1กระดาษได1อย�างสมบูรณ* 

2.5.7 สนับสนุนการร�วมลงทุนระหว�างภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานทางบก 
ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ รวมท้ังสนับสนุนให1มีการจัดเก็บค�าบริการและค�าผ�านทาง 
รวมถึงมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือลดภาระค�าใช1จ�ายในการซ�อมบํารุงโครงสร1างพ้ืนฐาน 

 
2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• เพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร1างความเท�าเทียมทางสังคมด1วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด 
• ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศดีข้ึนไม�น1อยกว�า  

2 อันดับ (ตามการจัดอันดับ Network Readiness Index : NRI) 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.1 ส�งเสริมการเพ่ิมโอกาสในการเข1าถึงอินเทอร*เน็ตทุกหมู�บ1าน และใช1ประโยชน*จากเทคโนโลยี

และบริการดิจิทัลเพ่ือยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจและสร1างความเท�าเทียมทางสังคม 
รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข�ายอินเทอร*เน็ตระหว�างประเทศสู�การเปHน Asian Digital Hub  

2.6.2 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทํางานและการบริการของภาครัฐสู�ระบบดิจิทัล
อย�างมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สํานักงบประมาณ           สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ             สํานักงานสภา               สํานักงานคณะกรรมการ 

         เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ             ความม่ันคงแห�งชาติ              พัฒนาระบบราชการ 
 พฤศจิกายน 2559 

- 12 -

2.6.3 ส�งเสริมการให1ความรู1และเพ่ิมทักษะด1านเทคโนโลยีดิจิทัลแก�ประชาชนและผู1ทํางาน 
ทุกสาขาอาชีพ 

2.6.4 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช1เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม การดําเนินธุรกิจท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
ตลอดจนเพ่ืออํานวยความสะดวกทางด1านการค1า 

 
2.7 การส�งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร*และเป:าหมายของประเทศ 
• วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก1ไขปLญหาหรือสร1างความเข1มแข็งด1านสังคม ชุมชน ความม่ันคง และ

คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร*ประเทศ 
• วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร1าง/สะสมองค*ความรู1ท่ีมีศักยภาพ 
• พัฒนาระบบโครงสร1างพ้ืนฐาน และปLจจัยเอ้ือท่ีสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 
• มีนวัตกรรมท่ีนําไปใช1ประโยชน*เชิงพาณิชย* จํานวนไม�น1อยกว�าร1อยละ 15 ของผลงานท้ังหมด 
• มูลค�าการลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5 เท�าของค�าใช1จ�ายวิจัยและ

นวัตกรรมของรัฐ 
• นวัตกรรมท่ีภาครัฐนําไปใช1บริการประชาชนไม�ตํ่ากว�าร1อยละ 15 ของผลงานท้ังหมด 
• องค*ความรู1ท่ีสามารถนําไปแก1ปLญหาสังคม ชุมชน ความม่ันคง สิ่งแวดล1อม และคุณภาพชีวิต

ประชาชนในเรื่องสําคัญตามนโยบายรัฐบาลไม�น1อยกว�า 5 ประเด็น 
• แนวทาง/ข1อเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชน/สังคมไม�น1อยกว�าร1อยละ 50 ของผลงาน

ท้ังหมด 
• องค*ความรู1ท่ีได1สามารถถูกนําไปใช1อ1างอิงในระดับชาติและระดับนานาชาติร1อยละ 50 
• องค*ความรู1สามารถนําไปต�อยอดเชิงลึกหรือนําไปใช1แก1ไขปLญหาการดําเนินงานของหน�วยงาน

ร1อยละ 50 
• หน�วยงานท่ีสามารถรองรับมาตรฐานการวิจัยด1านต�างๆ เพ่ิมข้ึนร1อยละ 20 
• ต1นทุนของผู1ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/การดําเนินการวิจัยและพัฒนา

ลดลงเฉลี่ยร1อยละ 10 
• บุคลากรด1านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนเปHน 100,000 คน 
• อัตราการใช1โครงสร1างพ้ืนฐานด1านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนร1อยละ 10 ต�อป, 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.7.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบสนองภาคการผลิตและบริการสาขายุทธศาสตร*และ

สามารถนําไปใช1ประโยชน*หรือแก1ไขปLญหาสําคัญเร�งด�วนของประเทศอย�างยั่งยืน รวมถึง 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสําหรับกิจการท่ีใช1เทคโนโลยีข้ันสูงและอุตสาหกรรมแห�งอนาคต 
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2.7.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให1ได1มาซ่ึงเครื่องมือ อุปกรณ* เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และต1นแบบท่ีสามารถนําไปใช1ประโยชน*ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร1างความเข1มแข็ง
ด1านสังคมให1กับชุมชน 

2.7.3 สนับสนุนการใช1ประโยชน*จากการวิจัยและนวัตกรรม นําองค*ความรู1ท่ีได1จากการวิจัย 
ท่ีสอดคล1องกับความต1องการของหน�วยงานต�างๆ ไปใช1เพ่ืออ1างอิง และ/หรือ ต�อยอด 

2.7.4 ส�งเสริมการสร1างความร�วมมือระหว�างบุคลากรวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
ท้ังในประเทศและต�างประเทศและหน�วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

2.7.5 ส�งเสริมให1มีโครงสร1างพ้ืนฐานด1านการวิจัยและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม รวมท้ังสนับสนุนการ
ยกระดับมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานอุตสาหกรรมตลอดจนส�งเสริมการผลิตและเพ่ิม
สัดส�วนบุคลากรวิจัยท่ีมีคุณภาพและสอดคล1องกับความต1องการตามสาขายุทธศาสตร*และ
เป:าหมายของประเทศ 

 
2.8 การสร�างรายได�จากการท�องเท่ียวและบริการ  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ประเทศไทยมีรายได1จากนักท�องเท่ียวชาวไทยและชาวต�างชาติเพ่ิมข้ึน  
• ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขันด1านการท�องเท่ียวสูงข้ึน  
ตัวช้ีวัด 
• รายได1จากการท�องเท่ียวไม�ต่ํากว�า ๒.๗๕ ล1านล1านบาท  
• อันดับขีดความสามารถในการแข�งขันด1านการท�องเท่ียว (Travel and Tourism 

Competitiveness Index : TTCI) อยู�ไม�ตํ่ากว�าอันดับ ๓๔ ของโลก  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.8.1 เร�งพัฒนา ฟklนฟูแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และแหล�งท�องเท่ียวในเขตพัฒนา 

การท�องเท่ียว  
2.8.2 พัฒนาโครงข�ายโลจิสติกส*และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียวให1สอดคล1องกับ

ศักยภาพของพ้ืนท่ี สร1างโครงข�ายคมนาคมเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียวหลักกับรองและ 
ประเทศเพ่ือนบ1านให1คล�องตัวเข1าถึงง�าย  

2.8.3 พัฒนายกระดับสินค1า บริการ ปLจจัยสนับสนุน และธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการท�องเท่ียว 
ให1มีคุณภาพได1มาตรฐาน รวมท้ังสร1างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให1นักท�องเท่ียว 

2.8.4 ยกระดับภาพลักษณ*การท�องเท่ียวของประเทศ ปรับโครงสร1างตลาดสู�กลุ�มคุณภาพ   
และสร1างโอกาสทางการท�องเท่ียวสู�คนไทยทุกกลุ�ม รวมท้ังสนับสนุนการจัดการประชุม 
แสดงสินค1าและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในประเทศไทย  

2.8.5 พัฒนาระบบข1อมูลการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างเปHนระบบ ปรับปรุงกฎระเบียบ 
ให1ทันสมัยเอ้ือต�อการแข�งขัน รวมท้ังพัฒนาบุคลากรและผู1ประกอบการด1านการท�องเท่ียว 

2.8.6 ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา การจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ ธุรกิจและผู1ประกอบการ
ท้ังในอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจบริการท่ีเชื่อมโยงกับการกีฬา กิจกรรมด1านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ* ตลอดจนปรับโครงสร1างการบริหารจัดการด1านกีฬา  
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2.9 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค1าเกษตรตลอดห�วงโซ�อุปทาน 
• ลดต1นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค1าเกษตร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข�งขันและ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
• พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให1เข1มแข็งและพ่ึงพาตนเองได1ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
• มูลค�าสินค1าเกษตรเพ่ิมข้ึนร1อยละ 3  
• รายได1ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมข้ึนร1อยละ 5 
• พ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืนไม�น1อยกว�า 6 แสนไร� 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.9.1 พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค1าเกษตรให1สอดคล1องกับความต1องการของตลาด  

โดยส�งเสริมการพัฒนาด1านข1อมูลสารสนเทศ และการวางแผนการผลิตให1มีปริมาณและคุณภาพ
ท่ีเหมาะสม  สนับสนุนด1านปLจจัยการผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตร การเข1าถึงแหล�งทุน และ
การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยมาใช1ในการพัฒนาการผลิตสินค1าเกษตรให1มี
ประสิทธิภาพ  ส�งเสริมกระบวนการผลิตสินค1าเกษตรให1มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
รวมท้ังสร1างกลไกในการป:องกันความเสีย่งและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

2.9.2 พัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค1าเกษตร โดยส�งเสริมให1เกิดการแปรรูปและพัฒนา
คุณภาพสินค1าเกษตรเพ่ือสร1างมูลค�าเพ่ิม  รวมท้ังยกระดับผลิตภัณฑ*และสถานประกอบการ
ให1มีมาตรฐานความปลอดภัย 

2.9.3 พัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค1าเกษตร โดยส�งเสริมการรวมกลุ�มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม
อํานาจการต�อรอง  ส�งเสริมการดําเนินธุรกิจด1านการเกษตรแบบครบวงจร  สนับสนุนให1เกิด
ระบบตลาดสินค1าเกษตรท่ีเปHนธรรม เพ่ิมช�องทางการตลาดรูปแบบใหม�และขยายโอกาส 
ด1านการตลาดท้ังในประเทศและต�างประเทศ 

