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  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ ได้จัดท ำขึ้นให้สอดคล้องกับ                
แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญของร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2558 - 2573) 
กรอบแนวคิดกำรพัฒนำประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 - 2564) 
นโยบำยของรัฐบำล และแผนแม่บทอ่ืน ๆ รวมทั้งได้น้อมน ำ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบำทสมเด็จ              
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ โดยค ำนึงถึง
หลักควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลให้เกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม และให้ประเทศมีควำมมั่นคง ประชำชนมีควำมมั่งคั่ง อย่ำงยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์ของประเทศ โดยมีหลักกำร
ส ำคัญ ดังนี้ 

1. น ำแนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญของร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์                        
มำก ำหนดเป็นกรอบโครงสร้ำงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อให้สำมำรถแสดงควำมเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับเป้ำหมำยของแนวทำงกำรพัฒนำในระยะยำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ให้มีควำมถูกต้อง ชัดเจน 
สอดคล้องกับเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 รวมทั้ง                  
ให้ควำมส ำคัญกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

3. น ำยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 มำก ำหนดเป็นประเด็นยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ และก ำหนดนโยบำย               
กำรจัดสรรงบประมำณที่มีกำรระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำรของโครงกำร/กิจกรรม ที่จะต้องด ำเนินกำรไว้ให้ชัดเจน 

4. ก ำหนดยุทธศำสตร์ชี้น ำเพ่ือเป็นทิศทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำในแต่ละพ้ืนที่ระดับภำค ไว้ใน
เอกสำรประกอบยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรเสนอขอจัดสรร
งบประมำณลงในแต่ละภำค/พ้ืนที่ อย่ำงเหมำะสม และส ำนักงบประมำณใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณที่มีกำรบูรณำกำรงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์และเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำร
วำงแผนและพัฒนำพื้นที่ระดับภำคท่ีมีควำมสอดคล้องกันต่อไป 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ก ำหนดไว้  
๖ ยุทธศำสตร์ และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยนื 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
และ รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ 
 

 ส ำหรับรำยละเอียดสำระส ำคัญของยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.1.1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมหวงแหน และธ ำรงไว้ซึ่งกำรเทิดทูน พิทักษ์ 

รักษำ ถวำยพระเกียรติและถวำยควำมปลอดภัยพระมหำกษัตริย์ และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
รวมทั้งพัฒนำประสิทธิภำพและควำมเข้มแข็งของกลไกเพ่ือป้องกันและปรำบปรำม
กำรล่วงละเมิดสถำบันพระมหำกษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมพระรำชประสงค์ 

1.1.1.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทและควำมส ำคัญของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักกำรทรงงำนและแนวพระรำชด ำริ
กับทุกภำคส่วนและต่ำงประเทศ 

1.1.1.3 ก ำหนดมำตรกำร พร้อมส่งเสริมกำรด ำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำยเพ่ือปกป้อง
พระเกียรติยศและพระบรมเดชำนุภำพของสถำบันพระมหำกษัตริย์ รวมทั้งกำรเฝ้ำระวัง
และด ำเนินกำรต่อกำรเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 
1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชัน       

สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
 เป้าหมาย 

 ประเทศไทยมีกลไกด้ำนควำมมั่นคงและกลไกท่ีเกี่ยวข้องที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึนเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรประเทศ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงกำรเมือง กำรขจัดคอรร์ัปชนั และกำรมีกระบวนกำรยุตธิรรมที่ประชำชนให้ควำมเชื่อมั่น  

 ตัวช้ีวัด 
 ประเทศไทยได้รับคะแนนและกำรจัดอันดับจำกดัชนีหลักนิติธรรม (The World Justice 

Project : WJP Rule of Law Index) เปลี่ยนแปลงดีขึ้น ซ่ึงในปี 2559 ประเทศไทยได้รับ 
0.51 คะแนนจำกกำรประเมินและอยู่ในอันดับที่ 64 จำก 113 ประเทศ 

 
1.2.1 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรร์ัปชนั 

สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 ประเทศไทยมีกลไกด้ำนควำมมั่นคงและกลไกท่ีเกี่ยวข้องที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึนเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรประเทศ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงกำรเมือง กำรขจัดคอรร์ัปชัน และกำรมีกระบวนกำรยุติธรรมที่ประชำชนให้ควำมเชื่อมั่น  
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 ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกลไกด้ำนควำมมั่นคง 
 ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ขององค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ 

ในอันดับที่ดีขึ้น 
 ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งระบบเพ่ิมมำกขึ้น 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.2.1.1 ปฏิรูปกลไกด้ำนควำมมั่นคงเพ่ือสนับสนุนกำรบรหิำรประเทศ เช่น ปฏิรูปกิจกำรต ำรวจ 

ปฏิรูปทำงทหำร ปฏิรูประบบงำนข่ำวกรอง 
1.2.1.2 พัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชัน เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น 

ในกระบวนกำรยุติธรรม 
1.2.1.3 น ำหลักกำรธรรมำภิบำล 4 ด้ำน มำยึดเป็นแนวปฏิบัติส ำหรับหน่วยงำน  

ในกระบวนกำรยุติธรรม  
 

1.3 การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและความม่ันคงทางทะเล 

 เป้าหมาย 
 ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 
 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษา

และการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น มีระบบอ ำนวยควำมยุติธรรมและกำรเยียวยำ
ที่มีประสิทธิภำพ 

 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพ่ือคงไว้ 
ซึ่งอ ำนำจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทำงทะเล 

 ประเทศไทยได้รับกำรยอมรับจำกนำนำประเทศในควำมพยำยำมแก้ไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว     
เเละกำรค้ำมนุษย์ 

 ประเทศไทยมีระบบภูมิคุ้มกัน ระบบปรำบปรำมภัยจำกยำเสพติด และระบบบ ำบัดรักษำ
ผู้ติดยำเสพติดที่มีประสิทธิภำพ 

 ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีควำมรุนแรงด้ำนควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของสังคมลดลง (Societal Safety 

and Security Domain) โดยอ้ำงอิงจำกดัชนีสันติภำพโลก (Global Peace Index : GPI  
ที่จัดอันดับโดย The Institute for Economics and Peace)  

 จ ำนวนกิจกรรมที่ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
 มูลค่ำควำมเสียหำยและจ ำนวนกำรก่อเหตุร้ำยที่มีมูลเหตุจำกควำมไม่สงบลดลง 
 จ ำนวนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ที่ประชำชนทุกศำสนำร่วมด ำเนินกำรเพ่ิมขึ้น 
 จ ำนวนเหตุกำรณ์กำรกระท ำผิดกฎหมำยทำงทะเลลดลง 
 ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับควำมพยำยำมแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ดีขึ้น 
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 จ ำนวนคดีที่เก่ียวข้องกับยำเสพติดลดลง 
 

1.3.1 การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความม่ันคงชายแดนและทางทะเล 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศไทยมีควำมสงบเรียบร้อย ประชำชนมีควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

โดยทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ 
 ประเทศไทยมีระบบข่ำวกรองและเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย 

อำชญำกรรมข้ำมชำติ ไซเบอร์ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด 
 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรสนับสนุนและช่วยเหลือภำครัฐในกำรป้องกันและรักษำ

ควำมสงบเรียบร้อยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
 ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมมำกข้ึน  
 ปัญหำกำรก่อกำรร้ำย อำชญำกรรมข้ำมชำติ ไซเบอร์และภัยคุกคำมทุกรูปแบบลดลง 
 ดัชนีควำมปลอดภัยควำมเสี่ยงด้ำนกำรโจมตี (Global Cybersecurity Index - ตัวชี้วัดของ ITU 

สหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ) อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น 
 คะแนนดัชนีกำรก่อกำรร้ำยทั่วโลก (Global Terrorism Index) ลดลง  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.3.1.1 พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพของกลไกและมำตรกำรในด้ำนกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยภำยใน รักษำควำมม่ันคงปลอดภัยจำกภัยคุกคำมในพ้ืนที่
หมู่บ้ำนชำยแดน และเขตน่ำนน้ ำ  

1.3.1.2 เตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรก่อกำรร้ำย 
กำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรฟอกเงิน รวมทั้งงำนด้ำนข่ำวกรอง 

1.3.1.3 พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพของกลไกและมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคง
เกี่ยวกับไซเบอร์และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

1.3.1.4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  
1.3.1.5 ปรับปรุงกลไกและพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือจัดระบบป้องกัน

พ้ืนที่ชำยแดนและทุกช่องทำงแรกที่เข้ำมำในประเทศไทยทั้งบุคคล สิ่งของ 
และยำนพำหนะ 

1.3.1.6 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และสนับสนุนกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่กับ
กำรด ำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำย เพ่ือควบคุมกำรบิดเบือนและน ำเสนอ
ข้อมูลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง 

 
1.3.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชำชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๔ อ ำเภอของสงขลำ ทั้งในเขตเมือง ชุมชน 

และหมู่บ้ำนเป้ำหมำย มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 เศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีอัตรำกำรเติบโตขยำยตัวต่อเนื่อง และประชำชน
มีรำยได้เพ่ิมขึ้น 

