(ร่าง)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ :ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีคา่ นิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยมีทักษะการด่ารงชีวิตส่าหรับโลกศตวรรษที่ 21
1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข็มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ

เป้าหมาย

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด

3. แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วดั

2.1 คนไทยส่วนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม

2.1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมเพิม่ ขึน้
2.1.2 คดีอาญามีสดั ส่วนลดลง

2.2 คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.2.1 เด็กปฐมวัย: มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
2.2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น: มีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
2.2.3 วัยแรงงาน: มีความรู้ และทั กษะเป็ นไปตามความต้ องการของตลาดงาน และมี ทั กษะทางการเงิ นที่ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
2.2.4 ผูส้ ูงอายุวัยต้น: มีงานท่าและรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ

2.2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ85
2.2.2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.2.3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.2.4 จ่านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี
2.2.5 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติมีจ่านวนเพิ่มขึ้น
2.2.6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
2.2.7 การมีงานท่าของผู้สูงอายุ (อายุ 60 – 69 ปี) เพิ่มขึ้น

2.3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
2.3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
2.3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
2.3.4 จ่านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ
ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี

2.4 คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ีขึ้น

2.4.1 ประชากรอายุ 15 - 79 ปี มีภาวะน้่าหนักเกินลดลง
2.4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่่ากว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน
2.4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น
2.4.4 อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง
2.4.5 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ลดลง
2.4.6 รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
2.4.7 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20

2.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน

2.5.1 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น
2.5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตามหลักค่าสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น
2.5.3 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้

3.1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่มุ่งเน้นการฝึกนิสัยเด็กให้รู้จักพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ในลักษณะของกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ่าวัน
3.1.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ
3.1.3 ปรับรูปแบบการเผยแพร่ศาสนาให้ชี้แนะแนวปฏิบัติการด่ารงชีวิตตามหลักธรรมค่าสอนที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย น่าไปปฏิบัติได้จริง
3.1.4 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบทางสังคม การก่าหนดบทลงโทษทางสังคม
3.1.5 จัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาสให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด
3.1.6 หล่อหลอมวัฒนธรรมการท่างานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส่าคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง การท่างานเป็นทีม

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
และความสามารถในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า

3.2.1 ส่งเสริมความรู้อนามัยแม่และเด็กแก่พอ่ แม่ ก่าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท่างาน พัฒนาหลักสูตร/บุคลากร/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
สนับสนุนสื่อให้เสนอความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก ผลักดันกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3.2.2 ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการสมองแต่ละช่วงวัย สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา
3.2.3 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลความต้องการและการผลิต
ก่าลังคน จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค่าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และอาชีพอิสระ ส่งเสริมให้สถานประกอบการก่าหนดมาตรการการออมที่จูงใจแก่แรงงาน
3.2.4 จัดท่าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุวัยต้น ใช้มาตรการทางการเงินและการคลังให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ บริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการ
ประกอบอาชีพส่าหรับผู้สูงอายุในชุมชน

มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์

3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวติ

3.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เหมาะสมตามความจ่าเป็นของพื้นที่ และแนวโน้มการลดลงของประชากรวัยเด็ก
3.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรครูที่เน้นสมรรถนะ ปรับระบบค่าตอบแทน และการประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ
3.3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน
3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ/สร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา
3.3.5 ขยายผลความร่วมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศพัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ
3.3.6 จัดท่าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้เอื้อต่อคนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต

3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้

3.4.1 พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส่านึกสุขภาพที่ดี สามารถคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง และการก่ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.4.2 ส่งเสริมการออกก่าลังกาย/โภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย สนับสนุนให้ชุมชนจัดพื้นที่และสิ่งอ่านวยความสะดวกเพื่อการออกก่าลังกายและเล่นกีฬา
3.4.3 ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การมีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
3.4.4 ผลักดันกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดท่านโยบายสาธารณะตามแนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”
3.4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสาธารณะที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนากลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน

3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในแต่ละเขตบริการสุขภาพ เชื่อมโยงการให้บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกัน
3.5.2 พัฒนารูปแบบระบบการเงินการคลังให้มีการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะที่ไม่กีดกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ่าเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยว
3.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล

ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ

ง

ระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ

3.6 พัฒนาระบบดูแลและสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสังคมสูงวัย

3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน

ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

3.6.1 ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส่าหรับผู้สูงอายุ
3.6.2 พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่ต้องการการพักฟื้นก่อนกลับบ้าน และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวส่าหรับผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ่าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ
3.6.4 พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
3.7.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อาทิ การใช้สื่อเพื่อสร้างเสริมคุณค่าของครอบครัว และพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สมาชิกได้ติดต่อสื่อสารกัน
3.7.2 ก่าหนดมาตรการให้ครอบครัวทีเ่ ปราะบางสามารถดูแลสมาชิกได้ อาทิ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และการให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดแู ลสมาชิก
3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ รวมทั้งร่วมกับชุมชนในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่
3.7.4 ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่าสอนของศาสนา และเร่งฟื้นศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม
3.7.5 สนับสนุนให้ผู้ผลิตสื่อน่าเสนอข้อมูลบนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน และสร้างกระแสเชิงบวกแก่สังคม
3.7.6 สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมทางสังคม อาทิ พันธบัตรเพื่อการพัฒนาสังคม และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสังคม

4. แผนรองรับ

4.1 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2569)
4.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก่าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
4.5 ร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย (พ.ศ. 2560 – 2564)
4.7 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564)
4.9 ร่างแผนปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทยที่ตอบสนองต่อ 9 เป้าหมาย (พ.ศ. 2560 – 2568)
4.11 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2558 – 2564)

5. แผนงานและโครงการสาคัญ

5.1 แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.2 แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.3 แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.4 แผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.5 แผนงานการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (พ.ศ. 2560 – 2564)

4.2 ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2560 – 2564)
4.4 ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574)
4.6 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
4.8 ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
4.10 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (พ.ศ. 2554 – 2563)
4.12 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า้ ในสังคม
1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เป้าหมาย