2.9.4 พัฒนาการเกษตรสมัยใหม�เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรแบบแปลงใหญ� 
และสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ การปรับปรุงฐานข1อมูลและส�งเสริมการปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือบริหารจัดการสินค1าเกษตรเชิงรุก (Agri - Map)  ให1มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพและเศรษฐกิจ ส�งเสริมให1เกิดต1นแบบการพัฒนาการเกษตรท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ตลอดจนพัฒนาเกษตรกรให1เกิดความเข1มแข็งด1วยกลไกศูนย*เรียนรู1 
ศูนย*วิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับเปHนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

2.9.5 พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส�งเสริมการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม� เกษตรอินทรีย* เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร รวมท้ังส�งเสริม
การใช1เทคโนโลยีการผลิตท่ีเปHนมิตรกับสิ่งแวดล1อมและลดการใช1สารเคมี 
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2.10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด�านการเงินการคลัง 
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• สัดส�วนหนี้สาธารณะต�อผลิตภัณฑ*มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู�ภายใต1กรอบความยั่งยืน

ทางการคลัง 
• รัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกร�ง มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีธรรมาภิบาล และสามารถ

สร1างรายได1ให1แก�ภาครัฐ 
• สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความเข1มแข็ง เปHนช�องทางในการออมและเปHนแหล�งการระดมทุน 

ท่ีมีความสําคัญมากข้ึน 
• ภาคประชาชนมีความรู1ความเข1าใจทางการเงินและเข1าถึงบริการทางการเงินได1มากข้ึนในต1นทุน 

ท่ีเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
• สัดส�วนหนี้สาธารณะคงค1างต�อผลิตภัณฑ*มวลรวมในประเทศไม�เกินร1อยละ 50  
• รัฐวิสาหกิจท่ีมีปLญหาทางการเงินได1รับการฟklนฟูและปรับโครงสร1างทางการเงิน 
• การดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเปHนไปตามเป:าหมายท่ีกําหนด 
• อัตราการเข1าถึงบริการทางการเงินปรับเพ่ิมข้ึน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.10.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให1เกิดความยั่งยืนทางการคลัง 

ในระยะยาว 
2.10.2 ปรับโครงสร1างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจท้ังระบบและฟklนฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมีปLญหา 

ฐานะทางการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให1ได1มาตรฐานสากล 
2.10.3 เสริมสร1างความม่ันคงและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
2.10.4 ส�งเสริมให1มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเปHนเครื่องมือในการลงทุนด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 

อย�างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให1ภาคการคลังมีความยั่งยืน รวมท้ังยกระดับตลาดทุน 
และส�งเสริมให1มีกลไกการกํากับดูแลอย�างต�อเนื่อง 

2.10.5 สนับสนุนการพัฒนาองค*ความรู1ทางการเงินท่ีเหมาะสมสําหรับประชาชนในทุกระดับ 
เพ่ือเสริมสร1างวินัยทางการเงิน 

 
2.11 การพัฒนาศักยภาพด�านวิทยาศาสตร
 เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ประเทศไทยพัฒนาไปสู�การเปHนสังคมท่ีอยู�บนเศรษฐกิจฐานความรู1 และการส�งเสริมสังคม

ผู1ประกอบการนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 
• จํานวนบุคลากรท่ีทํางานด1านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน  
• อันดับความสามารถในการแข�งขันของประเทศด1านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีของ IMD  

ดีข้ึนจากป, 2560 ไม�น1อยกว�า ๒ อันดับ  
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• จํานวนการยื่นขอและได1รับการจดสิทธิบัตรไม�น1อยกว�า 300 เรื่อง  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.11.1 ส�งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด1านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 

และสอดคล1องกับความต1องการของทุกภาคส�วนอย�างต�อเนื่อง   
2.11.2 ส�งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู1 ภูมิปLญญาไทย โดยพัฒนา 

การเรียนรู1และความคิดสร1างสรรค*ของเยาวชน  สร1างความตระหนักให1ประชาชนเรียนรู1  
คิดและทําอย�างเปHนวิทยาศาสตร* เพ่ิมโอกาสในการเข1าถึงข1อมูลข�าวสารทางวิทยาศาสตร*
และเทคโนโลยี  

2.11.3 พัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร* เทคโนโลยีและนวัตกรรมให1สอดคล1องกับ 
ความต1องการของภาคการผลิตและการบริการ  

2.11.4 สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถด1านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท้ังการลงทุนเองหรือสนับสนุนให1เอกชนลงทุนร�วมกับภาครัฐ  

2.11.5 ส�งเสริมการใช1ประโยชน*จากระบบสิทธิบัตร และการนําผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีได1รับ 
การคุ1มครองทรัพย*สินทางปLญญาไปประยุกต*ใช1ให1เกิดมูลค�าท้ังเชิงพาณิชย*และสาธารณประโยชน* 

2.11.6 ส�งเสริมวิทยาศาสตร* เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อม ท่ีดิน การวางแผนด1านการเกษตร และการป:องกันสาธารณภัยโดยใช1เทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม  

2.11.7 ส�งเสริมให1มีการถ�ายทอดเทคโนโลยีและผลงานด1านวิทยาศาสตร* เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ให1แก�เกษตรกรรายย�อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

 
2.12 การพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค�าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค�าและการลงทุน  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• การส�งเสริมอุตสาหกรรมและบริการของประเทศมีความสอดคล1องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและ

แผนการใช1ท่ีดินด1านอุตสาหกรรม  
• ภาคอุตสาหกรรมและบริการไทยมีการเชื่อมโยงตลอดห�วงโซ�อุปทานต้ังแต�ต1นน้ําถึงปลายน้ํา

และสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขันในตลาดต�างประเทศและรองรับตลาด 
ในประเทศได1อย�างเข1มแข็ง  

• ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความรับผิดชอบต�อสังคมและเปHนมิตรกับสิ่งแวดล1อม  
• ภาคการส�งออกไทยสามารถรักษาตลาดเดิม และขยายการส�งออกไปตลาดใหม�  
• ประเทศไทยมีการดําเนินกลยุทธ*การค1าและการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ช�วยสนับสนุนการสร1าง

ความสามารถในการแข�งขันท่ียั่งยืน มีลักษณะเปHนสังคมผู1ประกอบการท่ีเน1นการใช1นวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 
• พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพจํานวน 5 พ้ืนท่ี ได1รับการศึกษาเพ่ือรองรับการจัดทําแผน 

การใช1ท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม  
• ผลิตภัณฑ*มวลรวมในประเทศภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนไม�ต่ํากว�าร1อยละ 4.5 และภาคบริการ

เพ่ิมข้ึนไม�น1อยกว�าร1อยละ 5.6 
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• อันดับความสามารถในการแข�งขันของภาคอุตสาหกรรมดีข้ึน  
• การลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในประเทศขยายตัวเร�งข้ึน  
• สถานประกอบการเข1าสู�ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึนไม�น1อยกว�า 3,000 ราย 
• ดัชนีปริมาณการส�งออกรวมเพ่ิมข้ึนไม�ต่ํากว�าร1อยละ 4 
• ขีดความสามารถในการแข�งขันของไทยด1านประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจอยู�ในลําดับท่ีดีข้ึน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
2.12.1 สนับสนุนให1มีการศึกษาและบูรณาการระบบฐานข1อมูลเพ่ือจัดทําแผนท่ีการใช1ท่ีดิน 

ด1านอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค  
2.12.2 ส�งเสริมการสร1างความเข1มแข็งของผู1ประกอบการในลักษณะคลัสเตอร* สร1างสังคมผู1ประกอบการ 

ท่ีเน1นการใช1นวัตกรรมในการสร1างมูลค�าเพ่ิม รวมถึงการบริหารจัดการห�วงโซ�อุปทานให1กับ
ผู1ประกอบการอุตสาหกรรมไทย รวมท้ังสนับสนุนความเชื่อมโยงกับภาคเกษตรและบริการ 
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข�งขันโดยรวมของภาคอุตสาหกรรม  

2.12.3 ส�งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมท่ีสร1างมูลค�าเพ่ิมให1ปLจจัยการผลิตของประเทศ และ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมท้ังส�งเสริมให1มีการลงทุนในต�างประเทศ 
ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ  

2.12.4 สนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมเป:าหมายและพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมใหม� 
และการพัฒนามุ�งสู�อุตสาหกรรมสีเขียว รวมท้ังส�งเสริมการฟklนฟูและแก1ไขปLญหาในพ้ืนท่ี 
เขตอุตสาหกรรมหลัก  

2.12.5 พัฒนาระบบการกระจายสินค1าและส�งเสริมการขยายตลาดเพ่ือรักษาตลาดเดิมและ 
สร1างตลาดใหม� รวมถึงส�งเสริมประเทศไทยเปHนประตูการค1าของภูมิภาคสู�ตลาดโลก  

2.12.6 สนับสนุนการสร1างความสามารถในการแข�งขันท่ียั่งยืน โดยการจัดทํากลยุทธ*ด1านการค1า
การลงทุนในสินค1าท่ีมีศักยภาพท้ังตลาดในประเทศและต�างประเทศ อํานวยความสะดวก
ทางการค1าการลงทุน ตลอดจนส�งเสริมการใช1ข1อตกลงทางการค1าให1เกิดประโยชน*สูงสุด 
และกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปXดเสรีทางการค1า  

2.12.7 ปรับปรุงระบบทรัพย*สินทางปLญญาให1สามารถส�งเสริมการจดทะเบียนและการใช1ประโยชน*
เชิงพาณิชย*ของผู1ประกอบการในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการได1อย�างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข�งขันท่ียั่งยืน 

2.12.8 พัฒนาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิต การลงทุนและการตลาดในระดับ
ภูมิภาค โดยให1ความสําคัญกับการส�งเสริมการลงทุน การส�งเสริมการตลาด การเสริมสร1าง
ความเข1มแข็งของผู1ประกอบการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของธุรกิจ 