 ประชำชนในพ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำยมีโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ควำมเข้ำใจหลักศำสนำ
ที่ถูกต้อง สำมำรถด ำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่ำงปกติสุขในสังคมที่มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

 ภำคประชำชน เอกชน และภำคส่วนอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
มีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือภำครัฐในกำรแก้ไขควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี 

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนเหตุรุนแรงลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง  

(ปี 2557 – 2559 ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 387 ครั้ง) 
 อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 จ ำนวนนักเรียนและเยำวชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ เข้ำเรียน/ศึกษำต่อในสถำบันกำรศึกษำ

ของรัฐและเอกชนในทุกระดับชั้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
 จ ำนวนชุมชนในพ้ืนที่เป้ำหมำยสำมำรถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 20 
 ประเด็นปัญหำเรื่องสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ไม่ถูกหยิบยกเข้ำสู่เวทีขององค์กำร

ระหว่ำงประเทศเพ่ือแทรกแซงกำรท ำงำนของรัฐบำล 
 จ ำนวนกลุ่มองค์กำร/เครือข่ำยนอกภำครัฐที่ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกับหน่วยงำนภำครัฐ

ในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10  
 รำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

เพ่ิมข้ึน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.3.2.1 จุดเน้นการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
1.3.2.1.1 สนับสนุนกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นระบบและมีเอกภำพ 

และเปดิโอกำสให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร โดยน้อมน ำ
แนวทำงพระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” และ “หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
เป็นหลักในกำรด ำเนินงำน เพ่ือประโยชน์และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ
ภำยใต้พหุวัฒนธรรม    

1.3.2.1.2 สนับสนุนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยมุ่งขจัดสำเหตุ/เงื่อนไขกำรก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ 
กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม และช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม  

1.3.2.1.3 สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับศักยภำพของ
พ้ืนที่ กำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตลอดจนกำรพัฒนำ
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ที่มุ่งสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ กำรสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น และกำรยกระดับ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่ 

1.3.2.1.4 พัฒนำกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนสอดคล้องกับตลำดแรงงำนในพ้ืนที่
และกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้
ในลักษณะทวิภำษำ 

1.3.2.1.5 สนับสนุนกิจกรรมหลักทำงศำสนำ และส่งเสริมบทบำทผู้น ำศำสนำ
เพ่ือร่วมกันปกป้องกำรบิดเบือนหลักศำสนำที่ถูกต้อง รวมทั้งกำรอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง 

1.3.2.1.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี สนับสนุนกำร
พูดคุยกับผู้เห็นต่ำงจำกรัฐ และมุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำนและชุมชน
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวนโยบำยภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

 
1.3.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 แรงงำนต่ำงด้ำวและบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยเข้ำสู่ระบบกำรจ้ำงแรงงำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย  

ได้สิทธิประโยชน์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (เด็ก สตรี แรงงำนไทย และแรงงำนต่ำงด้ำว) ปลอดภัยจำกกำรค้ำมนุษย์  
 แรงงำนประมงปลอดภัยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด 
 แรงงำนต่ำงด้ำวและบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยท ำงำนถูกต้องตำมกฎหมำย 1.042 ล้ำนคน 
 ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย (เด็ก สตรี แรงงำนไทย และแรงงำนต่ำงด้ำว) ได้รับกำรปกป้อง

และคุ้มครองจำกขบวนกำรค้ำมนุษย์ 1.601 ล้ำนคน 
 แรงงำนประมงได้รับกำรปกป้องคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ 5,550 คน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.3.3.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรวจสอบ ควบคุม 
แรงงำนต่ำงด้ำว จัดระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวให้ท ำงำนถูกต้องตำมกฎหมำย 
ก ำหนดสถำนะแรงงำนต่ำงด้ำวที่ไม่มีสัญชำติไทยให้มีเอกสำรแสดงตนที่ถูกต้อง  
และส่งเสริมควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ทั้งระดับอนุภำคีและพหุภำคี  

1.3.3.2 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวและปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในเชิงนโยบำย 
และกำรขับเคลื่อน โดยร่วมกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
ในพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนำและส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ รวมทั้ง
เชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลระดับประเทศในด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ 
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1.3.3.3 พัฒนำกำรป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส่งเสริมให้ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงสิทธิของควำมเป็นมนุษย์ มีควำมรู้ สำมำรถป้องกันตนเอง
จำกกำรค้ำมนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยเฝ้ำระวังปัญหำในระดับชุมชน 

1.3.3.4 เร่งรัดกำรด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผิดฐำนค้ำมนุษย์ ตรวจตรำพ้ืนที่เฝ้ำระวังและปรำบปรำม 
ในพ้ืนที่ทั้งทำงบกและทำงทะเล สกัดกั้น ผลักดันแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง 
และเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในกำรด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ 

1.3.3.5 สนับสนุนกำรช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภำพผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ โดยค ำนึงถึง
หลักมนุษยชน กำรคุ้มครองพยำน รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 
ในกำรดูแลผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 

1.3.3.6 สร้ำงควำมร่วมมือในกำรป้องกันและคุ้มครองแรงงำนประมงไทย โดยกำรตรวจแรงงำน
ประมงแบบบูรณำกำรในเขตน่ำนน้ ำไทย    

  
1.3.4 การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด   

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 เด็ก เยำวชนในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ ผู้ใช้แรงงำน และประชำชนกลุ่มเสี่ยง 

ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด หมู่บ้ำน/ชุมชน พื้นที่เป้ำหมำยมีกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 ผู้ค้ำยำเสพติดรำยส ำคัญ และเครือข่ำยถูกจับกุมและด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรยุติธรรม 
 ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด ได้รับกำรบ ำบัดรักษำ ติดตำมดูแล ช่วยเหลือตำมรูปแบบและเกณฑ์

ทีก่ ำหนด 
ตัวช้ีวัด 
 ผู้เสพรำยใหม่ ไม่เกินร้อยละ ๗  
 สัดส่วนผู้กระท ำผิดคดียำเสพติดรำยส ำคัญไม่เกิน 120 คน ต่อประชำกร 100,000 คน  
 ร้อยละ ๙๐ ของผู้ป่วยที่ใช้ยำเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบัด 

รักษำทุกระบบ  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.3.4.1 สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในเด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำนและประชำกรกลุ่มเสี่ยง 
โดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ส่งเสริมสถำบันครอบครัว สถำนศึกษำ  
สถำนประกอบกำร หมู่บ้ำน/ชุมชนให้มีบทบำทส ำคัญในกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และปลูกฝังค่ำนิยมที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติด 

1.3.4.2 ปรำบปรำมจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้ำ และผู้น ำเข้ำยำเสพติดโดยยึดหลักนิติธรรม  
และกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในกำรปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด  

1.3.4.3 พัฒนำระบบและมำตรฐำนกำรบ ำบัด รักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพเพ่ือลดอัตรำกำรเสพซ้ ำ และสำมำรถกลับไปใช้ชีวิต
ในสังคมได้ตำมปกติ รวมทั้งมีกลไกติดตำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นระบบ 
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1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง
รูปแบบใหม่  

 เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน 

มิตรประเทศ และนำนำประเทศ ในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำง ๆ ควบคู่ไปกับ
กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ 

 ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำนเพ่ิมขึ้น (ดัชนีสันติภำพโลก) 
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรมีบทบำทเชิงสร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะในอำเซียนและในเวทีองค์กำร

ระหว่ำงประเทศอ่ืน ๆ 
 

1.4.1 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความม่ันคง 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 ประเทศไทยสำมำรถคุ้มครองผลประโยชน์ของชำติและรักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
อย่ำงสมดุล โดยพัฒนำควำมเป็นหุ้นส่วนภำคีควำมตกลงระหว่ำงประเทศ และสำมำรถพัฒนำ
ผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ ในด้ำนควำมมั่นคง 

 ประเทศไทยสำมำรถรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศบนฐำนควำมไว้เนื้อเชื่อใจ
หลักควำมเสมอภำคในกำรปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจกำรภำยในของกันและกัน 
รวมทั้งได้รับกำรยอมรับจำกนำนำประเทศ  

ตัวช้ีวัด 
 ประเทศไทยได้รับผลประโยชนจ์ำกกรอบควำมร่วมมืออำเซียนและกรอบควำมรว่มมือด้ำนควำมมั่นคง

ตำมที่ประเทศไทยเป็นภำคีหรือมีบทบำทร่วม  
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรมีบทบำทเชิงสร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะในอำเซียน และในเวทีองค์กำร

ระหว่ำงประเทศอ่ืน ๆ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.4.1.1 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และขยำยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง
ในกรอบอำเซียน ตลอดจนควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงและ
ปัญหำข้ำมชำติ  

1.4.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำนในมิติควำมมั่นคง   
1.4.1.3 สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงทหำรกับมิตรประเทศ และองค์กำร

ระหว่ำงประเทศ รวมทั้งควำมพร้อมในกำรปฏิบัติกำรเพ่ือสันติภำพตำมกรอบ
สหประชำชำติ และกฎหมำยระหว่ำงประเทศ  