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด

3. แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วดั

2.1 ลดปั ญหาความเหลื่ อมล้้ า ด้ า นรายได้ ข องกลุ่ ม คนที่ มี ฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี
2.1.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุดแผน
2.1.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด เพิ่มขึ้น
2.1.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนฯ
2.1.5 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด ลดลง

2.2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ

2.2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
2.2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจ่านวนเพิ่มขึ้น และความ
แตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
2.2.3 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ
ต่อก่าลังแรงงานเพิ่มขึ้น
2.2.4 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่ลดลง
2.2.5 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น

2.3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้
ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

2.3.1 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น
2.3.2 ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
2.3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น

3.1 เพิ่มโอกาสให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ 40 ที่
มีรายได้ต่้าสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ
และมีอาชีพ

3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ่ากัดศักยภาพจากสภาพค รอบครัว
พื้นที่ และสภาพร่างกาย
3.1.2 จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการ
ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จ่าเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้
3.1.3 สร้างโอกาสการมีที่ดินของตนเอง และการยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมีที่ดินท่ากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาทักษะความ
ช่านาญ การจัดสรรเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร
3.1.4 ก่าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้่าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.1.5 เพิ่มการจัดการสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ การเพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะด่ารงชีพได้ การสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาชุมชน
แออัดในเมือง

3.2 กระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข
และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุม
และทั่วถึง

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจาย
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน่าผลสัมฤทธ์ทางการศึกษามาประกอบการ
ประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ อยู่ห่างไกลและขาด
แคลนครูผู้สอน
3.2.2 บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจัง หวัด ภาค และ
ระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งน่าเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์
เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล
3.2.3 เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึง
การขยายความครอบคลุมของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่
3.2.4 ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก -เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้
เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม
3.2.5 ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม

3.3 เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และ
สร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิ
ในการจัดการทุน ที่ดิน
และทรัพยากรภายใน
ชุมชม

3.3.1 สร้างและพัฒนาผู้น่าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาล
ในการบริหารและพัฒนาชุมชน
3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้
ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน
3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระ หว่าง
เครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว
3.3.4 สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท่าหน้าที่เป็นสถาบันการเงิ นในระดับ
หมู่บ้านต่าบลที่ท่าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็น
แม่ข่าย
3.3.5 สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรในชุมชน

4. แผนรองรับ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2560-2564
ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
ร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564
ร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี พ.ศ.2559-2568

5. แผนงานและโครงการส้าคัญ

5.1 แผนงานการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย
5.2 แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม
(5.2.1) โครงการ Free Wifi เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ
(5.2.2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเด็ก
(5.2.3) โครงการขยายระบบแพทย์ทางไกล
5.3 โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
5.4 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1. วัตถุประสงค์

1.1

1.2

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด

3. แนวทางการพัฒนา

สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
1.1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว
1.1.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่
1.1.3 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา
1.2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ
1.2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สาคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้
เกษตรกรมีความมั่นคง
1.2.3 เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก
1.2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสาคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.2.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.2.6 เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ
1.2.7 เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน
1.2.8 เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.1.1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.1.2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
2.1.3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
2.1.4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
2.1.5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2.1.6 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
2.1.7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
2.1.8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น

2.1.1 (1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนฯ 12 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 (2) รายได้ต่อหัวไม่ต่ากว่า 8,200 ดอลลาร์
สรอ. ณ สิ้นแผนฯ 12 และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ากว่าร้อยละ 19.0
2.1.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี และอัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่า
กว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี
2.1.3 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0
2.1.4 (1) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี (2) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 2.5 ต่อปี
2.1.5 (1) อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 (2) หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนฯ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของ
GDP (3) ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ GDP
2.1.6 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท
2.1.7 จานวนการยื่นแบบเพื่อชาระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น
2.1.8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย IMD เลื่อนไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับ
ทั้งหมด

2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
2.2.1 เศรษฐกิ จ รายสาขาเติ บโตอย่ างเข้ม แข็ งและเป็ นฐานในการสร้ างความเจริ ญ เติ บโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
2.2.2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น/พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
2.2.3 พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
2.2.4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวสูงขึ้น
2.2.5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
2.2.6 เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

2.2.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 3, 4.5
และ 6 ต่อปี ตามลาดับ
2.2.2 (1) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564 (2) พื้นที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
เป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564
2.2.3 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจานวน 15 พื้นที่
2.2.4 (1) รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า 3 ล้านล้านบาท (2) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel &
Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ากว่าอันดับที่ 30
2.2.5 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12
2.2.6 (1) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น (2) คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ย
ของโลก (3) สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง (4) เพิ่มปริมาณการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/คน

3.1 การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวม

3.1.1 การพัฒนาด้านการคลัง

1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ
2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้มีงานทาในระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพื่อชาระภาษีที่ถูกต้องและครบถ้วน
3) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็ นช่องทางการเพิ่มรายได้ภาครัฐ
4) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล
5) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล

3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน
1) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน

2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ
3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการเปลี่ยนแปลง
4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกที่สนับสนุนดาเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง

3.2 การเสริมสร้างและ
พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ

3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร

1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย (1) พัฒนาและบารุงรักษาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้าที่หาได้ (2) คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
ที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทากินของเกษตรกรให้มากขึ้น (3) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้า และจุลินทรีย์ของ
ท้องถิ่น
2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดย (1) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต (2) วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินค้า (3) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการผลิตที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดย (1) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (3) ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
อย่างจริงจัง
4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย (1) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม (2) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทาประมงให้
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการตลาด (3) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต (4) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพ (5) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร (6) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร (7) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน
5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย (1) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการเกษตร (2) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการ
ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (3) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ โดย (1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร (2) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร (3) ปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย

3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดย (1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สาคัญของประเทศใน
ปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค (2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (3) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน (4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต โดย (1) วางแผนและพัฒนากาลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต
(3) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต

3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว

1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดย (1) พัฒนาศักยภาพ
ของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง (2) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต (3) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ
2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดย (1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดทาและบังคับใช้มาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยว (3) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดย (1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา (2) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา

3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
1)
2)
3)
4)

4. แผนรองรับ

5. แผนงานและโครงการสาคัญ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ส่งเสริมการทาตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไทย
พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบประกั นความเสี่ยงภัย
สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจ
ส่งเสริม SMEs โดย (1) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทาธุรกิจ (2) สร้างสังคมผู้ประกอบการ (3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ SMEs ใน
ลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการออกไปดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ
5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความสาคัญกับ (1) พัฒนากลไกการคุ้มครองการลงทุนและ
การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (2) ลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว ในส่ วนของการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยใน
ต่างประเทศ (1) ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะใน CLMV (2) จัดทามาตรการส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ (3)
สนับสนุนปัจจัยอานวยความสะดวกการลงทุน โดยการส่งเสริมบริการป้องกันความเสี่ยงทางการค้า ส่งเสริมการเพิ่มสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ
6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการดาเนินธุรกิจของ SMEs
7) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน และอ้อย (พ.ศ.2558-2569) 4.10 ร่างกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย (พ.ศ.2558-2562)
4.11 แผนงานการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ.2559-2563) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและ
4.12 แผนงานการดูแลเกษตรกรรายย่อยไม่ให้สูญเสียที่ดินทากิน
พัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ2559-2563)
4.13 แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2559–2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครัวไทยสู่โลก (พ.ศ. 2559-2564)
4.14 ร่างแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 – 2564)
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ.2559–2564)
4.15 แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2555 – 2564)
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
4.16 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564)
แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ
4.17 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ยางพารา
ร่างแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมแผนปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์
4.18 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ภาคการคลัง (1) การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม
ภาคการเงิน (1) การกาหนดภูมิทัศน์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงิน (2) การทบทวนบทบาทและปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (3) การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน
ภาคการเกษตร (1) การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร (2) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (3) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) (4) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (5) การส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ (6) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (7) ธนาคารพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ (8) การป้องกันการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และพัฒนาระบบการทาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน (9) การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และแผนพัฒนาสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาคอุตสาหกรรม (1) โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (2) โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (3) โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (4) โครงการพัฒนาระบบ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (5) โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ (6) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
ภาคบริการและการท่องเที่ยว (1) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ (2) แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของประเทศ (3) แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา (4) แผนงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (5) แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น (6) โครงการศึกษาแนวทางการควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นไปตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
(Carrying Capacity) (7) แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ (8) แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมกีฬาบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
ภาคการค้าและการลงทุน (1) การสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย (2) การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร (3) การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม (4) ปรับปรุงศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (5) การสร้าง
สภาพแวดล้อมการลงทุนให้เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด

1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
1.2 สร้างความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

2.1 การรักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์
ป่าเศรษฐกิจและป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไข
ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ และจั ด ที่ ดิ น ท้ า กิ น ให้ ผู้ ย ากไร้ โ ดยให้
สิทธิร่วม

2.1.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ เป็น พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15
พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้้าเพิ่มขึ้น
2.1.2 จ้านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์
2.1.3 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และจ้านวนพื้นที่จัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน

2.2 สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน ให้
มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้้าในระดับลุ่มน้้าให้มีความสมดุล ระหว่างความ
ต้องการใช้น้าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้้าต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้้า ควบคู่กับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าทัง้ ภาคการผลิตและการบริ3.2.4
โภค ป้องกันและลด
3.2.5
ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง

2.2.1 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
2.2.2 ลุ่มน้้าส้าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้้า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างสมดุล ระหว่างความต้องการใช้น้ากับปริมาณน้้า
ต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.2.3 ประสิทธิภาพการใช้น้าในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2.2.4 ประสิทธิภาพของการใช้น้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น
2.2.5 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง
2.2.6 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่
2.3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน้าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการ
ก้าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
2.3.2 คุณภาพน้้าของแม่น้าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
2.3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2.3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส้าคัญเป็นล้าดับแรกกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้้าส้าคัญของประเทศ
และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน
2.4 เพิ่มประสิทธิ ภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรั บ ตั ว ต่อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ มี ก ลไกจั ด การเพื่ อ ลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ หรือในพื้นที่
หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง
2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง

3. แนวทางการพัฒนา

2.4.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คมนาคมขนส่งลดลงภายในปี 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ
2.4.2 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง
2.4.3 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จา้ เป็น เช่น การจัดการน้้า เกษตร
สาธารณสุข และป่าไม้
2.4.4 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ
2.5.1 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส้าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย
2.5.2 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
2.5.3 จ้านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย
ซ้้าซากลดลง

3.1 การรักษาฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดิน
ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่
วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

3.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....
เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับลุม่ น้้าอย่างบูรณาการทั้ง 25 ลุ่มน้้า
ผลักดันกระบวน SEA มาใช้เป็นเครื่องมือน้าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้้า
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้าของแหล่งน้้าต้นทุนและระบบกระจายน้้าให้ดีขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าและการจัดสรรน้้าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น

3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม

3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดัน กฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
3.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าวิกฤตและลุ่มน้้าส้าคัญอย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิด
3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพือ่ รองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

3.5.1
3.5.2
3.5.3 3.5.3
3.5.4 3.5.4
3.5.5

ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
จัดท้าและปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องฯ ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทาง วทน. เพือ่ สนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

บูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ จังหวัด
เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ
พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ

3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5

ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน
ผลักดันการน้าแนวทางการประเมิน SEA ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ
สร้างจิตส้านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม

3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ

โดยผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจ
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. แผนงานรองรับ

4.1) แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท้าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอย่ างยั่งยืน 4.2) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2564
4.3) แผนงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 4.4) แผนแม่บทในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้าล้าธาร 4.5) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2558 – 2569
4.6) แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 4.7) กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 4.8) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2593 4.9) แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 4.10) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 4.11) แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2564 4.12) โรดแมปการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2579 4.13) ร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2560-2564