2.12.9 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเก่ียวเนื่องเพ่ือสนับสนุนการลงทุนจัดต้ังกิจการ
สํานักงานใหญ�ข1ามประเทศและบริษัทการค1าระหว�างประเทศในประเทศไทย 

2.12.10 สนับสนุนการรวมกลุ�มของภาคบริการท่ีมีศักยภาพเพ่ือสร1างเครือข�ายธุรกิจในการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข�งขันและส�งเสริมการใช1แนวคิดเศรษฐกิจสร1างสรรค*บนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรม ภูมิปLญญาท1องถ่ินและเอกลักษณ*ความเปHนไทย เพ่ือสร1างคุณค�าและมูลค�าเพ่ิม
ให1กับสินค1าและบริการ 
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2.13 การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน  
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• แรงงานทุกระดับและทุกภาคการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล1องกับความต1องการของ

ตลาดแรงงาน เพ่ือรองรับการเคลื่อนย1ายแรงงานเสรีจากการเปHนประชาคมอาเซียน 
• แรงงานไทยท้ังในระบบและนอกระบบมีหลักประกันท่ีม่ันคงจากการทํางานและได1รับ 

การคุ1มครองตามกฎหมายอย�างท่ัวถึง 
ตัวช้ีวัด 
• ผลิตภาพแรงงานโดยรวม และรายสาขา (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ) เพ่ิมข้ึน 
• สัดส�วนแรงงานไทยท้ังในระบบและนอกระบบได1รับความคุ1มครองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.13.1 ยกระดับฝ,มือและศักยภาพแรงงาน โดยการมีส�วนร�วมของสถาบันการศึกษา 

สถานประกอบการและหน�วยงานต�าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะแรงงานให1มี
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานฝ,มือแรงงาน มาตรฐานอาชีพ สอดคล1องกับความต1องการ
ของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต�างประเทศ 

2.13.2 พัฒนากําลังแรงงานภาคเกษตรให1มีความรู1 สมรรถนะด1านการเกษตรอย�างครบวงจร 
สอดคล1องกับโครงสร1างการผลิตภาคเกษตรแบบใหม� 

2.13.3 ส�งเสริมแรงงานได1รับการคุ1มครองตามกฎหมาย ได1รับสวัสดิการและมีความปลอดภัย 
ในการทํางานและให1สถานประกอบการและผู1ว�าจ1างปฏิบัติต�อลูกจ1างตามกฎหมายและ
ข1อกําหนดมาตรฐานแรงงาน  

2.13.4 ส�งเสริมให1แรงงานไทยท้ังในระบบและนอกระบบสามารถเข1าถึงระบบประกันสังคม
อย�างท่ัวถึงและเปHนธรรม โดยพัฒนาระบบประกันสังคมให1มีการบริหารจัดการท่ีคล�องตัว 
โปร�งใสด1วยการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข1อง 

2.13.5 เพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกและกระบวนการจัดหางาน เพ่ือสนับสนุนการมีงานทํา 
ลดผลกระทบจากการเลิกจ1างงานและการเปลี่ยนย1ายงานของแรงงาน 
 

2.14 การพัฒนาความร�วมมือด�านต�างประเทศ สร�างและรักษาผลประโยชน
ชาติ  
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• โครงข�ายคมนาคมขนส�งเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ1านและจุดผ�านแดน

ได1รับการพัฒนาอย�างครอบคลุมและมีการใช1ประโยชน*ได1เต็มศักยภาพรวมท้ังมีการพัฒนาส�วนขยาย
จากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให1ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต1 

• ประเทศไทยมีความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจเพ่ือเปHนฐานเศรษฐกิจ การค1า และ 
การลงทุนท่ีสําคัญในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน มุ�งสู�การเปHนชาติการค1า (Trading Nation) 

• เกิดการเชื่อมโยงระบบห�วงโซ�มูลค�าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน ส�งผลให1ประเทศ
ได1รับประโยชน*จากการเข1าสู�ประชาคมอาเซียนอย�างเต็มศักยภาพ 
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• ประเทศไทยเปHนหุ1นส�วนการพัฒนาท่ีสําคัญและได1รับการยอมรับท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และระดับโลก อีกท้ัง ได1รับประโยชน*จากการเปHนหุ1นส�วนการพัฒนาและร�วมเปHนภาคีของ 
ความตกลงระหว�างประเทศและความร�วมมือทางด1านเศรษฐกิจและสังคมระหว�างประเทศ 

• ประเทศไทยได1รับการปฏิบัติอย�างเท�าเทียมจากต�างประเทศในการคุ1มครองคนไทยในต�างประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
• ความสําเร็จของการดําเนินงานภายใต1ความตกลงว�าด1วยการขนส�งข1ามพรมแดนระหว�างไทย

กับประเทศเพ่ือนบ1าน 
• จํานวนครั้งของกิจกรรมตามแผนงานส�งเสริมขีดความสามารถของผู1ประกอบการไทยเพ่ือการค1า 

การลงทุนในต�างประเทศ 
• มูลค�าการค1าชายแดนระหว�างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
• มูลค�าการลงทุนของนักลงทุนของไทยไปลงทุนในต�างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
• จํานวนครั้งในการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว�างประเทศไทยและประเทศต�าง ๆ  
• จํานวนคนไทยในต�างประเทศได1รับการคุ1มครองและดูแลสิทธิอย�างเสมอภาคเพ่ิมสูงข้ึน  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.14.1 ส�งเสริมความสัมพันธ*และขยายความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ1านและนานาประเทศ 

รวมท้ังจัดทําแผนพัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานด1านโลจิสติกส* และแผนงานการอํานวย 
ความสะดวกในการเชื่อมโยงคมนาคมขนส�งระหว�างประเทศ เพ่ือมุ�งสร1างโอกาสของ
ประเทศไทยในการเปHนประตูการค1าและการลงทุนในภูมิภาค 

2.14.2 พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย* โดยเฉพาะมุ�งเสริมสร1างทักษะระหว�างประเทศ
ของผู1ประกอบการไทยในการเข1าไปลงทุนในต�างประเทศ เพ่ือมุ�งสู�การเปHนชาติการค1า 
(Trading Nation) 

2.14.3 สนับสนุนเชื่อมโยงห�วงโซ�มูลค�าระหว�างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยและประเทศเพ่ือนบ1าน 
โดยการพัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานด�านพรมแดน และการปรับปรุงกฎระเบียบระหว�างประเทศ
เพ่ืออํานวยความสะดวกการเข1าออกของสินค1าและคนตามด�านพรมแดนต�าง ๆ  

2.14.4 ให1ความช�วยเหลือเพ่ือการพัฒนาแก�ประเทศเพ่ือนบ1านและประเทศอ่ืนๆ เพ่ือส�งเสริม 
ให1ไทยมีบทบาทสําคัญในฐานะหุ1นส�วนการพัฒนาเวทีกรอบความร�วมมือระหว�างประเทศ 
ท้ังนี้ เพ่ือเสริมสร1างภาพลักษณ*ท่ีดีให1ประเทศต�าง ๆ มีทัศนคติในทางบวก ส�งผลต�อประโยชน*
ของไทยในต�างประเทศ 

2.14.5 ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู1ทางวัฒนธรรมและความเปHนจริงทางประวัติศาสตร*ของ
ภูมิภาคกับประเทศท่ีมีความเชื่อมโยงใกล1ชิดกันในทางมิติวัฒนธรรม และการ อยู�ร�วมกันมา
อย�างยาวนาน 

2.14.6 สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน เพ่ือการคุ1มครอง ป:องกัน ช�วยเหลือ และดูแลสิทธิ 
ของคนไทยในต�างประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการขยายเครือข�ายคนไทย เอกชนไทย และ
ชุมชนไทยในต�างประเทศกับภาคประชาสังคมต�าง ๆ 
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2.15 ค�าใช�จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินยุทธศาสตร
 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.15.1 สนับสนุนค�าใช1จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินการตามยุทธศาสตร* 

 
2.16 การดําเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร
ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน

ของประเทศ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.16.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร*ด1านการสร1างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 

ประเด็นท่ี 2.1 - 2.14 
 

3. ยุทธศาสตร
ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 
3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัย  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• คนไทยทุกช�วงวัยมีศักยภาพ ความม่ันคงในชีวิต และมีครอบครัวท่ีเข1มแข็งอบอุ�น 
ตัวช้ีวัด 
• ร1อยละ 75 ของประชากรกลุ�มเป:าหมายมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
• ร1อยละ 75 ของประชากรกลุ�มเป:าหมายมีความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 
• ร1อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข1มแข็งอบอุ�น 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.1.1 ส�งเสริมการเกิดอย�างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู1  

การทํางาน และการดํารงชีวิต ให1เหมาะสมกับประชากรแต�ละช�วงวัย 
3.1.2 ส�งเสริมให1ประชากรแต�ละช�วงวัยเข1าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการต�าง ๆ ของภาครัฐ  

สร1างโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุ�มด1อยโอกาส และการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับ
แรงงานเพ่ือสร1างรายได1และความม่ันคงในชีวิต 

3.1.3 ส�งเสริมการสร1างความอบอุ�น จริยธรรมและคุณธรรมในกลุ�มปฐมวัย วัยเรียน วัยแรงงานและ
วัยผู1สูงอายุ ตลอดจนภูมิคุ1มกันจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสมของเด็กวัยรุ�น 

 
3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ผู1เรียนได1รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีทักษะในการคิด

วิเคราะห* และการเรียนรู1ตลอดชีวิตอย�างท่ัวถึง ตอบสนองความต1องการของคนทุกช�วงวัยและ
มีศักยภาพท่ีสอดคล1องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

ตัวช้ีวัด 
• อันดับความสามารถในการแข�งขันของประเทศด1านการศึกษาของ IMD ดีข้ึนจากป, 2560  

ไม�น1อยกว�า ๒ อันดับ  
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• ร1อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O - NET) แต�ละวิชาผ�านเกณฑ*ร1อยละ ๕๐ ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 

• ร1อยละของกําลังแรงงาน (อายุ ๑๕ - ๕๙ ป,) ท่ีมีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต1น 
ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน ร1อยละ 55.75 