1.4.1.4 ส่งเสริมให้ไทยมีบทบำทที่สร้ำงสรรค์และรับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับในกรอบ
ควำมรว่มมืออำเซียนและในกรอบควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศที่เป็นผลประโยชน์รว่ม  
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1.4.1.5 ส่งเสริมบทบำทที่เป็นแกนกลำงและกำรมีท่ำทีร่วมกันของอำเซียนเพื่อรับมือ
ควำมท้ำทำยต่ำง ๆ ต่อควำมมั่นคงและเสถียรภำพ และเพ่ือเพิ่มอ ำนำจต่อรอง
ของภูมิภำค รวมถึงส่งเสริมกำรแก้ไขควำมขัดแย้งโดยใช้หลักกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศและแนวทำงสันติวิธี 

 
1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 เป้าหมาย 

 ประเทศไทยมีควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำม ทั้งภัยคุกคำมทำงทหำรและภัยคุกคำมอ่ืน ๆ 
 ตัวช้ีวัด 

 กำรระดมสรรพก ำลังเมื่อเกิดภัยคุกคำมได้อย่ำงรวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์ 
 

1.5.1 การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศไทยมีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมพร้อมต่อกำรรับมือจำกภัยคุกคำมทำงทหำร  
 ประเทศไทยมีกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกองทัพ และวิจัยพัฒนำอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ    
ตัวช้ีวัด 
 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถ และควำมพร้อมในกำรรักษำเอกรำช อธิปไตย ควำมมั่นคงของรัฐ

และผลประโยชน์ของชำติ รวมทั้งสนับสนุนงำนด้ำนกำรพัฒนำ 
 กองทัพมีควำมพร้อมและมีขีดควำมสำมำรถด้ำนก ำลังพล ด้ำนอำวุธยุทโธปกรณ์

และยุทธภัณฑ์ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.5.1.1 เสริมสร้ำงและพัฒนำกองทัพให้มีโครงสร้ำงและศักยภำพที่เหมำะสม มีควำมพร้อม

ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนก ำลังพล ด้ำนยุทธกำร ด้ำนอำวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ 
ด้ำนกำรข่ำวกรอง เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมงำนด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
และอุตสำหกรรมป้องกันประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อมุ่งไปสู่กำรพ่ึงพำตนเอง 

1.5.1.2 พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติกำรเพ่ือรักษำเอกรำช ควำมมั่นคง
แห่งรำชอำณำจักร รวมทั้งกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ 

1.5.1.3 ส่งเสริมบทบำทในกำรช่วยเหลือประชำชน พัฒนำประเทศ และสนับสนุนรัฐบำล
ในกำรแก้ไขปัญหำของชำติ 

1.5.1.4 พัฒนำระบบข่ำวกรองเพ่ือกำรแจ้งเตือนภัยคุกคำมทำงทหำร โดยจัดให้มีระบบ    
ฐำนข้อมูลข่ำวกรองร่วม ด้วยควำมร่วมมืออย่ำงเป็นเอกภำพในประชำคมข่ำวกรอง     
หน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนข่ำวกรองต่ำงประเทศ  
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1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมาย 
 ลดจ ำนวนผู้ เสียชีวิตและกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำกภัยพิบัติรวมถึงอุทกภัย

โดยมุ่งเน้นผู้ยำกไร้และผู้ที่มีสถำนะควำมพร้อมทำงสังคมต่ ำ  
 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติเพ่ิมขึ้น ควำมสูญเสียในชีวิต

และทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัยลดลง 
ตัวช้ีวัด 

 ดัชนีควำมเสี่ยงภัย (World Risk Index) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ตำมผลกำรจัด
อันดับของ UN University -  Institute for Environment and Human Security 
โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในล ำดับที่ 89 

 จ ำนวนผู้เสียชีวิต สูญหำย และผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ ต่อประชำกร ๑๐๐,๐๐๐ คน ลดลง 
 กำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจอันเนื่องมำจำกภัยพิบัติโดยตรงต่อ GDP ของโลก รวมถึง

ควำมเสียหำยที่เกิดกับโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรหยุดชะงักของกำรบริกำรขั้นพ้ืนฐำน
ที่ส ำคัญอ่ืน ๆ อันเนื่องมำจำกภัยพิบัติ 

 
1.6.1 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัยและภัยพิบัติต่อชีวิต ทรัพย์สิน และระบบเศรษฐกิจลดน้อยลง 

 ตัวช้ีวัด 
 พ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวังภัยธรรมชำติลดลง และพ้ืนที่เศรษฐกิจในแต่ละ

พ้ืนที่เสี่ยงได้รับกำรป้องกันเพ่ิมข้ึน 
 จ ำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ ค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยผู้ได้รับ

ผลกระทบจำกภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้ ำซำกลดลง 
 ระบบพยำกรณ์เตือนภัยล่วงหน้ำส ำหรับกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงธรรมชำติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

มีควำมถูกต้อง แม่นย ำ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 98 
 พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติลดลงและพ้ืนที่เศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่เสี่ยง

ได้รับกำรป้องกันเพ่ิมข้ึน  
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.6.1.1 พัฒนำระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ โดยพัฒนำศักยภำพ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรพยำกรณ์เตือนภัยที่มี
ประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและระบบพยำกรณ์เตือนภัย
ล่วงหน้ำส ำหรับกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ตลอดจนส่งเสริมกำรจัดตั้ง
เครือข่ำยเฝ้ำระวังภัยธรรมชำติ ก ำหนดมำตรกำรป้องกันพ้ืนที่เศรษฐกิจ ส่งเสริม
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ควำมรู้ที่ถูกต้องแก่ประชำชนในกำรรับมือภัยพิบัติด้วยแผนกำรซักซ้อม
และกำรจ ำลองสถำนกำรณ์อย่ำงเป็นประจ ำ 

1.6.1.2 สนับสนุนกำรป้องกัน แก้ไข และเตรียมควำมพร้อม เพ่ือรองรับกำรเกิดภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติ สำธำรณภยั และอุบัติภัยทำงถนน ตลอดจนกำรฟ้ืนฟู บูรณะ ช่วยเหลือ 
และเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกำรประกันภัย
ตำมแผนพัฒนำกำรประกันภัยของประเทศเพ่ือลดภำระค่ำใช้จ่ำยของภำครัฐ
ในกำรเยียวยำภัยที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยเฉพำะกำรพัฒนำระบบกำรประกันภัย
พืชผลทำงกำรเกษตร 

1.6.1.3 ส่งเสริมกำรป้องกันกำรสูญเสียดินแดนจำกภัยพิบัติ และกำรเตรียมกำรเพ่ือรับมือกับ
สำธำรณภัยทำงทะเล 

 
1.7  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ  

 เป้าหมาย 
 เพ่ิมกลไกเพ่ือเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมมั่นคงในระดับพ้ืนที่ และเสริมสร้ำง

ควำมสมำนฉันท์ให้มีประสิทธิภำพ 
 กระบวนกำรยุติธรรมชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
 สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ผู้เห็นต่ำงทำงควำมคิดของคนในชำติสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ 

ร่วมกันสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี  เพ่ือน ำไปสู่ควำมมั่นคงของชำติและประโยชน์สุข
ของประชำชน 

 ตัวช้ีวัด 
 ระดับกำรพัฒนำกลไกเพ่ือเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมมั่นคง กลไกกำรเสริมสร้ำง

ควำมสมำนฉันท์และกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้งที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 ระดับกำรมีส่วนร่วมของคน ชุมชน และภำครัฐในกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรยุติธรรมชุมชน

เพ่ิมมำกข้ึน 
 ควำมขัดแย้งของประชำชนในมิติที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
 

1.7.1 การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความม่ันคงจากแนวดิ่ง
สู่แนวระนาบ 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 เพ่ิมกลไกเพ่ือเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมมั่นคงในระดับพ้ืนที่ และเสริมสร้ำง

ควำมสมำนฉันท์ให้มีประสิทธิภำพ 
 กระบวนกำรยุติธรรมชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
 สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ผู้เห็นต่ำงทำงควำมคิดของคนในชำติสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ 

ร่วมกันสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี เพ่ือน ำไปสู่ควำมมั่นคงของชำติและประโยชน์สุข
ของประชำชน 
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 ตัวช้ีวัด 
 ระดับกำรพัฒนำกลไกเพ่ือเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมมั่นคง กลไกกำรเสริมสร้ำง

ควำมสมำนฉันท์และกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้งที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 ระดับกำรมีส่วนร่วมของคน ชุมชน และภำครัฐในกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรยุติธรรมชุมชน

เพ่ิมมำกข้ึน 
 ควำมขัดแย้งของประชำชนในมิติที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.7.1.1 พัฒนำประสิทธิภำพของกลไกกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมมั่นคง กลไกกำรเสริมสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ และกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้งแบบบูรณำกำรภำยใต้
แนวทำงสันติวิธี โดยเสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ทุกภำคส่วน มีควำมเชื่อมั่น
และมีหลักประกันควำมปลอดภัยต่อกำรแสดงควำมคิดเห็น รวมถึงส่งเสริม
กำรเผยแพร่แนวทำงสันติวิธี กำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้งบนหลักนิติธรรม
และหลักกำรพ้ืนฐำนของประชำธิปไตยท่ีเคำรพควำมเห็นต่ำง 