5. แผนงานและโครงการสาคัญ

5.1 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะยาว
5.2 แผนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน ๕ พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง
5.3 แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564
5.4 โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
5.5 โครงการเมืองสีเขียว (Green City)
5.6 แผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA Roadmap) และแผนงานด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัย
คุกคามอื่นๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
1.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ

1. วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด

ตัวชี้วดั
2.1.1 จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
2.1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
2.2.1 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง
(ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute for Economics and Peace:IEP)
2.2.2 จานวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก)
2.2.3 จานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น

2.1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
2.2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.3 ประชาชนในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ มี ความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์ สิ น มี โอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภั ยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ

3. แนวทางการพัฒนา

2.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ

2.5.1 ระยะเวลาในการระดมสรรพกาลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม
2.5.2 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ WEF)
2.5.3 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของ
โลกของ International Telecommunication Union: ITU )

2.6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จานวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

3.1 การรักษาความมั่นคง
ภายใน เพื่อให้เกิดความ
สงบในสังคมและธารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

3.2 การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและ
ภัยคุกคามอื่นๆ

4. แผนรองรับ

5. แผนงานและโครงการ
สาคัญ

2.3.1 มูลค่าความเสียหายและจานวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง
2.3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
2.3.3 จานวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมดาเนินการเพิ่มขึ้น
2.4.1 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น (ดัชนีสันติภาพโลก)
2.4.2 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง
2.4.3 จานวนเหตุการณ์การกระทาผิดกฎหมายทางทะเลลดลง
2.4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง

3.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ มีการนาแนวทางพระราชดาริไป
เผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและป้องกันการกระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของกา รอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้ นที่ บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางอัตตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรม
ทางสังคมในพื้นที่
3.2.1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยพัฒนากาลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์
มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภั ยและการแก้ไขปัญหาสาคัญอื่ นๆ
ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 พัฒนาระบบงานด้านการข่าวทีม่ ีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจั ดทาฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับ
นานาชาติ
3.2.3 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุทมี่ ีประสิทธิภาพ ให้พร้อมในการปฏิบัติทั้งในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่
กลไกปกติไม่สามารถรองรับได้ โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม
3.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิด ภัย และระยะหลังเกิดภัย พร้อมทั้งจัดทา
ระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน
3.2.5 พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน
3.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิ ตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ
3.2.7 ดาเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง
การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้าและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่ นๆ
3.2.8 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าชายแดนระหว่างประเทศ

3.3 การส่งเสริมความร่วมมือ
กับต่างประเทศด้านความ
มั่นคง เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การป้องกันภัยคุกคาม
ข้ามชาติ

3.3.1 ดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้าน อาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันดาเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัย คุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้า
ทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และสาธารณภัยขนาดใหญ่
3.3.2 เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเ มืองการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน
3.3.3 พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และกากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3.3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการวางระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล มีความพร้อมในการติดตาม
วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือ การจัดระบบบริหารจัดการปูองกันไม่ให้โรคและภัยสุขภาพมีการแพร่ระบาด ตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์
กลับสู่ภาวะปกติ

3.4 การรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตย
ในเขตทางทะเล

3.4.1 เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรั กษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล
ให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3.4.2 แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุ้มครอง ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระทาผิด
กฎหมายในทะเลและวิกฤติทางทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มี ความทันสมัยและเป็นสากล ให้
เกิดเอกภาพและระบบการบริหารจัดการที่ดีในการดาเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ รวมทั้ง บูรณาการการใช้ทรัพยากรและ
การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.4.3 พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีจิตสานึกรับผิดชอบ และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ น
กิจกรรมทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต

3.5 การบริหารจัดการความ
มั่นคงเพื่อการพัฒนา
เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
กับแผนงานการพัฒนา
อื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

3.5.1 ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัย
คุกคาม เพื่อเสนอแนะแผนป้องกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัย
คุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงกลไกอื่นๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้สามารถกาหนดแนว
ทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย องค์ความรู้และ
การสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยให้มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่ อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ประชารัฐ) ในการกาหนดและ
ขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคง

4.1 แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาทิ (1) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) (2) ยุทธศาสตร์ 4 ปี กระทรวงการต่างประเทศ 2558 – 2561 (3) ยุทธศาสตร์สานักงาน กปร. ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2557–2560) (4) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556–2561
4.2 แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564)
4.3 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558–2560
4.4 ด้านการแก้ปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ อาทิ (1) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2559-2563 (2) ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคง
แห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล พ.ศ. ..... (3) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ พ.ศ.2558-2564
4.5 แผนความมั่นคงด้านสาธารณสุข อาทิ (1) แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) (2) กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564
4.6 ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อาทิ (1) กรอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 (2) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561 (3) ยุทธศาสตร์
การวิจัยและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556-2560
4.7 ด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อาทิ (1) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558-2564 (2) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในด้านพาณิชย์นาวี (3) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564
4.8 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ (1) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (2) ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.2557-2561 (3) ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560-2579
5.1
5.3
5.5
5.7

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ
การป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศ

5.2
5.4
5.6

ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1. วัตถุประสงค์

1.1
1.2
1.3
1.4

เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชน

เป้าหมาย

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1

ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

ตัวชี้วดั
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.1
2.2.2

3. แนวทางการพัฒนา

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดทาโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจาปีลดลง
สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละประเภท ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่ อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง

2.3

เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น

2.3.1

ระดั บ คะแนนของดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 50 เมื่ อ สิ้ น สุ ด แผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 12

2.4

ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด

2.4.1

จานวนคดีที่รัฐดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมกระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กาหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้

3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ
และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ

3.2.1 แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพื้นที่
3.2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด
3.2.3 กาหนดโครงสร้างและลาดับความสาคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) และนโยบายรัฐบาล
3.2.4 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการดาเนินงาน

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการ
ให้บริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐานสากล

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

ปรับรูปแบบและวิธีการดาเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือ กันระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐ
จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศการจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า
ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูก่ ารให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจทิ ัลอย่างเป็นระบบ
สร้างระบบโครงสร้างพืน้ ฐานกลางของศูนย์ขอ้ มูลภาครัฐผ่านระบบเครือค่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN)
ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง นาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้

3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6

ทบทวนการกระจายอานาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น ให้ชัดเจนตามศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบการจัดการบริการสาธารณะให้หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
กาหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ดารงตาแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐาน
เพิ่มความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น
สร้างความโปร่งใสในการจัดทาและบริหารงบประมาณของท้องถิ่น

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
3.5.2 ป้องกันการทุจริต
3.5.3 ปราบปรามการทุจริต

3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย
3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ

4. แผนรองรับ

4.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)
4.2 ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2561)
4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563)
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560– พ.ศ. 2564)

5. แผนงานและโครงการสาคัญ

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

การปรับโครงสร้างอานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน (สานักงาน ก.พ.ร.)
การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ (สานักงาน ก.พ.)
การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ (สานักงาน ก.พ.ร.)
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่ (สานักงบประมาณ)
การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology / ICT) สาหรับบริการภาครัฐ (Government Shared Infrastructure)
(สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) , กระทรวง ICT)
5.6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการของภาครัฐ (กระทรวง ICT)
5.7 การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน (กระทรวงยุติธรรม)
5.8 การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรม)
5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต (ศปท. ของทุกหน่วยราชการ)
5.10 การพัฒนากระบวนการจัดทานโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมายกฎ ระเบียบ ให้มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (สศช.)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
1. วัตถุประสงค์

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด

3. แนวทางการพัฒนา

4. แผนรองรับ

5. แผนงานและ
โครงการส้าคัญ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้า จัดตั้ง/ปรับปรุงองค์กรกากับดูแลการประกอบกิจการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวติ ให้แก่ประชาชน
เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้าประปาเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้าประปา
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการนาเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม: เพื่อลดความเข้ม
การใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
2.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง: เพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง
และทางน้าและเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรวมทั้ง ขยาย
ขีดสามารถในการรองรั บปริ มาณผู้ โดยสารของท่ าอากาศยานในกรุ งเทพมหานคร และ
ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้เพียงพอกับความต้องการ
2.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์: เพิ่มความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกส์และประสิทธิภาพ
การอานวยความสะดวกทางการค้า ระบบ NSW ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ
อย่างสมบูรณ์ บุคลากรโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น การขนส่งสินค้าผ่าน
เข้า-ออก ด่านการค้าชายแดนสาคัญที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลักมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.4 การพัฒนาด้านพลังงาน: เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้ พลังงาน
ขั้นสุดท้ายและลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
2.5 การพั ฒนาเศรษฐกิ จดิจิ ทัล: ขยายโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ให้ ค รอบคลุ ม
ทั่วประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น พัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์

2.1.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ GDP ลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท
2.1.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของ GDP ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ากว่าร้อยละ 7 ของ GDP
2.2.1 สัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เพิ่มจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และ
สัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางน้าต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15
2.2.2 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15
2.2.3 ความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพและภูมิภาค เพิ่มขึ้นเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี
2.3.1 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกทางการค้าดีขึ้น
2.3.2 จานวนธุรกรรมการให้บริการนาเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100
2.3.3 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออกด่านชายแดนที่สาคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