• ร1อยละของสถานศึกษาท่ีได1รับบริการอินเทอร*เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วไม�ต่ํากว�า 30 Mbps) 
ร1อยละ 90 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.2.1 ส�งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู1ท่ีส�งเสริมการพัฒนา

ทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษา และคุณลักษณะท่ีจําเปHนสําหรับผู1เรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู1เชิงบูรณาการ  
องค*ความรู1แบบสหวิทยาการ การปฏิบัติจริง การสร1างสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด1าน
ในสาขาวิชาหรืออาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู1เรียน รวมท้ังเร�งรัดการยกระดับ
การเรียนรู1วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา 

3.2.2 ส�งเสริมการพัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบและกลไก
การทดสอบ การวัดและการประเมินความรู1 ทักษะ และสมรรถนะของผู1เรียนในทุกระดับ
การศึกษา ทุกกลุ�มเป:าหมาย พัฒนาระบบคลังข1อสอบเพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนรู1ท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมการวัดความรู1 ทักษะและสมรรถนะของผู1เรียน รวมท้ังพัฒนา
มาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท้ังการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

3.2.3 ส�งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย* และบุคลากรทางการศึกษาให1สอดคล1อง 
กับนโยบายการผลิตและพัฒนาครู ตามความต1องการใช1ครูท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
พัฒนาสถาบันการศึกษาท่ีเปHนหน�วยผลิตครูและสถานศึกษาท่ีเปHนหน�วยปฏิบัติการสอน 
ให1มีคุณภาพและมาตรฐานในสาขาวิชาท่ีสถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพครู 
คณาจารย* และบุคลากรทางการศึกษาให1เปHนผู1สนับสนุนการเรียนรู1 (Facilitator) ผู1กระตุ1น
แรงจูงใจ (Motivation) ผู1สร1างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ผู1ให1คําปรึกษาและชี้แนะ 
(Coaching & Mentoring) และเพ่ือแก1ปLญหาการสอนไม�ตรงวุฒิ สอนคละชั้น และการสอน 
ในสาขาท่ีขาดแคลนให1สามารถจัดการเรียนการสอนได1อย�างมีคุณภาพ  

3.2.4 ส�งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีสอดคล1องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนา
สถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให1ผลิตและพัฒนากําลังคนตามความเชี่ยวชาญ
และความเปHนเลิศเฉพาะด1าน ส�งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนในกลุ�มอุตสาหกรรม
เป:าหมายและตามนโยบายของประเทศ รวมท้ังปรับหลักสูตรและการประเมินการศึกษา
ด1านวิชาชีพให1สอดคล1องกับมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนสร1างเครือข�ายความร�วมมือในการผลิต
และพัฒนากําลังคนตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว�างองค*กรภายในและต�างประเทศ 
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3.2.5 ส�งเสริมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู1ตลอดชีวิตท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงผ�านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย รวมท้ังการจัด
การศึกษาทางไกลให1ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก1ไขปLญหา 
การขาดแคลนครู ตลอดจนเสริมสร1างโอกาสให1ผู1เรียนมีการเรียนรู1ท่ีหลากหลายและมี
คุณภาพสนับสนุนการบูรณาการโครงข�ายสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา และการบูรณาการ
ฐานข1อมูลและสารสนเทศด1านการศึกษา ให1สามารถเชื่อมโยงและใช1ประโยชน*ร�วมกันได1
อย�างมีประสิทธิภาพ 

3.2.6 ส�งเสริมการขยายโอกาสการเข1าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู1ตลอดชีวิตอย�างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ โดยส�งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 – 5 ป,) การจัดการศึกษากลุ�มเฉพาะด1าน 
เฉพาะทาง และกลุ�มท่ีมีความต1องการจําเปHนพิเศษในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา  
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุกสังกัด บูรณาการฐานข1อมูลและพัฒนาระบบติดตาม
เด็กออกกลางคันและเด็กท่ีอยู�นอกระบบการศึกษา สร1างกลไกความร�วมมือพัฒนาระบบการ
สะสมและเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาในระบบ นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ประสบการณ*จากการทํางาน รวมท้ังปรับระบบการศึกษาให1ผู1เรียนสายสามัญและสายอาชีพ
เรียนข1ามสายได1 ตลอดจนส�งเสริมและพัฒนาแหล�งเรียนรู1ให1มีความหลากหลายเอ้ือต�อการศึกษา
และการเรียนรู1ตลอดชีวิต 

 
3.3 การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสร�างเสริมสุขภาพเชิงรุก 

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีในทุกมิติและได1รับบริการทางการแพทย*และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐานอย�างครอบคลุมและท่ัวถึง 
• ระบบสุขภาพมีการพัฒนาอย�างเปHนองค*รวม ท้ังด1านการส�งเสริมสุขภาพ การป:องกันและ

ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟklนฟูสุขภาพ  มีการเชื่อมโยงกันในทุกระดับ และ 
มีการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขร�วมกันในพ้ืนท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
• ประชากรอายุ 15 – 79 ป, มีภาวะน้ําหนักเกินลดลง 
• ลดอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม�เกิน 18 คนต�อประชากร 100,000 คน 
• ผู1ปhวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได1รับการคัดกรองเพ่ือป:องกันโรคไตเรื้อรัง 

ไม�น1อยกว�าร1อยละ 90  
• อัตราการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล* ยาสูบ และการมีเพศสัมพันธ*ท่ีไม�ปลอดภัยลดลง 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.3.1 สนับสนุนมาตรการสร1างเสริมสุขภาพเชิงรุก พัฒนาความรอบรู1ของประชาชนในการดูแล

สุขภาพ เสริมสร1างจิตสํานึกสุขภาพท่ีดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส�งเสริม 
การออกกําลังกาย การโภชนาการท่ีเหมาะสมกับแต�ละช�วงวัย ตลอดจนส�งเสริมวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยบนท1องถนน 
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3.3.2 พัฒนาระบบเพ่ือจัดการกับปLจจัยท่ีกําหนดสุขภาพโดยให1ความสําคัญกับการป:องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ การสร1างสภาพแวดล1อมเพ่ือสุขภาพท่ีดี การลดการตายก�อนวัยอันสมควร 
และการคุ1มครองผู1บริโภคด1านผลิตภัณฑ*สุขภาพและบริการสุขภาพ 

3.3.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขส�งเสริมระบบบริการปฐมภูมิ พัฒนาขีด
ความสามารถของหน�วยบริการทุกระดับผ�านกลไกการจัดการเชิงพ้ืนท่ี และใช1ประโยชน* 
จากกลไกประชารัฐ รวมท้ังพัฒนาการแพทย*แผนไทย การแพทย*พ้ืนบ1าน  และการแพทย*
ทางเลือก และส�งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical & Wellness Hub)  
ท่ีไม�ก�อให1เกิดผลกระทบต�อบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย  

3.3.4 เร�งผลิต พัฒนา และกระจายกําลังคนด1านสุขภาพให1สอดคล1องกับการให1บริการประชาชน 
ธํารงรักษาบุคลากรทางการแพทย*และสาธารณสุขให1คงอยู�ในระบบ 

3.3.5 ส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย* พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด1านสุขภาพ 
รวมท้ังส�งเสริมนวัตกรรมผลิตอาหารและเครื่องด่ืมท่ีเปHนประโยชน*ต�อสุขภาพ 

 
3.4 การส�งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• นักกีฬาไทยและบุคลากรทางการกีฬามีความสามารถและทักษะความเปHนเลิศด1านกีฬา 

ในระดับนานาชาติ 
• การกีฬาของประเทศไทยได1รับการพัฒนาสู�ความเปHนเลิศและอาชีพในระดับนานาชาติ 
• เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ�มได1ออกกําลังกาย เล�นกีฬาและเข1าร�วมกิจกรรมนันทนาการ

อย�างเหมาะสมและท่ัวถึง 
ตัวช้ีวัด 
• นักกีฬาและบุคลากรด1านการกีฬาท่ีมีคุณภาพ สามารถเข1าสู�มาตรฐานในระดับสากลเพ่ิมข้ึน 

ไม�น1อยกว�าร1อยละ 3 
• เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ�มเข1าร�วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพ่ิมข้ึนไม�น1อยกว�า

ร1อยละ 5  
• อุปกรณ* สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับกีฬาและนันทนาการได1รับการพัฒนาและ

ตรวจสอบมาตรฐานอย�างเปHนระบบ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.4.1 ส�งเสริมให1ประเทศไทยเปHนศูนย*กลางกีฬาระดับนานาชาติ  พัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐาน 

ด1านการกีฬาให1เหมาะสม พัฒนาระบบบริหารจัดการกีฬาอาชีพให1มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การนําวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีการกีฬามาใช1ในการพัฒนาสมรรถภาพ และทักษะ 
ด1านกีฬาในทุกระดับสู�ความเปHนเลิศและอาชีพ  

3.4.2 สนับสนุนและเสริมสร1างโอกาสให1เด็ก เยาวชน นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาและ
นันทนาการได1รับการพัฒนาทักษะด1านกีฬาและนันทนาการ โดยให1ภาคเอกชนเข1ามา 
มีส�วนร�วมในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ  
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3.4.3 สนับสนุนการศึกษาด1านพลศึกษา การกีฬาและนันทนาการ รวมท้ังสนับสนุนให1สถานศึกษา
เปXดโอกาสให1เด็ก เยาวชน และประชาชน ได1ใช1สถานท่ีเล�นกีฬาหรือออกกําลังกาย  

3.4.4 ส�งเสริมให1มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
ให1มีการเชื่อมโยงบูรณาการระหว�างองค*กรกีฬาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข1องในทุกมิติอย�างเปHนระบบ  

3.4.5 ส�งเสริมให1มีการพัฒนามาตรฐานของกิจกรรมนันทนาการให1ได1มาตรฐานสากล โดยการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการพัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐาน 

 
3.5 การส�งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• คนไทยส�วนใหญ�มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกท่ีดีต�อสังคมส�วนรวม มีระเบียบวินัย 