1.7.1.2 ส่งเสริมกำรจัดเวทีและประชำคมกำรเรียนรู้กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี
และกระบวนกำรยุติธรรมชุมชน 

1.7.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบำทเป็นศูนย์ประสำน
ควำมร่วมมือของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้งภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

1.7.1.4 มุ่งเน้นกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำล    
ให้มีควำมเข้มแข็ง สนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจให้กับท้องถิ่น และส่งเสริมให้ภำครัฐ
ยึดมั่นแนวทำงสันติวิธีเป็นบรรทัดฐำนกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 

1.7.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยให้ควำมส ำคัญ    
กับกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
คนและชุมชนในพ้ืนที่  ประชำชนและชุมชนท้องถิ่นมี อิสระและมี ส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยด้ำนควำมมั่นคง โดยเฉพำะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ของตนและชุมชนท้องถิ่น 

1.7.1.6 ปลูกฝัง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทัศนคติควำมเป็นไทยและวิถชีีวิตแบบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติเป็นหลัก 

1.7.1.7 ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ปรองดองสมำนฉันท์ และลดควำมขัดแย้ง
ของคนในชำติ ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกในหน้ำที่พลเมืองของรัฐ 

1.7.1.8 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจส ำหรับประชำชนในกำรอยู่ร่วมกันบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำง
ทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง 
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1.8 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพือ่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.8.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประเด็นที่ 1.1 - 1.7 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

 เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสูงขึ้น 

 ตัวช้ีวัด 
 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย โดย IMD ดีขึ้น  
 อันดับตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนประสิทธิภำพภำคเอกชน โดย IMD ดีขึ้น 

 
2.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

 เป้าหมาย 
 รัฐวิสำหกิจมีควำมแข็งแกร่ง มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร มีธรรมำภิบำล และสำมำรถ

สร้ำงรำยได้ให้แก่ภำครัฐ 
 สถำบันกำรเงินของรัฐมีควำมเข้มแข็ง เป็นช่องทำงในกำรออม เป็นแหล่งกำรระดมทุน 

และเป็นช่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่มีควำมส ำคัญมำกข้ึน 
 ภำคประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรเงินและเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินได้มำกขึ้นในต้นทุน 

ที่เหมำะสม 
ตัวช้ีวัด 
 รัฐวิสำหกิจที่มีปัญหำทำงกำรเงินได้รับกำรฟ้ืนฟูและปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน 
 กำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของรัฐเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินปรับเพิ่มขึ้น 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.1.1.1 ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรรัฐวิสำหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟูรัฐวิสำหกิจ    

ที่มีปัญหำฐำนะทำงกำรเงิน และพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของ
รัฐวิสำหกิจให้ได้มำตรฐำนสำกล 

2.1.1.2 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงิน
เฉพำะกิจ 

2.1.1.3 ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและสนับสนุนให้ภำคกำรคลังมีควำมยั่งยืน     
รวมทั้งยกระดับตลำดทุน และส่งเสริมให้มีกลไกกำรก ำกับดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 

2.1.1.4 สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงกำรเงินที่เหมำะสมส ำหรับประชำชน         
ในทุกระดับเพื่อเสริมสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน ขยำยช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำร    
ทำงกำรเงิน พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงิน 
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2.1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ กา รค้า 
และการลงทุน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร มีกำรเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทำน ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ

และสำมำรถยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศ โดยสำมำรถรักษำ
ตลำดเดิม และขยำยกำรส่งออกไปตลำดใหม่ และรองรับตลำดในประเทศได้อย่ำงเข้มแข็ง 

 ภำคบริกำรที่มีศักยภำพ นอกเหนือจำกกำรท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ 
 ภำคกำรผลิตและบริกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ประเทศไทยมีกำรด ำเนินกลยุทธ์กำรค้ำและกำรลงทุนที่มีประสิทธิภำพ ช่วยสนับสนุน       

ให้ภำคกำรผลิตและบริกำรที่มีนวัตกรรมและมีศักยภำพทำงเทคโนโลยีสูง อันจะช่วยยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ยั่งยืนของประเทศ  

 กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมและบริกำรของประเทศสอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่        
รวมทั้งแผนกำรใช้ที่ดินและผังเมืองจะต้องเอ้ือต่อกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมและบริกำรส ำคัญ
ของพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภำคอุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.5 และภำคบริกำร

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5.6 
 อัตรำกำรขยำยตัวของปริมำณกำรส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4 
 อัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำคเอกชนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 สถำนประกอบกำรเข้ำสู่ระบบอุตสำหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1,500 รำย 
 พ้ืนที่อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพจ ำนวน 5 พ้ืนที่ ได้รับกำรศึกษำเพ่ือรองรับกำรจัดท ำแผน 

กำรใช้ที่ดินเพ่ืออุตสำหกรรม  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.1.2.1 สนับสนุนให้มีกำรศึกษำและบูรณำกำรระบบฐำนข้อมูลเพื่อจัดท ำแผนที่กำรใช้

ที่ดินด้ำนอุตสำหกรรม เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมในภูมิภำค 
2.1.2.2 สนับสนุนให้ “กำรมำตรฐำนของประเทศ” มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 

และต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งกำรสร้ำงมำตรฐำน ยกระดับหน่วยวัด
มำตรฐำน และมำตรฐำนระบบและห้องปฏิบัติกำรทดสอบมำตรฐำน รวมทั้ง
มำตรฐำนบุคลำกรที่ทดสอบมำตรฐำน เพ่ือส่งเสริมให้ภำคธุรกิจยกระดับมำตรฐำน
สินค้ำและบริกำรให้สูงขึ้น  

2.1.2.3 ส่งเสริมอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ที่ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์บนฐำนวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย เพ่ือสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิม
ให้กับสินค้ำและบริกำร 

2.1.2.4 พัฒนำภำคบริกำรที่มีศักยภำพทั้งฐำนบริกำรเดิมและฐำนบริกำรใหม่ เพ่ือขยำยฐำน
กำรผลิต กำรลงทุน และกำรตลำดในระดับภูมิภำค โดยให้ควำมส ำคัญกับกำร
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ส่งเสริมกำรลงทุน กำรส่งเสริมกำรตลำด กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนของธุรกิจ รวมทั้งกำรส่งเสริม กำร
รวมกลุ่ม 
เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนกำรสร้ำงกลไก กำรขับเคลื่อน 
ภำคบริกำรในภำพรวมและบริกำรรำยสำขำท่ีมีศักยภำพ 

2.1.2.5 ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิตและบริกำร      
ให้ผลิตได้และขำยเป็นทั้งตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ และมีกำร
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยในลักษณะคลัสเตอร์ โดยเฉพำะกำรเชื่อมโยงระหว่ำง
ภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร รวมทั้งสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เอื้อ        
ต่อกำรเป็นสังคมผู้ประกอบกำรที่เน้นกำรใช้นวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
พัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนของผู้ประกอบกำรไทย      
เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยรวมของภำคผลิตและบริกำร 

2.1.2.6 สนับสนุนกำรพัฒนำในพ้ืนที่เขตอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และพ้ืนที่นิคม
อุตสำหกรรมใหม่และกำรพัฒนำมุ่งสู่อุตสำหกรรมสีเขียว รวมทั้งส่งเสริมกำรฟ้ืนฟู
และแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่เขตอุตสำหกรรมหลัก 

2.1.2.7 ส่งเสริมกำรลงทุนภำคอุตสำหกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ปัจจัยกำรผลิตของ
ประเทศ และช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนเทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศที่สำมำรถเชื่อมโยงกับกำรผลิตในประเทศ  

2.1.2.8 อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทุน โดยพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
และบริกำรเกี่ยวเนื่องเพ่ือสนับสนุนกำรลงทุนในสำขำกำรผลิตและบริกำรศักยภำพ 
โดยเฉพำะกำรจัดตั้งกิจกำรส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศและบริษัทกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมกำรใช้ข้อตกลงทำงกำรค้ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และก ำหนดมำตรกำรรองรับผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ 

2.1.2.9 สร้ำงช่องทำงกำรตลำดสินค้ำและบริกำรระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะกำรสนับสนุน
กำรค้ำผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งเสริมกำรขยำยตลำดเพ่ือรักษำตลำดเดิมและ
สร้ำงตลำดใหม่ รวมถึงพัฒนำระบบกำรกระจำยสินค้ำ เพ่ือส่งเสริมประเทศไทย
เป็นประตูกำรค้ำของภูมิภำคสู่ตลำดโลก  

2.1.2.10 สนับสนนุกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ยั่งยืน โดยกำรจัดท ำกลยุทธ์เชงิลึก
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในสินค้ำและบริกำรที่มีศักยภำพรำยสำขำ ทั้งส ำหรับ
ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ  

2.1.2.11 ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำให้สำมำรถส่งเสริมกำรจด
ทะเบียนและกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ของผู้ประกอบกำรในภำคเกษตร 
อุตสำหกรรม และบริกำรได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมถึงส่งเสริม  
กำรคุ้มครองและกำรป้องปรำมกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำให้สอดคล้อง 
กับมำตรฐำนสำกล  
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2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 