2.4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34
2.4.2 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47
2.5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีขึ้น
2.5.2 จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85
2.5.3 จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
2.5.4 จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80
2.6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้้าประปา) : เพื่อขยายกาลังการผลิตน้าประปาและ 2.6.1 จานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้าประปาร้อยละ 100 ภายในปี 2561 และจานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/
เทศบาลได้รับบริการน้าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564
กระจายโครงข่ายการให้บริการน้าประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และบริหาร
2.6.2 จานวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้าสะอาดร้อยละ 100 ในปี 2564
จัดการลดน้าสูญเสียในระบบส่งน้าและระบบจาหน่ายน้า
2.6.3 อัตราน้าสูญเสียในระบบส่งและจาหน่ายน้าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ 20 และเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25
3.1 การพัฒนา 3.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาด 1 ม. เป็นโครงข่ายหลักประเทศ พัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) อย่างน้อย 1 เส้นทาง พัฒนาพื้นที่เมืองตาม
แนวเส้นทาง ศึกษาแผนที่นาทาง (Road Map) ปรับเปลี่ยนไปใช้รถจักรไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล จัดทามาตรฐานระบบรถไฟและระบบรถไฟฟ้า พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์
โครงสร้าง
3.1.2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่เหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคม เร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
พื้นฐานด้าน
ภายในสถานีให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT)
คมนาคมขนส่ง
3.1.3 พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดยรักษา/ยกระดับคุณภาพโครงข่ายถนนในปัจจุบันและขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมในพื้นที่ พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ/ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองในพื้นที่ชายแดนและประตูการค้าหลัก นาเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะมาใช้ในการควบคุมและสั่งการจราจร
3.1.4 พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดยเร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองตามแผนแม่บทให้แล้วเสร็จภายในช่วงแผนฯ 12 จัดทาแผนการใช้ประโยชน์และแผนการบารุงรักษาท่าอากาศยาน
ในภูมิภาค ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพแห่งอื่น ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน พัฒนาโครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศให้มีความสามารถ
ในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพียงพอต่อการเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3.1.5 พัฒนาระบบขนส่งทางน้า โดยปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานให้สามารถสนับสนุนการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงทางน้า
ภายในประเทศกากับดูแลการให้บริการของภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในท่าเรือน้าลึกแหลมฉบังให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน
3.2.1
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งทีเ่ กิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางรางโดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบรถไฟฟ้าและเครือ่ งกล รถไฟฟ้า และรถจักร
3.2 การสนับสนุน
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
การพัฒนา
3.2.2 พัฒนาการบริหารสาขาขนส่ง เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง พัฒนาขีดความสามารถองค์กรกากับดูแลการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน้า เร่งพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common
ระบบขนส่ง
Fare) ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น พิจารณากลไกการสนับสนุนทางการเงินเพื่อชดเชยผลการดาเนินงานขาดทุนของผู้ให้บริการ (Operator) ขนส่งสาธารณะ
3.3 การพัฒนา 3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอานวยความสะดวกทางการค้า โดยการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ National Single Window (NSW)
ระบบ
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ
โลจิสติกส์
3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
บสนุน ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน และบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
3.4.3 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
3.4 การพัฒนา 3.4.1 พัให้ฒเนามาตรการสนั
กิดการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุน 3.4.4 ปรับปรุง/พัฒนาการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบอย่างเหมาะสม
ด้านพลังงาน
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งกาหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน
3.4.2 สร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยกระจายประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริม
3.4.5 ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงาน/เพิ่มโอกาสในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
การให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (TPA)
พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 3.5.4 สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
3.5 การพัฒนา 3.5.1
3.5.2
มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
(Cyber security international council)
เศรษฐกิจดิจิทัล 3.5.3 ส่ส่งงเสริ
เสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย 3.5.5 ปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
พัฒนาระบบน้าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3.6 การพัฒนา 3.6.1
3.6.2
หารจัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
ระบบน้้าประปา 3.6.3 การบริ
ลดอัตราน้าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาทั่วประเทศ
3.6.4 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแลการประกอบกิจการประปา
ที่เป็นเอกภาพ และหน่วยงานให้บริการ ควบคู่กับการออกกฎหมายการจัดตั้งองค์กรกากับดูแลกิจการประปาในภาพรวมของประเทศที่มีเอกภาพให้แล้วเสร็จภายในปี 2562
4.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ของกระทรวงคมนาคม
4.6 แผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil Plan) และแผนบริหารจัดการ
4.2 แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558-2579 (Gas Plan)
4.3 แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (Power Development Plan 2015: PDP2015)
4.7 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.4 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan)
4.8 แผนแม่บทปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาการประปานครหลวง (ปี 2561-2590)
4.5 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan)
4.9 แผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) ปี 2560-2564
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และปริมณฑล ระยะทาง 384 กม. [รฟม. รฟท.] และ
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ ภูเก็ต เป็นต้น [อปท. สนข.]
ด้านขนส่ง
(3) การพัฒนาโครงข่ายทางถนน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการก่อสร้างขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร [ทล. ทช.]
(4) การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ ได้แก่ แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง แม่สอด เบตง และอู่ตะเภา [ทอท. ทย. กองทัพเรือ]
(5) การพัฒนาระบบขนส่งทางน้า ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสาราญขนาดใหญ่ [กทท. จท.]
5.2 แผนงาน/โครงการ การก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า สถานีขนส่งสินค้า ลานกองเก็บตู้สินค้า ในบริเวณพื้นที่ประตูการค้าหลักของประเทศ และตามแนวเส้นทางที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งสินค้าทางถนนสู่ระบบรางและทางน้า และการพัฒนาจุดพักรถตามเส้นทางขนส่งหลัก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน [ขบ. ทล.]
พัฒนาสิ่งอ้านวย
ความสะดวกฯ
(1) แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร [อก. กษ.]
5.3 แผนงาน/
(2) แผนพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ [พณ.]
โครงการพัฒนา
(3) แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอานวยความสะดวกทางการค้า [กค.]
ระบบโลจิสติกส์
(4) แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ [รง. ศธ.]
ของประเทศ
(5) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศ [สศช.]
(1) โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 [กฟผ.] (พ.ศ. 2557-2560) (6) โครงการเพื่อพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า [พน. กฟผ.]
5.4 แผนงาน/
(2) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ [กฟผ.] (พ.ศ. 2557-2565) (7) โครงการเพื่อพัฒนาระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้า [พน. มท. กฟผ. และการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย]
โครงการพัฒนา
(3) แผนงาน/มาตรการการจัดการพลังงานโรงงานและอาคารควบคุม [พน.]
(8) โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟอย่างเสรี [พน.]
ด้านพลังงาน
(4) แผนงาน/มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง [พน. คค.]
(9) โครงการนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Floating Storage & Regasification Unit: FSRU) [พน.]
(5) โครงการนาร่องด้านระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร Demand Response ระบบ Micro Grid และระบบกักเก็บพลังงาน [พน. กกพ.]
(1) โครงการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว APG [บมจ.กสท]
(5) แผนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง [ทก.]
5.5 แผนงาน/
(2) โครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ [บมจ.กสท]
(6) แผนพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) [สนง.เศรษฐกิจดิจิทัล และ สอซช.]
โครงการพัฒนา
(3) โครงการระบบเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ [บมจ.ทีโอที] (7) แผนพัฒนากาลังคนและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล [ทก.]
เศรษฐกิจดิจิทัล
(4) โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 1.6 ล้านพอร์ต [บมจ.ทีโอที]
(8) แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ [ทก.]
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5.6 แผนงาน/โครงการ
(2) โครงการเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบประปา [กปภ. มท.]
พัฒนาน้้าประปา

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
1.2 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

1. วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

2.1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ

2.1.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP
2.1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70:30
2.1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจั ยและพัฒนาในอุ ตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้า หมายของประเทศ : งานวิจั ยพื้นฐานเพื่อ สร้าง/สะสม
องค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55 : 25 : 20
2.1.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน

2.2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
ความสามารถการแข่ ง ขั นของภาคการผลิ ตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.2.1 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ในลาดับ 1 ใน 30
2.2.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่า เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด
2.2.3 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
2.2.4 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ มีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด

3. แนวทางการพัฒนา

3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุน
วิจัยและพัฒนาและ
ผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม

3.2 พัฒนาผู้ประกอบการ
ให้เป็นผู้ประกอบการ
ทางเทคโนโลยี
(Technopreneur)

3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง อาทิ กลุ่มอาหารและเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องสาหรับการต่อยอดงานวิจยั เชิงลึกเพื่อสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การ
วิจัย และให้ความสาคัญกับการทาวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทาวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนา
ร่อง (Pilot Plant) เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
3.1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุ
ศาสตร์ อาหารแปรรูป เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์
Hybrid) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดยให้ความสาคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) หรือการเข้าครอบครอง/
รับช่วงต่อในเทคโนโลยีใหม่ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ในตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย กองทุน
พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น และ/หรือภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
รวมถึงการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ ตลอดจนการกาหนดให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศต้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในประเทศ
3.1.3 ลงทุ นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวั ตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่ อมล้ าและยกระดับ คุณภาพชีวิต ของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีก ารศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์) โดยอาศัยกลไกการดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน
3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่าย
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยดาเนินการ
3.1.5 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย โดยใช้กลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยที่นาไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างแท้จริงเพื่อเสริมสร้างโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศและทดแทนการนาเข้า
3.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องมาตรฐานสากล สามารถนาไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได้ รวมถึงมี
ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกต่อการเข้าถึง ใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก เพื่อประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี
3.2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และ
ภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถสนับสนุนทุนวิจัย ในภาคเอกชน
การส่งเสริมให้เอกชนรับจ้างทาวิจัยของภาครัฐได้ และการร่วมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงและร่วม
รับภาระค่าใช้จ่าย
3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย โดยมี
มาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ อาทิ กองทุน มาตรการภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่า เพื่อให้ภาคการผลิตและบริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับธุรกิจเกิดใหม่และ SMEs ที่ต้องการพัฒนาหรือทาธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและ
ทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก
3.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่อง
ทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบ (Role Model) ที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม
และตัวอย่างความสาเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้มีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ ผ่านทางสื่อ
และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมการดาเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย

3.3.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.3.2 ด้านการบริหารจัดการ

1) เร่ง การผลิ ต บุ ค ลากรสายวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ที่ มีคุ ณ ภาพและ
สอดคล้องกั บความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิ ทยาศาสตร์
(Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิ ศ วกรรมศาสตร์
(Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการสร้าง
สิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ เพื่อเพิ่มจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตกาลังคน
และครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง
แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และใน
สาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอด
เทคโนโลยี นักประเมินผล และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่ชัดเจน และพัฒนาตลาดรองรับงาน
สาหรับบุคลากรวิจัย ด้วยการกาหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ จะต้องมีการทาวิจัยรองรับการดาเนินโครงการ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจ
ตลาดและรูปแบบการทาธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาด
นางานวิ จั ย เพื่อ ให้ สามารถประเมิ น ความคุ้ม ค่า ในการลงทุ น วิจั ย และได้
งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
4) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาทางานใน
สถาบันวิ จัยของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อ เสริมสร้า ง
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีสาคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิน (Graphene) เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เทคโนโลยี ที่รองรับการเปลี่ ยนแปลงเชิง โครงสร้างประชากรและเพิ่ มคุณภาพชีวิ ต
(เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ) เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้ง สนับสนุน
การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอวกาศ
ตลอดจนมี การพัฒนาข้อมู ลดัช นีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และฐานข้อมู ล
งานวิจัยที่ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึง และใช้งานได้ง่าย
2) ยกระดับโครงสร้า งพื้ นฐานทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ ทันต่อการเปลี่ย นแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา ส่งเสริมให้มี
ความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การวิ จั ยและพั ฒ นาร่ ว มกั บหน่ ว ยงานวิ จั ย/นั ก วิ จั ย ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งศู นย์วิ จั ยพั ฒนาที่ เกี่ ยวข้ องกั บอุตสาหกรรมเป้ าหมายของ
ประเทศ สนับสนุนการแปลงนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์ เร่งพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยให้เป็นกลไกช่วยแก้ไขปัญหาให้ภาคการผลิต
และบริการ และเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างภาควิชาการกับภาคเอกชน และภาคสังคม
3) ส่ งเสริ มการพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิ ท ยาแห่ งชาติ เร่ ง
ยกระดั บ และส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ เ คราะห์ ท ดสอบ/สอบเที ย บ/ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของ
ภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล ผ่านการจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสม
4) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐ ทั้งการ
เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐโดย
สาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน และแอปพลิเคชั่นภาครัฐ
5) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน อาทิ ระบบ
เงินร่วมลงทุน กองทุน การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
6) สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การร่ ว มท างานและแบ่ ง ปั น ทรั พ ยากรด้า นอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และ
ห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน
7) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิงพาณิ ชย์
เพื่อให้ผู้รับทุนสนับสนุนของรัฐได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนาไปถ่ายทอดสู่
ภาคการผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว

1) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
ดาเนิ น งาน ทั้ ง หน่ ว ยงานก าหนดนโยบาย หน่ ว ยงานสนั บสนุ น ทุ น วิ จั ย หน่ ว ย
งานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
2) ปรับ ระบบการบริหารจั ดการงบประมาณสู่ก ารจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ
(Program Based Budgeting) เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ และพั ฒ นาไปสู่ ก ารจั ด สรรตามผลงาน
(Performance Based Budgeting) โดยมีกลยุทธ์ต่อยอดไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือ
กลยุทธ์การยุติที่เหมาะสม
3) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย ทั้งด้านการ
สร้า งความสามารถทางวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จัย และนวัต กรรม ด้ านการ
บริหารจัดการ และด้านอื่นๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยสาคัญ
ของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
4) สนับสนุนการจัดทา Technology Roadmap และแผนปฏิบัติการวิจัยและ
นวัตกรรมรายสาขา เพื่อจัดลาดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาสาหรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี เ ป้ า หมายที่ ต้ อ งพั ฒ นารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขา
อุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว สาขากีฬา
5) สนับสนุนให้มีการทาวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของท้องถิ่น และนางานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและ
แก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ภาคชุมชนและสังคม
6) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิ จั ย และนวั ตกรรมเชิง ลึ ก ผ่ า นทางกลไกที่ มีอ ยู่ อาทิ สมั ช ชาวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้เป็นที่รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์ อื่นๆ ในการให้คาปรึกษาและข้อแนะนาการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และส่งเสริมการทูต
วิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมทั้งในเชิงนโยบายและการนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ

4. แผนรองรับ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)
กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)
แผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา อาทิ แผนวิจัยด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่อ งเที่ยว ด้านการกีฬา เป็นต้น

5. แผนงานและโครงการสาคัญ

5.1 แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีบทบาทนาและใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ประกอบด้วย โครงการย่อย อาทิ โครงการร่วมทุนเพื่อสรรหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและนาไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดในการดาเนินธุรกิจ
5.2 แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เป็นเจ้าของห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มสูงในตลาดโลกในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ (Global Value Chain Controller) อาทิ โครงการส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
5.3 โครงการส่งเสริมการจัดทามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อนาขึ้นบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
1. วัตถุประสงค์

1.1
1.2
1.3
1.4

เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด

3. แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

2.1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น

2.1.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
2.1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง

2.2 เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น

2.3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.3.1 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.2 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง

2.4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน

2.4.1 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2.4.2 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น

3.1 การพัฒนาภาคเพื่อ
สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง

3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
1)
2)
3)
4)

พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้ งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี

1)
2)
3)
4)
5)

เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา

1)
2)
3)
4)

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยและเป็นสากล
ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มคี ุณภาพและภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้าแก้ไขปญญหาความขัดแย้งการใช้น้าในภาคตะวันออก และส่งเสริมการทาแหล่งกักเก็บน้าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรของภาคกลางตอนบนเพื่อแก้ไขปญญหาภัยแล้ง

1)
2)
3)
4)

เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยื น
ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่ นอย่างทั่วถึง
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ
วางระบบป้องกันและแก้ไขปญญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้าของภาค และพื้นที่
ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝญ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา

3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา

3.1.4 ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย

3.2 การพัฒนาเมือง

3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก
1)
2)
3)
4)
5)

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง

3.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองสาคัญ

1) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่งอานวย
ความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง
2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิ จและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติก ส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย
3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจทิ ัล
4) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา
5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อ ม
6) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สาคัญ และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

3.3 การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ

3.3.1 พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
1)
2)
3)
4)
5)

เร่งรัดการแก้ปญญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝญ่งตะวันออกและตะวันตก
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่

1)
2)
3)
4)

ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม

3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

4. แผนรองรับ

4.1
4.2
4.3

5. แผนงานและโครงการสาคัญ

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20

การพัฒนาภาคและเมืองมีแผนรองรับการดาเนินงานที่สาคัญคือ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก มีแผนรองรับการดาเนินงาน อาทิ 1) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในพื้นที่บริเวณชายฝญ่งทะเลภาคตะวันออก และ 2) แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง พ.ศ. 2560-2564
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแผนรองรับการดาเนินงาน ได้แก่ 1) แผนบูรณาการงบประมาณเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 3) แผนพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม 4) แผนบริหารจัดการแรงงาน และ 5) แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง
โครงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อป้องกันปญญหาหมอกควันในภาคเหนือ
โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการยกระดับกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคกลาง
โครงการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
โครงการป้องกันและแก้ไขปญญหาการกัดเซาะชายฝญ่งทะเลภาคกลางแบบมีส่วนร่วม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้
โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามันและพื้นเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝญ่งอ่าวไทย
โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝญ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคใต้ฝญ่งอันดามัน อ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวตอนในที่มีศักยภาพ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โครงการป้องกันและแก้ไขปญญหาการกัดเซาะชายฝญ่งทะเลภาคใต้แบบมีส่วนร่วม
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปญญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝญ่งทะเลตะวันออก
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตาก สงขลา และหนองคาย

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1. วัตถุประสงค์

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด

3. แนวทางการพัฒนา

1.1 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท้าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส้าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
1.2 เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น
1.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

2.1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

2.1.1 ความส้ า เร็ จ ของไทยในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด โครงข่ า ยความเชื่ อ มโยงทางด้ า น
โลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้้า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง
2.1.2 ความส้าเร็จของการด้าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

2.2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น

2.2.1 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนีการอ้านวย
ความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index)
2.2.2 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ
2.2.3 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
2.2.4 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค

2.3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส้าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการ
พัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้

2.3.1 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
2.3.2 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
2.3.3 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
2.3.4 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รั บการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิต
การลงทุน และบริการ

2.4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส้าคัญทั้งในทุกระดับ

2.4.1 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
2.4.2 ความส้าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
2.4.3ความก้าวหน้าในการด้าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สา้ หรับสินค้าและบริการของไทย
3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน
GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพือ่ อ้านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

3.2.1 พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์
3.2.2 พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
3.2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์
3.2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของ
ประเทศ

3.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การ
บริการ และการลงทุนทีโ่ ดดเด่นในภูมิภาค

3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน
3.3.2 ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการสร้าง
เสถียรภาพของพื้นที่

3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)
ของผู้ประกอบการไทย

3.4.1 พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
3.4.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3.4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด้าเนินงานโดยกลไกสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ
3.4.4 สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ

3.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
3.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภมู ิภาค
ภูมิภาค และนานาประเทศ

3.6.1 เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ
3.6.2 เพิ่มบทบาทน้าของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนา

3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์

3.7.1 รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด้าเนินอยู่
3.7.2 รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ้านาจใหม่
3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
3.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส้าคัญ

4. แผนงานและโครงการสาคัญ

4.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ
4.2 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)
4.3 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
4.4 แผนงานโครงการที่ส้าคัญภายใต้กรอบเอเปค