ค�านิยมท่ีดีงาม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข1าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด 
• เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส�วนร�วมในการอนุรักษ* สืบสาน และสร1างสรรค*ทางศิลปะและ

วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน  
• เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู1ความเข1าใจในเอกลักษณ*ความเปHนไทยและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 
• มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและแหล�งเรียนรู1 ได1รับการอนุรักษ*และพัฒนาเผยแพร�เพ่ือสร1าง

มูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
• เด็ก เยาวชน และประชาชนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท1อนการมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ัง

ค�านิยมความเปHนไทยเพ่ิมข้ึน 
• เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 
• การละเมิดสิทธิภูมิปLญญาและวัฒนธรรมไทยลดลง 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.5.1 ส�งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให1มีบทบาทนําในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และ

เปHนรากฐานกําหนดวิถีชีวิตของคนไทย  
3.5.2 รณรงค*สร1างจิตสํานึกทางวัฒนธรรม การปลูกฝLงค�านิยม ๑๒ ประการ และการเรียนรู1 

ความแตกต�างทางวัฒนธรรม  
3.5.3 อนุรักษ* ฟklนฟู และเผยแพร�มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย และภาษาถ่ิน ภูมิปLญญาท1องถ่ิน 

รวมท้ังความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม  
3.5.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค*ความรู1และฐานข1อมูลทางศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปต�อยอด 

สู�เศรษฐกิจสร1างสรรค*  
3.5.5 พัฒนาระบบการเฝ:าระวังรักษาและคุ1มครองภูมิปLญญาและวัฒนธรรมไทยมิให1เกิด 

ความเสียหายต�อมรดกภูมิปLญญาทางวัฒนธรรม 
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3.6 ค�าใช�จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินยุทธศาสตร
 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.6.1 สนับสนุนค�าใช1จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินการตามยุทธศาสตร* 

 
3.7 การดําเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร
ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.7.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร*ด1านการพัฒนาและเสริมสร1างศักยภาพคน   

ประเด็นท่ี 3.1 - 3.5 
 

4. ยุทธศาสตร
ด�านการแก�ไขป5ญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า และสร�างการเติบโตจากภายใน 
4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข�มแข็ง  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• เศรษฐกิจชุมชนเข1มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได1เพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
• ครัวเรือนมีรายได1เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร1อยละ 3 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.1.1 ส�งเสริมกระบวนการเรียนรู1ในการจัดทําแผนพัฒนาระดับชุมชน การสร1างและพัฒนาผู1นํา

การเปลี่ยนแปลงในชุมชน การพัฒนาอาชีพและกลุ�มวิสาหกิจชุมชน โดยประยุกต*ใช1 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปHนแนวทางในการพัฒนาชุมชน  

4.1.2 สนับสนุนการเข1าถึงแหล�งเงินทุนของประชาชน ผู1ประกอบการ กลุ�มอาชีพ องค*กรเกษตร
และสหกรณ* ส�งเสริมการบริหารกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังสนับสนุนการแก1ไข
ปLญหาหนี้สินครัวเรือน 

4.1.3 ส�งเสริมการสร1างความรู1ความเข1าใจทางการเงิน การออม การลงทุน รวมท้ังการสร1างวินัย
ทางการเงินให1กับประชาชนในระดับฐานราก 

4.1.4 ส�งเสริมและพัฒนาการต�อยอด ขยายผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค�าของผลิตภัณฑ*และบริการ 
ของชุมชนให1มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสอดคล1องกับความต1องการของตลาด ตลอดจนสร1าง
และพัฒนาผู1ประกอบการรายใหม�และรายย�อยให1สามารถนําผลิตภัณฑ*ไปสู�เชิงพาณิชย*ได1 

4.1.5 ส�งเสริมการพัฒนาเครือข�ายให1เปHนกลไกท่ีเข1มแข็งสําหรับธุรกิจจากฐานราก และเพ่ิมช�องทาง
กระจายสินค1าให1เชื่อมโยงสู�ตลาด  

4.1.6 สร1างความเข1มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถขององค*กรชุมชนให1สามารถเปHนแหล�งเรียนรู1
และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน  

 
4.2 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ประชาชนทุกภาคส�วนมีหลักประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมอย�างมีคุณภาพ ลดปLญหาด1านเศรษฐกิจ

จากการจ�ายค�าบริการสุขภาพของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ําของระบบประกันสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัด 
• ครัวเรือนท่ีต1องกลายเปHนครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ�ายค�ารักษาพยาบาลไม�เกิน 

ร1อยละ 0.47  
• อัตราการใช1สิทธิเม่ือไปใช1บริการระหว�างระบบประกันสุขภาพแตกต�างกันไม�เกินร1อยละ 5  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.2.1 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให1บริการด1านสุขภาพท้ังระบบ บูรณาการระบบข1อมูล

สารสนเทศของแต�ละระบบหลักประกัน ท้ังเรื่องสิทธิประโยชน* การให1บริการ งบประมาณ 
การเบิกจ�าย และการติดตามประเมินผล ให1มีคุณภาพและครอบคลุมประชาชนทุกภาคส�วน 

4.2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการร�วมกันระหว�างสถานพยาบาลทุกสังกัดในแต�ละเขตบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงการให1บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและลดความเหลือ่มล้ํา
ของคุณภาพบริการในระบบประกันสุขภาพ 

4.2.3 พัฒนาระบบการแพทย*ฉุกเฉินและระบบส�งต�อท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอย�างท่ัวถึงและเท�าเทียม 
ท้ังภาวะปกติและภัยพิบัติ 
 

4.3 การสร�างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู�สูงอายุ  
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ผู1สูงอายุมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
• ผู1สูงอายุมีสุขภาวะท่ีดี 
• สภาพแวดล1อมท่ีเอ้ือต�อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ�มในสังคม 
ตัวช้ีวัด 
• เครือข�ายท่ีมีกิจกรรมเตรียมประชากรเพ่ือเปHนผู1สูงอายุท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
• จํานวนสมาชิกกองทุนการออมแห�งชาติมีจํานวนเพ่ิมข้ึนไม�น1อยกว�า 500,000 คน 
• จํานวนผู1สูงอายุท่ีเข1าถึงหรือใช1นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส�งเสริมสุขภาวะท่ีดีของ

ผู1สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
• ผู1สูงอายุเข1าถึงระบบบริการทางสังคมในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
• สัดส�วนของผู1สูงอายุท่ีอาศัยอยู�ในบ1านท่ีมีสภาพแวดล1อมท่ีเหมาะสมเพ่ิมข้ึน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.3.1 พัฒนากลไกในการสร1างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู1สูงอายุ สร1างความตระหนักรู1

ถึงสถานการณ*ผู1สูงอายุ สร1างกระบวนการมีส�วนร�วมทางสังคมของผู1สูงอายุ พัฒนาและ
บูรณาการระบบฐานข1อมูลผู1สูงอายุ 

4.3.2 ส�งเสริมการวิจัย ตลอดจนพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู1สูงอายุ  
ให1ผู1สูงอายุใช1ชีวิตได1อย�างมีคุณค�า ลดภาวะพ่ึงพิง และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

4.3.3 พัฒนาระบบการดูแลและการคุ1มครองทางสังคมผู1สูงอายุระยะยาว สร1างเสริมบุคลากรผู1ดูแล
ผู1สูงอายุ ควบคู�กับการส�งเสริมกลไกระดับชุมชนเพ่ือดูแลผู1สูงอายุท่ีอยู�ตามลําพังและท่ีอยู�ใน
ภาวะพ่ึงพิง 
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4.3.4 ส�งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล1อมและสิ่งอํานวยความสะดวก ให1เอ้ือต�อการดํารงชีวิตใน
สังคมสูงวัย 

 
4.4 การส�งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ประชาชนสามารถดํารงชีวิต โดยพ่ึงพาตนเองได1อย�างม่ันคง พอประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
• ครัวเรือนท่ีส�งเสริมมีรายได1ท่ีพอเพียงต�อการดํารงชีวิตสูงกว�าเส1นความยากจน 
• จํานวนชุมชนท่ีมีการฟklนฟูแหล�งอาหาร พืชท1องถ่ินของชุมชน และความหลากหลายทางชีวภาพ 
• จํานวนหมู�บ1านท่ีมีการน1อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช1ในการดําเนินชีวิต 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.4.1 ส�งเสริมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีศูนย*พัฒนาโครงการหลวง 38 แห�ง และพ้ืนท่ีขยายผล

โครงการหลวง โดยสนับสนุนด1านการวิจัยและพัฒนาองค*ความรู1 ส�งเสริมอาชีพ ฟklนฟูและ
อนุรักษ*ทรัพยากร รวมท้ังการพัฒนาศูนย*เรียนรู1ให1เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4.4.2 ส�งเสริมกระบวนการเรียนรู1 และการถ�ายทอดเผยแพร�โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
พัฒนาขยายผลการปฏิบัติไปสู�ประชาชนในระดับพ้ืนท่ีอย�างเปHนรูปธรรม 

4.4.3 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในด1านการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ํา 
สิ่งแวดล1อม สาธารณสุข การส�งเสริมอาชีพ การคมนาคมและการสื่อสาร สวัสดิการสังคม
และการศึกษา การพัฒนาแบบบูรณาการและอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาความเปHนอยู�ของประชาชน 
ให1เกิดความ “พออยู� พอกิน” สามารถพ่ึงพาตนเองได1 

 
4.5 การเสริมสร�างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• เด็ก สตรี คนพิการ และผู1ด1อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
• ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 
• ประชากรทุกกลุ�ม ทุกวัย ได1รับการบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ อย�างท่ัวถึงและเท�าเทียม 
ตัวช้ีวัด 
• จํานวนสตรี คนพิการ และผู1ด1อยโอกาส ได1รับการจ1างงานเพ่ิมข้ึน 
• สัดส�วนคดีประทุษร1ายต�อทรัพย*สิน และสัดส�วนคดีชีวิต ร�างกายและเพศลดลง 
• จํานวนประชากรทุกกลุ�มเป:าหมายท่ีเข1าถึงสวัสดิการทางสังคมและการคุ1มครองสิทธิเพ่ิมข้ึน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.5.1 เร�งรัดการสํารวจและจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานในหน�วยงานราชการและ