 เศรษฐกิจรำยสำขำเติบโตอย่ำงเข้มแข็งและเป็นฐำนในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโต 
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

 ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของภำคเกษตรขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี  
 อัตรำกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.5 ต่อปี 
 อัตรำกำรขยำยตัวของภำคบริกำร (นอกเหนือจำกบริกำรภำครัฐ) ขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำ 

ร้อยละ 6 ต่อปี 
 

2.2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 อุตสำหกรรมศักยภำพ มีผลิตภำพกำรผลิตรวม ผลิตภำพแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม       

และมีกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน 
 มีสถำนประกอบกำรที่ได้มำตรฐำนในอุตสำหกรรมศักยภำพเพ่ิมข้ึน/ผู้ประกอบกำร 

และบุคลำกรรวมทั้งแรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมไปสู่กำรผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูง 

ตัวช้ีวัด 
 ประสิทธิภำพกำรผลิตรวมของสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
 ผลิตภำพแรงงำนของสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
 ระดับควำมส ำเร็จของกลุ่มเครือข่ำยมีควำมเข้มแข็งและมีฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพ 
 มูลค่ำกำรลงทุนของโรงงำนในอุตสำหกรรมศักยภำพเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 
 ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำในกำรเตรียมควำมพร้อมร้อยละ 30 
 มูลค่ำผลิตภัณฑ์และ/หรือจ ำนวนนวัตกรรมของอุตสำหกรรมศักยภำพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

จำกจ ำนวนโครงกำรที่เข้ำร่วมทั้งหมด  
 จ ำนวนสถำนประกอบกำรใหม่หรือที่ขยำยกำรด ำเนินงำนในอุตสำหกรรมศักยภำพเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 15 ต่อปี  
 จ ำนวนผู้ประกอบกำรและบุคลำกรรวมทั้งแรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับ 10 อุตสำหกรรมศักยภำพ 
 แรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะที่หลำกหลำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
๒.๒.๑.๑  ส่งเสริมกำรยกระดับผลิตภำพอุตสำหกรรมศักยภำพ ประกอบด้วย อุตสำหกรรม

ยำนยนต์และชิ้นส่วน อุตสำหกรรมไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนำคม 
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อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุตสำหกรรมดิจิทัล 
อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสำหกรรม
อำกำศยำน อุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพ่ืออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ และอุตสำหกรรมกำรผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยี 
ขั้นก้ำวหน้ำ นวัตกรรม และระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  
เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต รวมถึงสนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๒.๒.๑.๒  ส่งเสริมกำรจัดบริกำรสุขภำพนำนำชำติ (Medical & Wellness Hub) ที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อบริกำรสุขภำพโดยรวมของคนไทย 

๒.๒.๑.๓ พัฒนำปัจจัยแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนและผลักดันกำรเพ่ิมผลิตภำพอุตสำหกรรม
ศักยภำพ โดยมุ่งเน้นกำรรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกันในลักษณะเครือข่ำยคลัสเตอร์ 
ตลอดจนกำรพัฒนำฐำนข้อมูลส ำหรับกำรวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ศักยภำพ   

๒.๒.๑.๔ ส่งเสริมกำรลงทุนและเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เอ้ือต่อกำรเติบโต
ของอุตสำหกรรมศักยภำพ อำทิ กำรปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรค
ทำงธุรกิจ กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและศูนย์ทดสอบมำตรฐำน เป็นต้น ตลอดจน
พัฒนำกลไกสนับสนุนกำรสร้ำงอุตสำหกรรม อำทิ จัดตั้งศูนย์ทดสอบยำนยนต์
และยำงล้อแห่งชำติ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติในกำรผลิต
เพ่ือส่งเสริมกำรถ่ำยโอนทำงเทคโนโลยี 

๒.๒.๑.๕ ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรให้มีควำมพร้อมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิต
และกำรตลำด  

๒.๒.๑.๖ ส่งเสริมกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคที่มีควำมหลำกหลำยและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วด้วยกำรใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

 
2.2.2 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวสูงขึ้น  
ตัวช้ีวัด 
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำ 3 ล้ำนล้ำนบำท ภำยในปี 2562 
 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว (Travel and Tourism 

Competitiveness Index : TTCI) อยู่อันดับไม่ต่ ำกว่ำ 30 ของโลก 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.2.2.1 เร่งพัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของประเทศ     
และแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ 
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2.2.2.2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สร้ำงโครงข่ำยคมนำคม
เชื่อมโยง เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

2.2.2.3 พัฒนำยกระดับสินค้ำ บริกำร ปัจจัยสนับสนุน และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
กับกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพมำตรฐำนและปลอดภัย อำท ิอุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวิดีทัศน์ 

2.2.2.4 ยกระดับภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยวของประเทศ และสร้ำงควำมเชื่อมั่น
และควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยกำรสร้ำงควำมสมดุลให้กับ
กำรท่องเที่ยวไทย ผ่ำนกำรตลำดเชิงรับและเชิงรุกในตลำดกลุ่มคุณภำพ และตลำด
เฉพำะกลุ่ม ตลอดจนกำรส่งเสริมวิถีไทย กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ 
สร้ำงโอกำสทำงกำรท่องเที่ยวสู่คนไทยทุกกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนกำรจัด  
กำรประชุม แสดงสินค้ำและนิทรรศกำรนำนำชำติ (MICE) ในประเทศไทย  

2.2.2.5 ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยเอื้อต่อกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวส ำหรับอนำคต ตลอดจนพัฒนำระบบข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์และมำตรฐำนสำกล 

2.2.2.6 พัฒนำบุคลำกรและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ได้คุณภำพและมำตรฐำนสำกล 
2.2.2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรกีฬำเพ่ือกำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร โดยกำรจัด

กิจกรรมกีฬำ กำรจัดมหกรรมกีฬำนำนำชำติ กิจกรรมด้ำนกำรตลำด 
และกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงรำยได้รวมถึงกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมกีฬำ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทั้งกำรผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรกีฬำ  

 
2.2.3 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศไทยสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต และยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เพ่ือเพ่ิมโอกำส

ในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้เป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง สมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสถำบันเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวของภำคกำรเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 รำยได้เงินสดสุทธิของเกษตรกรไม่น้อยกว่ำ 61,000 บำทต่อครัวเรือนต่อปี 
 จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรยกระดับเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer)  

คิดเป็นร้อยละ 11 ของเกษตรกรในวัยแรงงำน (18 – 64 ปี) ทั้งหมด 
 พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ 7 แสนไร่ 
 พ้ืนที่กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ 1,000 แปลง 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.2.3.1 สร้ำงควำมมั่นคงให้กับอำชีพเกษตรกรรม โดยพัฒนำศักยภำพกระบวนกำร 
ผลิตสินค้ำเกษตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด ส่งเสริมกำรพัฒนำ 
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ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ และกำรวำงแผนกำรผลิตให้มีปริมำณและคุณภำพที่เหมำะสม  
สนับสนุนด้ำนปัจจัยกำรผลิต เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร กำรเข้ำถึงแหล่งทุน   
และกำรน ำเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงำนวิจัย ตลอดจนภูมิปัญญำท้องถิ่น มำใช้
ในกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีประสิทธิภำพภำยใต้แนวคิดเกษตรกรรม
ควำมแม่นย ำสูง (Precision Agriculture)  ส่งเสริมกระบวนกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้งสร้ำงกลไกในกำรป้องกันควำมเสีย่ง
และลดควำมเสยีหำยจำกภยัธรรมชำต ิ

2.2.3.2 พัฒนำศักยภำพกระบวนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร โดยส่งเสริมให้เกิดกำรแปรรูป
และพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม พัฒนำศักยภำพในกำรด ำเนิน
ธุรกิจให้กับสถำบันเกษตรกร รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์และสถำนประกอบกำร
ให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภัย 

2.2.3.3 พัฒนำก ำลังแรงงำนภำคเกษตรให้มีควำมรู้ สมรรถนะด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจร 
สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรแบบใหม่ 

2.2.3.4 พัฒนำศักยภำพกระบวนกำรตลำดสินค้ำเกษตร โดยส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ ำนำจกำรต่อรอง  ส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรเกษตร 
แบบครบวงจร  สนับสนุนให้เกิดระบบตลำดสินค้ำเกษตรที่เป็นธรรม พัฒนำ
ตลำดเกษตรกรและเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดรูปแบบใหม่ให้เกษตรกรสำมำรถ 
มีช่องทำงจ ำหน่ำยสินค้ำได้โดยตรง รวมทั้งขยำยโอกำสดำ้นกำรตลำด 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

2.2.3.5 พัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยพัฒนำพ้ืนที่เกษตร
แบบแปลงใหญ่และสถำบันเกษตรกรรูปแบบประชำรัฐ กำรปรับปรุงฐำนข้อมูล
และส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรเกษตรให้มีควำมเหมำะสมตำมแผนที่เกษตร  
(Agri - Map)  เพ่ือบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรเชิงรุก ส่งเสริมใหม้ีกำรสร้ำงต้นแบบ
กำรพัฒนำกำรเกษตรที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนำเกษตรกร         
ให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้มแข็ง ด้วยกลไกศูนย์เรียนรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนำ         
มีสมรรถนะด้ำนเกษตรอย่ำงครบวงจร สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรผลิต      
ภำคเกษตรแบบใหม่ เพ่ือยกระดับเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer)  