สถานท่ีสาธารณะ และสนับสนุนการจัดทําสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปHนในพ้ืนท่ีชุมชน 
และส�งเสริมให1ประชาชนได1มีท่ีอยู�อาศัยเปHนของตนเอง 
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4.5.2 ส�งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและการจ1างงานท่ีเหมาะสม
สําหรับกลุ�มสตรี คนพิการ และผู1ด1อยโอกาส รวมท้ังสนับสนุนการสร1างความต่ืนตัวทางสังคม
และผลักดันมาตรการทางภาษีเพ่ือให1ภาคธุรกิจเอกชนจ1างงานคนพิการ  

4.5.3 คุ1มครองและพิทักษ*สิทธิเด็ก สตรี คนพิการ และผู1ด1อยโอกาส รวมท้ังช�วยเหลือคุ1มครองสตรี
และเด็กจากการกระทําด1วยความรุนแรง และป:องกันบรรเทาปLญหาของกลุ�มเป:าหมาย
อย�างทันการณ*  

4.5.4 เสริมสร1างความเข1มแข็ง ม่ันคงของสถาบันครอบครัว สนับสนุนการยุติความรุนแรงในครอบครัว  
4.5.5 พัฒนาฐานข1อมูลประชากรกลุ�มเป:าหมายเพ่ือให1การจัดสวัสดิการพ้ืนฐานและการสงเคราะห*

เปHนไปอย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
4.5.6 พัฒนาระบบการคุ1มครองทางสังคมให1ครอบคลุมประชากรทุกกลุ�มอย�างท่ัวถึงและเปHนธรรม 

ส�งเสริมให1ภาคเอกชนมีส�วนร�วมในการให1บริการและจัดสวัสดิการทางสังคม และสวัสดิการ
ชุมชนให1มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  

4.5.7 สนับสนุนการลดค�าใช1จ�ายในการเดินทางโดยรถไฟ และรถโดยสารประจําทางตามมาตรการ
ลดภาระค�าครองชีพของประชาชน 

 
4.6 ค�าใช�จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินยุทธศาสตร
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.6.1 สนับสนุนค�าใช1จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินการตามยุทธศาสตร* 

 
4.7 การดําเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร
ด�านการแก�ไขป5ญหาความยากจน 

ลดความเหล่ือมลํ้า และสร�างการเติบโตจากภายใน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.7.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร*ด1านการแก1ไขปLญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และ

สร1างการเติบโตจากภายใน ประเด็นท่ี 4.1 - 4.5 
 

5. ยุทธศาสตร
ด�านการจัดการน้าํและสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปFนมิตรกับส่ิงแวดล�อมอย�างย่ังยืน 
5.1 การจัดการป5ญหาท่ีดินทํากิน  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ราษฎรผู1ยากไร1มีท่ีดินทํากินในท่ีดินของรัฐอย�างถูกต1องตามกฎหมาย และได1รับการส�งเสริม

และพัฒนาอาชีพ เพ่ือสร1างรายได1และมีคุณภาพชีวิติท่ีดีข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
• จํานวนท่ีดินท่ีนํามาจัดให1ผู1ยากไร1 205,000 ไร�   
• จํานวนผู1ยากไร1ท่ีได1รับการจัดท่ีดินและส�งเสริมพัฒนาอาชีพในพ้ืนท่ี 27,384 ราย 
• การประสานงานและติดตามในการจัดหาท่ีดิน การจัดท่ีดิน และการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ

เปHนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.1.1 สนับสนุนการจัดหาท่ีดินโดยการสํารวจ ตรวจสอบ จัดทําข1อมูลท่ีดิน และแผนท่ีขอบเขต

ท่ีดินเพ่ือให1ผู1ยากไร1มีท่ีดินทํากิน  
5.1.2 สนับสนุนการจัดท่ีดิน โดยการกําหนดหลักเกณฑ*การจัดท่ีดิน และจัดทําข1อมูลผู1ยากไร1ท่ีไม�มี

ท่ีดินทํากินและท่ีอยู�อาศัย รวมถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตและ
การใช1ประโยชน*ท่ีดิน  

5.1.3 ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด ระบบสาธารณูปโภค เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
สร1างรายได1ในรูปแบบสหกรณ* หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมให1แก�ประชาชนผู1ยากไร1 

5.1.4 สนับสนุนการดําเนินงานของกลไกการขับเคลื่อนการจัดการปLญหาท่ีดินทํากิน รวมถึง 
การติดตามและประเมินผล 
 

5.2 การบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล�อม  
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ขยะได1รับการจัดการอย�างถูกต1องและมีประสิทธิภาพ 
• ประชาชนอยู�ในสภาพแวดล1อมท่ีมีคุณภาพอากาศอยู�ในเกณฑ*มาตรฐานดีข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
• ขยะมูลฝอยชุมชนมีการนํากลับมาใช1ประโยชน*ไม�น1อยกว�า 5.37 ล1านตัน 
• ขยะมูลฝอยชุมชน 10.74 ล1านตัน ของเสียอันตรายชุมชน 0.087 ล1านตัน มูลฝอยติดเชื้อ 

0.048 ล1านตัน และกากอุตสาหกรรมท่ีเปHนอันตราย 2.24 ล1านตัน ได1รับการจัดการอย�างถูกต1อง  
• ค�าเฉลี่ยสารอินทรีย*ระเหยง�ายในพ้ืนท่ีระยองมีค�าไม�เกิน 2.4 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก*เมตร  
• ฝุhนละอองในพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนืออยู�ในเกณฑ*มาตรฐานร1อยละ 86 ฝุhนละอองในพ้ืนที่ 

หน1าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู�ในเกณฑ*มาตรฐานร1อยละ 74 และฝุhนละอองในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อยู�ในเกณฑ*มาตรฐานร1อยละ 98    

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.2.1 ส�งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยท่ีต1นทาง เสริมสร1างขีดความสามารถขององค*กรปกครอง

ส�วนท1องถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการนําขยะไปใช1ประโยชน* 
รวมถึงการจัดต้ังพ้ืนท่ีต1นแบบในการลดและคัดแยกขยะ ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีได1รับ
ผลกระทบ 

5.2.2 ส�งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บ ขนส�ง และกําจัดขยะมูลฝอยตกค1างและท่ีเกิดข้ึนใหม� 
กากอุตสาหกรรม ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อได1อย�างเปHนระบบและมีประสิทธิภาพ 

5.2.3 ส�งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีเปHนอันตรายและของเสีย
อิเล็กทรอนิกส* เร�งแก1ไขปLญหาในพ้ืนท่ีวิกฤตซ่ึงเปHนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  

5.2.4 ส�งเสริมการพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ และกํากับดูแลบังคับใช1กฎหมาย 
ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล1อมอย�างเคร�งครัด 
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5.2.5 ส�งเสริมการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม เฝ:าระวังมลพิษ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง 
ค�าสารอินทรีย*ระเหยง�าย และคุณภาพอากาศ ในพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ และพ้ืนท่ีวิกฤต
คุณภาพอากาศ  

5.2.6 ส�งเสริมการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมมลพิษในเขตเมือง กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

5.2.7 ส�งเสริมการเพ่ิมศักยภาพป:องกันและแก1ไขปLญหาหมอกควันและไฟปhาในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด
ภาคเหนือ 

 
5.3 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงานท่ีเปFนมิตรกับส่ิงแวดล�อมและความม่ันคง

ด�านพลังงาน  
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• การจัดหาพลังงานเพียงพอต�อความต1องการของประเทศ  
• สร1างความปลอดภัย คุณภาพ และราคาพลังงานท่ีเหมาะสมเปHนธรรมต�อทุกภาคส�วน 
• เพ่ิมการผลิตและการใช1พลังงานทดแทน 
• มีการใช1พลังงานอย�างคุ1มค�าและมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
• จัดหาและสํารองพลังงานของประเทศให1เพียงพอ โดยปริมาณสํารองไฟฟ:าไม�น1อยกว�าร1อยละ 15 

และจัดหาก�าซธรรมชาติให1เปHนไปตามแผนบริหารจัดการก�าซธรรมชาติ (Gas plan 2015) ท่ี
เฉลี่ยประมาณ 5,100 ล1านลกูบาศก*ฟุตต�อวัน 

• ราคาพลังงานทุกประเภทสะท1อนต1นทุนโดยรวมอย�างน1อย ร1อยละ 90 และไม�มีการอุดหนุน
ราคาพลังงานข1ามกลุ�ม 

• สัดส�วนการใช1พลังงานทดแทนต�อการใช1พลังงานข้ันสุดท1ายท้ังหมดไม�ต่ํากว�าร1อยละ 15.1 
• สัดส�วนการใช1พลังงานข้ันสุดท1ายต�อผลิตภัณฑ*มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity)  

ไม�เกิน 8.18 KTOE / พันล1านบาท 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.3.1 ส�งเสริมและพัฒนาปLจจัยแวดล1อมในการจัดหาและพัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานด1านพลังงาน 

ตามแผนการจัดหาด1านพลังงานท่ีสําคัญ คือ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ:า แผนบริหารจัดการ
น้ํามันเชื้อเพลิง แผนบริหารจัดการก�าซธรรมชาติ และพัฒนาระบบสภาวะฉุกเฉินด1านพลังงาน
เพ่ือให1มีพลังงานเพียงพอต�อความต1องการของประเทศ รวมท้ังเสริมสร1างความม่ันคงด1านพลังงาน 
ตลอดจนส�งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานท่ีสร1างมูลค�าเพ่ิมให1ประเทศ 

5.3.2 ส�งเสริมการปรับโครงสร1างราคาพลังงานและการใช1พลังงานให1เหมาะสม เปHนธรรม และ
สะท1อนต1นทุน รวมท้ังส�งเสริมการแข�งขันในกิจการพลังงาน ตลอดจนการกํากับผู1ประกอบกิจการ
พลังงาน ด1านการค1า การสํารอง ด1านคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงและด1านความปลอดภัยให1
เปHนไปตามเกณฑ*ท่ีกฎหมายกําหนด 
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5.3.3 ส�งเสริมและสนับสนุนการใช1พลังงานทดแทนให1อยู�ในสัดส�วนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดการพ่ึงพา
พลังงานจากต�างประเทศ รวมท้ังพัฒนาปLจจัยแวดล1อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ*พลังงาน  

5.3.4 สนับสนุนการพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืนและเปHนมิตรต�อสิ่งแวดล1อม รวมท้ังพัฒนากฎระเบียบ
และสร1างความรู1ความเข1าใจ ตลอดจนส�งเสริมการอนุรักษ*และผลิตพลังงานทดแทนในชุมชน
และการใช1พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส�วน 

 
5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ทุกหมู�บ1านและชุมชนเมืองมีน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค 
• ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล�งน้ําต1นทุนเพ่ือการจัดการอย�างสมดุล  
• พ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ และพ้ืนท่ีเกษตร ได1รับผลกระทบจากน้ําท�วมและอุทกภัยลดลง 
• แหล�งน้ําท่ัวประเทศมีคุณภาพอยู�ในระดับพอใช1ข้ึนไป/ป:องกันระดับความเค็มไม�เกินมาตรฐาน

ของการเกษตร    
• พ้ืนท่ีปhาต1นน้ําท่ีเสื่อมโทรมได1รับการอนุรักษ*ฟklนฟู 
• ลุ�มน้ํา 25 ลุ�มน้ํา มีการบริหารจัดการลุ�มน้ําอย�างสมดุล 
ตัวช้ีวัด 
• จํานวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข1าถึงน้ําประปา 1,984,800 ครัวเรือน 
• พ้ืนท่ีท่ีรับประโยชน*จากแหล�งน้ําเพ่ิมข้ึน 998,288 ไร�  ปริมาตรการเก็บกักน้ํา/ปริมาณน้ํา

ต1นทุนเพ่ิมข้ึน 839.64 ล1านลูกบาศก*เมตร  ครัวเรือนได1รับประโยชน*จากการพัฒนาแหล�งน้ํา
701,704  ครัวเรือน 

• พ้ืนท่ีท่ีได1รับผลกระทบจากน้ําท�วมและอุทกภัยลดลง 42,736,048  ไร� 
• แหล�งน้ําท่ัวประเทศมีคุณภาพอยู�ในระดับพอใช1ข้ึนไปไม�น1อยกว�าร1อยละ ๘๐/พ้ืนท่ี  
• พ้ืนท่ีได1รับการป:องกันระดับความเค็ม 322,790  ไร� 
• จํานวนพ้ืนท่ีปhาท่ีได1รับการปลูกฟklนฟูเนื้อท่ี 160,000  ไร� 
• มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย�างบูรณาการ 25 ลุ�มน้ํา  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.4.1 จัดหาและพัฒนาแหล�งน้ําต1นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปาเพ่ืออุปโภค

บริโภคให1ครอบคลุมและท่ัวถึง  
5.4.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ อนุรักษ* ฟklนฟูแหล�งน้ํา ระบบกระจายน้ําและเชื่อมโยงวางระบบ

เครือข�ายน้ํา/ลุ�มน้ํา ท้ังในและนอกเขตชลประทาน 
5.4.3 ปรับปรุงทางน้ํา ทางผันน้ํา พ้ืนท่ีรับน้ํานอง เขตการใช1ประโยชน*ท่ีดิน จัดทําผังเมืองและ

ระบบป:องกันน้ําท�วมชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
5.4.4 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย ป:องกันระดับความเค็มและลดน้ําเสียจาก

แหล�งกําเนิด 
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5.4.5 อนุรักษ* ฟklนฟูพ้ืนท่ีปhาต1นน้ําท่ีเสื่อมโทรม  
5.4.6 จัดทํายุทธศาสตร*การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุ�มน้ํา แผนปฏิบัติการประจําป,  

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค*กรลุ�มน้าํ การศึกษาวิจัย พัฒนา 
ระบบฐานข1อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ* และการมีส�วนร�วม 

 
5.5 การอนุรักษ
 ฟHIนฟู และป/องกันทรัพยากรธรรมชาติ  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ* ได1รับการอนุรักษ*

ฟklนฟูและใช1ประโยชน*อย�างยั่งยืน 
• ท่ีดินของรัฐมีการบริหารจัดการเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และจัดทําแนวเขตท่ีดิน 

ของรัฐท่ีทับซ1อนให1เปHนแนวเขตเดียวกัน  
ตัวช้ีวัด 
• พ้ืนท่ีปhาไม1มีความอุดมสมบูรณ* 102.3 ล1านไร�  
• การข้ึนทะเบียนปhาชุมชนเพ่ิมข้ึนอย�างน1อยป,ละ 200 แห�ง 
• จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีทับซ1อนให1เปHนแนวเขตเดียวกันเสร็จสมบูรณ* 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.5.1 สนับสนุนการป:องกัน ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังพ้ืนท่ีปhา พ้ืนท่ี 

ปhาชายเลน พ้ืนท่ีชายฝL�งทะเล และการลักลอบใช1ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเล
อย�างผิดกฎหมาย รวมท้ังจัดต้ังหน�วยเฉพาะกิจป:องกัน ปราบปราม และยึดคืนพ้ืนท่ีปhา 
ตลอดจนสนับสนุนการผสานกําลังจากทุกภาคส�วน  

5.5.2 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมและการปลูกจิตสํานึกเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ*และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการใช1ประโยชน*จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย�างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานปhาชุมชน และการขยายเครือข�าย
อาสาสมัครในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.3 สนับสนุนการอนุรักษ* ฟklนฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน ท้ังปhาไม1 ปhาชุมชน ส�งเสริม
การปลูกไม1เศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการ
ตามพันธกรณีระหว�างประเทศ 

5.5.4 สนับสนุนการจัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีทับซ1อนให1เปHนแนวเขตเดียวกัน เพ่ือการบริหารจัดการ
และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

5.5.5 สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังระบบฐานข1อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงโครงสร1างการบริหารจัดการ และการปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบ 
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5.6 การจัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• การปล�อยก�าซเรือนกระจกของประเทศลดลง  
• ทุกภาคส�วนมีการเฝ:าระวัง และพร1อมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ของโลก 
• ความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยพิบัติต�อชีวิต ทรัพย*สิน และระบบเศรษฐกิจลดน1อยลง  
ตัวช้ีวัด 
• การปล�อยก�าซเรือนกระจกของประเทศลดลง ร1อยละ 7 - 20 ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส�ง 

ของการปล�อยในกรณีปกติ ภายในป, 2563 
• มีแผนปฏิบัติการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมี 

ความเสี่ยงจะได1รับผลกระทบสูง เช�น น้ํา เกษตร สาธารณสุข ปhาไม1 
• มีกลไกเพ่ือสนับสนุนด1านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร1างศักยภาพ 
• ผู1ได1รับผลกระทบ ผู1เสียชีวิต และมูลค�าความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

มีจํานวนลดลง 
• พ้ืนท่ีท่ีได1รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในแต�ละพ้ืนท่ีเสี่ยง

ได1รับการป:องกันเพ่ิมข้ึน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.6.1 เสริมสร1างขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และการสร1างความพร1อมในการปรับตัวของชุมชน  
5.6.2 ส�งเสริมการใช1พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส�วนและการใช1มาตรการด1านภาษี 

เพ่ือส�งเสริมการปลูกปhา ฟklนฟูปhา และการปรับกฎระเบียบ เพ่ือลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก 
ตลอดจนการถ�ายทอดองค*ความรู1ให1แก�ประชาชน ชุมชน และผู1ประกอบอาชีพต�าง ๆ 

5.6.3 พัฒนาองค*กร บุคลากร องค*ความรู1และเครื่องมือในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตลอดจนให1ความร�วมมือระหว�างประเทศด1านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.6.4 จัดทําแผนเตรียมความพร1อมของประเทศรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว ท้ังด1านเศรษฐกิจ สังคม และวางแผนป:องกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝL�ง 

5.6.5 พัฒนาระบบเตือนภัยให1ครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ัวประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพและประยุกต* 
ใช1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพยากรณ*เตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
สนับสนุนการป:องกัน แก1ไข และเตรียมความพร1อม เพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
สาธารณภัย และอุบัติภัยทางถนน ตลอดจนการฟklนฟู บูรณะ ช�วยเหลือ และเยียวยาผู1ได1รับ
ผลกระทบ 

5.6.6 สนับสนุนการพัฒนาและจัดทําฐานข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับการปล�อยก�าซเรือนกระจก และ 
การปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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5.7 ค�าใช�จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินยุทธศาสตร
 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.7.1 สนับสนุนค�าใช1จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินการตามยุทธศาสตร* 
 

5.8 การดําเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร
ด�านการจัดการน้ําและสร�างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปFนมิตรกับส่ิงแวดล�อมอย�างย่ังยืน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.8.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร*ด1านการจัดการน้ําและสร1างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ท่ีเปHนมิตรกับสิ่งแวดล1อมอย�างยั่งยืน ประเด็นท่ี 5.1 - 5.6 
 

6. ยุทธศาสตร
ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั  
6.1 การป/องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• สังคมไทยมีภาพลักษณ*การป:องกัน และปราบปรามการทุจริตดีข้ึน  
ตัวช้ีวัด 
• ระดับคะแนนดัชนีการรับรู1การทุจริตเปลี่ยนแปลงดีข้ึน โดยประเทศไทยได1รับการประเมินค�าดัชนี

การรับรู1การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว�าร1อยละ 44  ในป, 2561 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.1.1 สนับสนุนการสร1างจิตสํานึก และปลูกฝLงความซ่ือสัตย*สุจริต คุณธรรม จริยธรรม การรักษา