2.2.3.6 พัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริม
กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสำน เกษตรธรรมชำติ  
และวนเกษตร รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และลดกำรใช้สำรเคมี 

 
2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
 เป้าหมาย 

 ผลิตภัณฑ์ SME มีมูลค่ำและมำตรฐำนสำมำรถแข่งขันได้ทั้งตลำดในและต่ำงประเทศ 
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 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น   
 แรงงำนทุกระดับมีศักยภำพ ทักษะสูง และมีคุณภำพมำตรฐำน 
ตัวช้ีวัด 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพ่ิมขึ้น 
 กำรรวมกลุ่มอำชีพของชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 มูลค่ำสินค้ำชุมชนเพ่ิมข้ึน   
 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมข้ึน 
 ร้อยละของผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมข้ึน  

 
2.3.1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 แรงงำนทุกระดับ มีทักษะฝีมือ มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน 
 แรงงำนไทยทั้งในระบบและนอกระบบมีหลักประกันที่มั่นคงจำกกำรท ำงำนและได้รับ 

กำรคุ้มครองตำมกฎหมำยอย่ำงทั่วถึง 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของแรงงำนฝีมือเพ่ิมข้ึน 
 สัดส่วนแรงงำนไทยทั้งในระบบและนอกระบบเข้ำสู่ระบบประกันสังคมเพ่ิมข้ึน  
 แรงงำนในระบบและนอกระบบได้รับกำรคุ้มครอง ตำมกฎหมำยและมีควำมปลอดภัย 

จำกกำรท ำงำนเพ่ิมข้ึน 
 อัตรำกำรว่ำงงำนลดลง 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.3.1.1 ยกระดับฝีมือและศักยภำพแรงงำน โดยกำรมีส่วนร่วมของสถำบันกำรศึกษำ

สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรพัฒนำสมรรถนะแรงงำน
ให้มีมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน มำตรฐำนอำชีพ สอดคล้อง      
กับควำมต้องกำรของตลำดงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

2.3.1.2 ส่งเสริมให้แรงงำนไทยทั้งในระบบและนอกระบบสำมำรถเข้ำถึงระบบประกันสังคม
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม โดยพัฒนำระบบประกันสังคมให้มีกำรบริหำรจัดกำร 
ที่คล่องตัว โปร่งใสด้วยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1.3 ส่งเสริมแรงงำนได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย ได้รับสวัสดิกำร รวมถึงมีควำมปลอดภัย
และอนำมัยสุขภำพในกำรท ำงำน และให้สถำนประกอบกำรและผู้ว่ำจ้ำงปฏิบัติต่อ
ลูกจ้ำงตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดมำตรฐำนแรงงำน  

2.3.1.4 เพ่ิมประสิทธิภำพของกลไกและกระบวนกำรจัดหำงำน เพ่ือสนับสนุนกำรมีงำนท ำ
ลดผลกระทบจำกกำรเลิกจ้ำงงำนและกำรเปลี่ยนย้ำยงำนของแรงงำน 
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2.3.2 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs  สู่สากล 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมได้รับกำรยกระดับเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและวิสำหกิจชุมชนสำมำรถเข้ำถึง        

แหล่งเงินทุน  
ตัวช้ีวัด 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ได้รับกำรพัฒนำ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ  

ได้ไม่น้อยกว่ำ 90,000 ล้ำนบำท  
 สัดส่วนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและวิสำหกิจชุมชนเข้ำถึงแหล่งทุน

เพ่ิมข้ึน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.3.2.1 สนับสนุนกำรสร้ำงและพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ   
ขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยใหม่ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
สนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ของผู้ประกอบกำร ฯ ทั้งในเรื่องศูนย์บ่มเพำะ 
และกำรให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจ ให้สำมำรถเติบโตและแข่งขันได้ในตลำดยุคใหม่ 
(Smart SMEs) 

2.3.2.2 ส่งเสริมกลุ่มวิสำหกิจชุมชน และกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมทั่วไป     
ให้มีศักยภำพและผลิตภำพ โดยกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต       
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรจัดกำรธุรกิจ กำรตลำดและพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         
(e – commerce)  ตลอดจนกำรรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสำหกรรมในรูปแบบ   
คลัสเตอร์ หรือเชื่อมโยงกำรผลิตกับอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

2.3.2.3 สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำ        
และบริกำรสู่ระดับสำกล กำรสร้ำงและขยำยตลำดในต่ำงประเทศให้แก่
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีศักยภำพและมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง 

2.3.2.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบนิเวศที่เอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจ (Ecosystem)           
ให้กับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมถึงกำรพัฒนำศูนย์บริกำรข้อมูล  
กำรปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ตลอดจนบูรณำกำรข้อมูลกำรสนับสนุน
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ระหว่ำงหน่วยงำนเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อน  
และส่งเสริมให้กำรด ำเนินนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และทั่วถึง 

2.3.2.5 สนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน รวมถึงองค์กรเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริม 
กำรจัดตั้งกองทุนวิสำหกิจชุมชน  
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2.3.2.6 ส่งเสริมและพัฒนำกำรต่อยอด ขยำยผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ 
และบริกำรของชุมชนให้มีคุณภำพและมำตรฐำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำด ตลอดจนสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรรำยใหม่และรำยย่อยให้
สำมำรถน ำผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพำณิชย์ได้ 

2.3.2.7 ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของผู้ประกอบกำรระดับชุมชนในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ชุมชน ส่งเสริมธุรกิจขนำดเล็กของชุมชน โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม       
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในชุมชนด้วยตนเอง 

 
2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
เป้าหมาย 
 ระบบอ ำนวยควำมสะดวกและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และควำมมั่นคงในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ก่อให้เกิดกำรลงทุนในพ้ืนที่สูงขึ้น  
 พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง) มีโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมท่ีมีศักยภำพและเพียงพอ และมีกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัด 

 มูลค่ำกำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมข้ึน  
 มูลค่ำกำรลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี         

และระยอง) เพ่ิมขึ้น 
 

2.4.1 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีกำรจัดระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม   

และควำมมั่นคง รวมทั้งระบบบริกำรที่เก่ียวข้องที่ได้มำตรฐำนเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบกำรมำลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด 
 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและควำมมั่นคง รวมทั้งระบบบริกำร     

ที่เกี่ยวข้องได้รับกำรพัฒนำตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.4.1.1 จุดเน้นการพัฒนาภาคเหนือ 
2.4.1.1.1 สนับสนุนกำรแปลงแผนและผังพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งกำรให้บริกำร

ด้ำนข้อมูลที่จ ำเป็นแก่นักลงทุน และกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม 
กำรลงทุน และเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนในพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษตำกและเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย 

2.4.1.1.2 เร่งรัดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจและกำรให้บริกำร 
ด้ำนสังคมและควำมมั่นคง ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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และด้ำนคมนำคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพของด่ำนศุลกำกรแม่สอด 
ต ำบลท่ำสำยลวด อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ด่ำนศุลกำกรเชียงแสน 
ต ำบลบ้ำนแซว อ ำเภอเชียงแสน ด่ำนศุลกำกรเชียงของ ต ำบลเวียง 
อ ำเภอเชียงของ และด่ำนศุลกำกรแม่สำย ต ำบลแม่สำย อ ำเภอแม่สำย 
จังหวัดเชียงรำย เพ่ือรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้มีควำมสมดุลทั้งในมิติกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรพัฒนำสังคม
รวมถึงสำธำรณสุขชำยแดน สนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภำพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กำรรักษำคุณภำพทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
กำรเป็นประตูเชื่อมโยงกำรค้ำ 

2.4.1.1.3 สนับสนุนกำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำวในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตำก
และเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำยให้สำมำรถเข้ำมำท ำงำนแบบไป - กลับ
อย่ำงถูกกฎหมำย พัฒนำฝีมือแรงงำน บริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง
และจัดระบบตรวจคนเข้ำเมืองที่มีประสิทธิภำพ 

2.4.1.2 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2.4.1.2.1 สนับสนุนกำรแปลงแผนและผังพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งกำรให้บริกำร

ด้ำนข้อมูลที่จ ำเป็นแก่นักลงทุน และกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม 
กำรลงทุน และเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนในพ้ืนที่  
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำร เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคำย          
และเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  

2.4.1.2.2 เร่งรัดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจและกำรให้บริกำร 
ด้ำนสังคมและควำมมั่นคง ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และด้ำนคมนำคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพของด่ำนศุลกำกรพรมแดน
มุกดำหำร ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร   
ด่ำนศุลกำกรหนองคำย ต ำบลหนองกอมเกำะ อ ำเภอเมือง         
จังหวัดหนองคำย และด่ำนศุลกำกรนครพนม ต ำบลอำจสำมำรถ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพ่ือรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีควำมสมดุลทั้งในมิติกำรพัฒนำเศรษฐกิจ    
กำรพัฒนำสังคมรวมถึงสำธำรณสุขชำยแดน สนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภำพที่เชื่อมโยง    
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กำรรักษำคุณภำพทรัพยำกรธรรมชำติ        
และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกำรเป็นประตูเชื่อมโยงกำรค้ำ  