ประโยชน*สาธารณะ สร1างค�านิยมให1ทุกภาคส�วนตระหนักถึงภัยร1ายแรงของการทุจริต และ
ประยุกต*หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปHนเครื่องมือและให1ใช1กับทุกกลุ�มในสังคม 
สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ของนักการเมือง ข1าราชการ ภาคธุรกิจ เอกชน 
และภาคประชาสังคม เพ่ือการต�อต1านการทุจริต เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน และ
บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต1านการทุจริต รวมถึงการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ 

6.1.2 เสริมสร1างกลไกการป:องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือยับยั้ง และสกัดก้ันการทุจริต ปฏิรูปกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวกับการป:องกัน ปราบปรามการทุจริต ให1มีประสิทธิภาพเท�าทันต�อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล1องกับมาตรฐานสากล นําไปสู�ระบบราชการท่ีโปร�งใส 

6.1.3 เสริมสร1างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดยพัฒนาสมรรถนะและองค*ความรู1
เชิงสหวิทยาการของเจ1าหน1าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต ปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท้ังในประเทศและต�างประเทศให1สามารถ
ดําเนินการได1รวดเร็ว เห็นผลและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ1มครอง
พยานและผู1แจ1งเบาะแส ตลอดจนเจ1าหน1าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
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6.2 การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมเพ่ืออํานวยความเปHนธรรมให1กับประชาชน 
ตัวช้ีวัด 
• ร1อยละ 85 ของข1อร1องเรียนของประชาชนในการเข1ารับบริการของหน�วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรมได1รับการจัดการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
• ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการให1บริการของหน�วยงานในกระบวนการยุติธรรม ร1อยละ 85 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.2.1 พัฒนาช�องทางการให1บริการและการให1ความช�วยเหลือด1านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
6.2.2 พัฒนานวัตกรรมด1านการแก1ไข ฟklนฟูผู1กระทําผิดและช�วยเหลือดูแลผู1พ1นโทษ  
6.2.3 ส�งเสริมกรอบแนวทางการป:องกันอาชญากรรม 6 ด1าน 
6.2.4 พัฒนา ปรับปรุง และบังคับใช1กฎหมายให1สอดคล1องกับสถานการณ*ปLจจุบัน  
6.2.5 ส�งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
6.2.6 ส�งเสริมการใช1เครื่องมือการวิเคราะห*ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact 

Assessment : RIA) 
 

6.3 การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ  
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• พัฒนาระบบการให1บริการงานภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ผู1รับบริการในภาคธุรกิจและ

ภาคประชาชน 
ตัวช้ีวัด 
• อันดับความยาก - ง�ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business : EoDB) ไม�ต่ํากว�า

อันดับท่ี 35 หรือคะแนน DTF ไม�น1อยกว�า 75 ในรายงาน EoDB 2019 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.3.1 พัฒนาการให1บริการของภาครัฐให1มีประสิทธิภาพ  มีช�องทางการให1บริการท่ีสะดวกทันสมัย 

เข1าถึงได1ง�าย ลดข้ันตอน ระยะเวลา การใช1เอกสาร และตอบสนองต�อข1อเรียกร1องได1อย�างรวดเร็ว 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ 

6.3.2 พัฒนาการบริการให1เข1าสู�ระบบดิจิทัล ในการประกอบธุรกิจ (Digital services for doing 
business) 

6.3.3 พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายให1เอ้ืออํานวยต�อการประกอบธุรกิจ 
 

6.4 การส�งเสริมการกระจายอํานาจให�แก�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• ประชาชนได1รับบริการสาธารณะจากองค*กรปกครองส�วนท1องถ่ินอย�างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัด 
• ร1อยละ 90 ของจํานวนองค*กรปกครองส�วนท1องถ่ินผ�านเกณฑ*การประเมินประสิทธิภาพของ

องค*กรปกครองส�วนท1องถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA) จํานวน 5 ด1าน  
โดยแต�ละด1านได1คะแนนไม�น1อยกว�าร1อยละ 70 

• ข1อร1องเรียนและคดีเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค*กรปกครองส�วนท1องถ่ินลดลง 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.4.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะขององค*กรปกครองส�วนท1องถ่ินในด1านการศึกษา 

ด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน ด1านสังคม ด1านสิ่งแวดล1อม ให1สอดคล1องกับความต1องการของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังส�งเสริมด1านการบริหารจัดการขององค*กรปกครองส�วนท1องถ่ิน 
ให1มีประสิทธิภาพ โปร�งใส  

 
6.5 การส�งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ�มจังหวัดแบบบูรณาการ  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการเปHนไปอย�างม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนเพ่ือประโยชน*สุข

ของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 
• อัตราการขยายตัวมูลค�าผลิตภัณฑ*มวลรวมของจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัด/กลุ�มจังหวัด ร1อยละ 88 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.5.1 ส�งเสริมให1มีการบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ�มจังหวัด แผนงานและงบประมาณ

ของส�วนราชการ จังหวัดและกลุ�มจังหวัด และองค*กรปกครองส�วนท1องถ่ิน โดยใช1แนวทาง 
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area Based Approach) และให1ความสําคัญกับการบูรณาการภารกิจ 
ในเชิงกระบวนการและการทํางานร�วมกันของหน�วยงานระหว�างกระทรวง (Function)  
มิติงานตามยุทธศาสตร*พ้ืนท่ี (Area) และมิตินโยบายสําคัญ (Agenda) ตามนโยบายท่ี
รัฐบาลกําหนด เพ่ือให1สามารถตอบสนองต�อปLญหาและความต1องการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ได1ตรงเป:าหมาย นําไปสู�การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจอย�างสมดุล 

 
6.6 การบริหารจัดการรายได�และรายจ�ายของภาครัฐ  

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• การขยายฐานภาษี การบริหารจัดการและพัฒนาระบบภาษีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถ 

เพ่ิมรายได1ของภาครัฐ  และตอบสนองการลงทุนท่ีสําคัญของประเทศในระยะยาว สนับสนุน 
การกระจายรายได1 ลดความเหลื่อมล้ํา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 

• การจัดการงบประมาณสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร*การพัฒนาประเทศได1อย�างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน*ต�อประชาชน 
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ตัวช้ีวัด 
• จํานวนการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีอากรและค�าธรรมเนียมของผู1มีหน1าท่ีเสียภาษีเพ่ิมข้ึน 
• จํานวนรายได1ภาษีอากรเปHนไปตามเป:าหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 
• จํานวนประเด็นนโยบาย ยุทธศาสตร*การพัฒนาประเทศได1รับการจัดการงบประมาณครบถ1วน 

ร1อยละ ๑๐๐ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได1ภาครัฐ และขยายฐานภาษีให1ครอบคลุมผู1มีงานทํา  

ในระบบท่ีเข1าข�ายต1องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีให1ถูกต1องและครบถ1วน 
6.6.2 พัฒนาเครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร1างแรงจูงใจให1เกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเปHนมิตรกับ

สิ่งแวดล1อม และเปHนช�องทางในการเพ่ิมรายได1ภาครัฐ 
6.6.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป,มีความสอดคล1องกับร�างกรอบยุทธศาสตร*ชาติ 

ระยะ 20 ป, (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗9) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายความม่ันคงแห�งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล  
แผนแม�บทอ่ืน ๆ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังมีการบูรณาการในทุกมิติ 

6.6.4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณให1มีประสิทธิภาพ มุ�งเน1นการดําเนินงานในลักษณะ 
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร* ท้ังในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว รองรับการปรับ
โครงสร1างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพ่ือบรรลุเป:าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

6.6.5 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให1สามารถวัดผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ท้ังในมิติของหน�วยงาน มิติบูรณาการ และมิติพ้ืนท่ี  

 
6.7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน 

เป/าหมายเชิงยุทธศาสตร
 
• หน�วยงานภาครัฐมีการทํางานอย�างบูรณาการ 
• การบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร�งใส และธรรมาภิบาล สามารถตอบสนอง 

ความต1องการและเปHนท่ียอมรับของประชาชน  
ตัวช้ีวัด 
• ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให1บริการ และการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

ไม�น1อยกว�าร1อยละ 80 
• หน�วยงานภาครัฐสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลขององค*กร  

ไม�น1อยกว�าร1อยละ 80 
• ค�าดัชนีชี้สภาวะธรรมาภิบาลของประเทศไทยอยู�ในระดับท่ีดีข้ึน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.7.1 ปรับปรุงโครงสร1างหน�วยงานราชการให1มีประสิทธิภาพและขนาดท่ีเหมาะสม มีการบริหารงาน

เชิงรุก มุ�งเน1นระบบการบริหารงานแนวใหม�ท่ีทันสมัย คล�องตัว และเกิดความคุ1มค�า 
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6.7.2 พัฒนาระบบราชการให1เปHนระบบท่ีโปร�งใส ปราศจากการทุจริต มีการวางระบบตรวจสอบ
และประเมินผลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและความคุ1มค�า รวมท้ัง การลงโทษ
ผู1กระทําผิดอย�างจริงจัง 

6.7.3 พัฒนาหน�วยงานภาครัฐทุกระดับให1มีการทํางานอย�างบูรณาการ เพ่ิมการมีส�วนร�วมของภาคี
ทุกภาคส�วนในการบริหารจัดการภาครัฐและการติดตามตรวจสอบ 

6.7.4 พัฒนากําลังคนภาครัฐให1มีศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะพร1อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง
สร1างจิตสํานึกด1านคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัย และธรรมาภิบาลท่ียึดประโยชน*ส�วนรวม  
 

6.8 ค�าใช�จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินยุทธศาสตร
 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.8.1 สนับสนุนค�าใช1จ�ายบุคลากรภาครัฐในการดําเนินการตามยุทธศาสตร* 
 

6.9 การดําเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร
ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครฐั 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.9.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร*ด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี 6.1 – ๖.๗ 
 

รายการค�าดําเนินการภาครัฐ 
1. รายจ�ายเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปHน 
2. การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
3. รายจ�ายเพ่ือชดใช1เงินคงคลัง 
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