2.4.1.2.3 สนับสนุนกำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำวในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดำหำร เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคำย และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม ให้สำมำรถเข้ำมำท ำงำนแบบไป - กลับอย่ำงถูกกฎหมำย 
พัฒนำฝีมือแรงงำน บริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงและจัดระบบ 
ตรวจคนเข้ำเมืองที่มีประสิทธิภำพ 
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2.4.1.3 จุดเน้นการพัฒนาภาคกลาง  
2.4.1.3.1 สนับสนุนกำรแปลงแผนและผังพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งกำรให้บริกำร

ด้ำนข้อมูลที่จ ำเป็นแก่นักลงทุน และกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม 
กำรลงทุน และเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนในพ้ืนที่  
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และเขตเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรี 

2.4.1.3.2 เร่งรัดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจและกำรให้บริกำร 
ด้ำนสังคมและควำมมั่นคง ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และด้ำนคมนำคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพของด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ 
ต ำบลป่ำไร่ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และด่ำนศุลกำกร
บริเวณจุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนพุน้ ำร้อน ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดกำญจนบุรี เพ่ือรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีควำมสมดุลทั้งในมิติกำรพัฒนำเศรษฐกิจ         
กำรพัฒนำสังคมรวมถึงสำธำรณสุขชำยแดน สนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภำพที่เชื่อมโยง    
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กำรรักษำคุณภำพทรัพยำกรธรรมชำติ         
และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกำรเป็นประตูเชื่อมโยงกำรค้ำ 

2.4.1.3.3 สนับสนุนกำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำวในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วและเขตเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรีให้สำมำรถเข้ำมำท ำงำน
แบบไป - กลับอย่ำงถูกกฎหมำย พัฒนำฝีมือแรงงำน บริหำรจัดกำร 
ด้ำนควำมมั่นคงและจัดระบบตรวจคนเข้ำเมืองที่มีประสิทธิภำพ 

2.4.1.4 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออก  
2.4.1.4.1 สนับสนุนกำรแปลงแผนและผังพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งกำรให้บริกำร

ด้ำนข้อมูลที่จ ำเป็นแก่นักลงทุน และกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม 
กำรลงทุน และเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนในพ้ืนที่  
เขตเศรษฐกิจพิเศษตรำด    

2.4.1.4.2 เร่งรัดกำรพัฒนำโครงสร้ำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรให้บริกำร ด้ำนสังคม
และควำมมั่นคง ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและด้ำนคมนำคม 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพของด่ำนศุลกำกรคลองใหญ่ ต ำบลคลองใหญ่ 
อ ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด เพ่ือรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีควำมสมดุลทั้งในมิติ กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
กำรพัฒนำสังคมรวมถึงสำธำรณสุขชำยแดน สนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภำพที่เชื่อมโยง 
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กำรรักษำคุณภำพทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกำรเป็นประตูเชื่อมโยงกำรค้ำ 
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2.4.1.4.3 สนับสนุนกำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำวในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตรำด   
ให้สำมำรถเข้ำมำท ำงำนแบบไป - กลับอย่ำงถูกกฎหมำย พัฒนำฝีมือ
แรงงำน บริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงและจัดระบบตรวจคนเข้ำเมือง 
ที่มีประสิทธิภำพ 

2.4.1.5 จุดเน้นการพัฒนาภาคใต้ชายแดน  
2.4.1.5.1 สนับสนุนกำรแปลงแผนและผังพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งกำรให้บริกำร

ด้ำนข้อมูลที่จ ำเป็นแก่นักลงทุน และกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม 
กำรลงทุน และเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนในพ้ืนที่  
เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ และเขตเศรษฐกิจพิเศษนรำธิวำส 

2.4.1.5.2 เร่งรัดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจและกำรให้บริกำร 
ด้ำนสังคมและควำมมั่นคง ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และด้ำนคมนำคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพของด่ำนศุลกำกรปำดังเบซำร์ 
ต ำบลสะเดำ และด่ำนศุลกำกรสะเดำ ต ำบลส ำนักขำม อ ำเภอสะเดำ 
จังหวัดสงขลำ ด่ำนศุลกำกรสุไหงโก-ลก ต ำบลสุไหงโก-ลก อ ำเภอสุไหง
โก-ลก ด่ำนศุลกำกรตำกใบ ต ำบลเจ๊ะเห อ ำเภอตำกใบ และด่ำนศุลกำกร
บูเก๊ะตำ ต ำบลโล๊ะจูด อ ำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส เพ่ือรองรับกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีควำมสมดุลทั้งในมิติ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรพัฒนำสังคม รวมถึงสำธำรณสุขชำยแดน 
สนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
และภัยสุขภำพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กำรรักษำคุณภำพ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกำรเป็นประตู
เชื่อมโยงกำรค้ำ  

2.4.1.5.3 พัฒนำฝีมือแรงงำน บริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงและจัดระบบตรวจ
คนเข้ำเมืองที่มีประสิทธิภำพ 

 
2.4.2 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง) มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมท่ีมีศักยภำพและเพียงพอ และมีกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ระเบียง

เศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) ด ำเนินกำรตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
 มูลค่ำกำรลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง) 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ในปี 2562 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.4.2.1   จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออก 
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2.4.2.1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ รวมถึงอุตสำหกรรม
กำรเกษตรที่ต่อยอดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง กระบวนกำร
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรยกระดับกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำ กำรจัดท ำศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ
ที่สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชำชนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 

2.4.2.1.2 เร่งรัดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกให้เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
และเมืองส ำคัญอย่ำงไร้รอยต่อ 

2.4.2.1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองส ำคัญในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ โดยกำรจัดท ำ
ผังพัฒนำพ้ืนที่ กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมเมืองให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรและเหมำะสมเพ่ือให้เป็น
เมืองน่ำอยู่ รองรับกำรขยำยตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม 

2.4.2.1.4 กำรพัฒนำศักยภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรพัฒนำบุคลำกรกำรศึกษำให้มีกำรวิจัย กำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรใช้
ดิจิทัลอย่ำงเข้มข้นขึ้น เพ่ือรองรับกำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก รวมทั้งยกระดับระบบกำรให้บริกำรสำธำรณสุข กำรบริกำร
ด้ำนอำชีวเวชศำสตร์และเวชศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ความม่ันคงทางพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
เป้าหมาย 
 ประเทศไทยมีระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพ คุณภำพ 

และควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและลดต้นทุน  
โลจิสติกส์ของประเทศ 

 ประเทศไทยมีควำมมั่นคงทำงพลังงำนและมีกำรจัดกำรพลังงำนที่มีประสิทธิภำพสอดคล้อง
กับกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงยั่งยืนตำมหลักสำกล 

 ประเทศไทยมีควำมพร้อมและสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักสำกล  

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศักยภำพด้ำนกำรวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับโลก  
 ตัวช้ีวัด    

 อันดับและคะแนนของดัชนีขีดควำมสำมำรถด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในหมวดคุณภำพ
โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ 
กำรติดตำม และควำมทันต่อเวลำดีขึ้น จำกอันดับรวมที่ 45 และคะแนนรวมที่ 3.26  
ในกำรจัดอันดับของธนำคำรโลก ปี 2559   
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 อันดับคุณภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ World Economic Forum (WEF) สูงขึ้นอย่ำงต่ ำ 
อยู่ในล ำดับที่ 66 ในปี 2564 หรือล ำดับที่ 69 ในปี 2562 

 อันดับและคะแนนของดัชนีควำมสมดุลด้ำนพลังงำนของประเทศไทย (Energy Trilemma 
Index) ในด้ำนควำมม่ันคงทำงด้ำนพลังงำนดีขึ้น จำกอันดับที่ 94 (อยู่ในระดับ C ) ในปี 
2559 จำกผลกำรจัดอันดับขององค์กำรพลังงำนโลก (World Energy Council)  

 อันดับควำมพร้อมของประเทศในกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(Network Readiness Index) ดีขึ้นไม่น้อยกว่ำ 2 อันดับต่อปี จำกอันดับที่ 62 และคะแนน
เฉลี่ยที่ 4.2 คะแนน ในปี 2559 จำกผลกำรจัดอันดับของ WEF 

 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ของ IMD ดีขึ้น 3 อันดับ 

 อันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ของ ประเทศไทยดีขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
2 อันดับจำกอันดับที่ 51 และคะแนนที่ 37.57 คะแนน ในปี 2560 ตำมผลกำรจัดอันดับ
ขององค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก (WIPO) 

 
2.5.1 การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 Modal Shift ปริมำณกำรขนส่งทำงน้ ำและรำงเพ่ิมข้ึน 
 Multi-modal, Hub & Spoke บริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำหลำยรูปแบบ ระบบรวบรวม 

และกระจำยสินค้ำ 
 Mobility เพ่ิมควำมคล่องตัวประหยัดเวลำเดินทำงและขนส่งสินค้ำ  
 Connectivity เพ่ิมประสิทธิภำพกำรขนส่งเพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจ (Economic 

Corridors) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 Supply Chain Enhancement เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทำน 
ตัวช้ีวัด 
 กำรขนส่งทำงน้ ำเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยเป็นร้อยละ 12.17 ของปริมำณกำรขนส่งทั้งหมด ในปี 2562  
 กำรขนส่งทำงรำงเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยเป็นร้อยละ 1.53  ของปริมำณกำรขนส่งทั้งหมด ในปี 2562  
 ต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำต่ ำกว่ำร้อยละ 7.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี 2562  หรือ ต้นทุน 

โลจิสติกส์ต่อ GDP ต่ ำกว่ำร้อยละ 13.5 ในปี 2562 
 จ ำนวนผู้ใช้ระบบกำรขนส่งทำงอำกำศเพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ภำยในปี 2562 
 ขีดควำมสำมำรถรองรับจ ำนวนคนเดินทำง/วัน ด้วยระบบกำรขนส่งสำธำรณะ เพ่ิมข้ึน 90,2๐๐ 

คน/วัน ในปี 2562 
 ระยะเวลำเดินทำงโดยทำงหลวงสำยหลักลดลง อย่ำงน้อยร้อยละ ๗ ในปี 2562 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของภำคอุตสำหกรรมลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๐.๑ ภำยในปี 2562 
 ควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณคนและสินค้ำผ่ำนประตูหลักของประเทศเพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อย 

ร้อยละ 5 ในปี 2563 
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.5.1.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงรำงเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร   

และใช้ประโยชน์จำกโครงข่ำยคมนำคมทำงน้ ำและทำงอำกำศท่ีได้ลงทุนไปแล้ว  
ให้เต็มศักยภำพ 

2.5.1.2 ส่งเสริมกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบทั้งทำงบก ทำงรำง ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ 
กำรรวบรวมและกระจำยสินค้ำ ตลอดจนเพ่ือควำมคล่องตัว ประหยัดเวลำ           
ในกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำ  

2.5.1.3 สนับสนุนกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเชื่อมโยงสู่ระเบียงเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

2.5.1.4 ส่งเสริมกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในภำคกำรเกษตร
และภำคอุตสำหกรรม 

2.5.1.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริกำร กำรผลิตบุคลำกร รวมทั้งกำรขยำย
เครือข่ำยของผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ 

2.5.1.6 ส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกลไกกำรบริหำรจัดกำร กำรก ำกับ ดูแล และพัฒนำ
มำตรฐำนกำรคมนำคมขนส่งและโดยสำร โดยมุ่งเน้นเรื่องควำมปลอดภัยในกำรใช้
งำนระบบคมนำคมขนส่งและโดยสำรสำธำรณะทั่วประเทศ กำรคัดกรองผู้ท ำหน้ำที่
ให้บริกำร ส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้
ในกำรให้บริกำรประชำชน ตลอดจนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
ในช่วงเทศกำลหรือช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 

2.5.1.7 พัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : 
NSW) ให้สำมำรถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนกำรน ำเข้ำส่งออก 
และโลจิสติกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดำษได้อย่ำงสมบูรณ์ 

2.5.1.8 สนับสนุนกำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงบก ทำงรำง ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรจัดเก็บค่ำบริกำร
และค่ำผ่ำนทำง รวมถึงมำตรกำรอ่ืน ๆ เพ่ือลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุง
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

 
2.5.2 การพัฒนาความม่ันคงทางพลังงาน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 จัดหำพลังงำนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ  
 สร้ำงควำมปลอดภัย คุณภำพ และรำคำพลังงำนที่เหมำะสมเป็นธรรมต่อทุกภำคส่วน 
ตัวช้ีวัด 
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 จัดหำและส ำรองพลังงำนของประเทศให้เพียงพอ โดยปริมำณส ำรองไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 
และจัดหำก๊ำซธรรมชำติให้เป็นไปตำมแผนบริหำรจัดกำรก๊ำซธรรมชำติ (Gas Plan 2015) 
ที่เฉลี่ยประมำณ 5,197 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

 รำคำพลังงำนทุกประเภทสะท้อนต้นทุนโดยรวมอย่ำงน้อยร้อยละ 90 และไม่มีกำรอุดหนุน
รำคำพลังงำนข้ำมกลุ่ม 

 สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงเป็นร้อยละ 61 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.5.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำปัจจัยแวดล้อมในกำรจัดหำและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

ด้ำนพลังงำน ตำมแผนกำรจัดหำด้ำนพลังงำนที่ส ำคัญ คือ แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 
แผนบริหำรจัดกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง แผนบริหำรจัดกำรก๊ำซธรรมชำติ และพัฒนำ
ระบบสภำวะฉุกเฉินด้ำนพลังงำนเพ่ือให้มีพลังงำนเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน ตลอดจนส่งเสริมกำรลงทุน
และกำรพัฒนำอุตสำหกรรมพลังงำนที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ประเทศ 

2.5.2.2 ส่งเสริมกำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนและกำรใช้พลังงำนให้เหมำะสม เป็นธรรม 
และสะท้อนต้นทุน รวมทั้งส่งเสริมกำรแข่งขันในกจิกำรพลังงำน ตลอดจนกำรก ำกับ
ผู้ประกอบกิจกำรพลังงำน ด้ำนกำรค้ำ กำรส ำรอง ด้ำนคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง
และด้ำนควำมปลอดภัยให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 

2.5.2.3 สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือบริหำรจัดกำรกำรใช้และกำรผลิตพลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อำทิ เทคโนโลยีโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart Grid) และสนับสนุน
กำรศึกษำวิจัยที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยเีพ่ือกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนในระดับ
โครงกำรน ำร่อง เพ่ือให้เกิดควำมม่ันคงทำงพลังงำน 

 
2.5.3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ระบบเศรษฐกิจและสังคมมีประสิทธิภำพโดยเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรใช้บริกำรและข้อมูล

ข่ำวสำรที่เท่ำเทียมกันเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตและสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ
ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของประชำชนที่สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้เพ่ิมข้ึน 
 ผลกำรจัดอันดับ e – government Development Index ดีขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
 ผลกำรจัดอันดับ Open Data Index ดีขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
 ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ

ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
 มูลค่ำ e – commerce เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4 ต่อปี 
 จ ำนวนผู้ประกอบกำรดิจิทัลรำยใหม่เพ่ิมข้ึน 
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.5.3.1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี

และบริกำรดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต ตลอดจน ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลด้ำน
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจดิจิทัลที่ดี  
และกำรมีดิจิทัลคอนเทนต์ที่เหมำะสม  

2.5.3.2 สนับสนุนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลภำครัฐ ข้อมูลสถิติ ระบบเชื่อมโยง และระบบ    
กำรให้บริกำรภำครัฐ ในกำรปฏิบัติงำนและกำรวำงแผน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ       
กำรให้บริกำร และสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมกำรป้องกันอำชญำกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  

2.5.3.3 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และเพ่ิมทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชำชนและผู้ท ำงำน
ทุกสำขำอำชีพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้ทุกภำคส่วน 
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงผลกระทบเชิงบวก
ต่อเศรษฐกิจและสังคม  

2.5.3.4 สนับสนุนให้มีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ และท ำกำรค้ำ   
ผ่ำนสื่อดิจิทัลเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเชิงดิจิทัลและสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจน
กำรสนับสนุนกำรเตรียมกำรเพ่ือกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 
2.5.4 การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศไทยพัฒนำไปสู่กำรเป็นสังคมที่อยู่บนเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ และมีกำรส่งเสริมสังคม

ผู้ประกอบกำรนวัตกรรม 
 ประเทศไทยมีกำรวิจัยและนวัตกรรมในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย มีกำรวิจัย 

และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้ที่มีศักยภำพ ตลอดจนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหำหรือสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม ชุมชน ควำมมั่นคง และคุณภำพชีวิต
ประชำชนตำมยุทธศำสตร์ประเทศ  

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนบุคลำกรที่ท ำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี 
 จ ำนวนกำรยื่นขอและได้รับกำรจดสิทธิบัตรของคนไทยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 500 รำยกำร  
 มีนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของผลงำนทั้งหมด 
 นวัตกรรมที่ภำครัฐน ำไปใช้บริกำรประชำชนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 ของผลงำนทั้งหมด 
 หน่วยงำนที่สำมำรถรองรับมำตรฐำนกำรวิจัยด้ำนต่ำง ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 
 ต้นทุนของผู้ประกอบกำรของไทยในกำรขอรับรองมำตรฐำน/กำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ

ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
 บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มขึ้นเป็น 18 คน ต่อประชำกร 10,000 คน 
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 อัตรำกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
 
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.5.4.1 สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภำคกำรผลิตและบริกำรสำขำ

ยุทธศำสตร์และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหำส ำคัญเร่งด่วน        
ของประเทศอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกิจกำร        
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสำหกรรมแห่งอนำคต 

2.5.4.2 สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้ได้มำซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและต้นแบบที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต   
และสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคมให้กับชุมชน 

2.5.4.3 สนับสนุนภำคเอกชนและชุมชนในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี   
และนวัตกรรมทั้งกำรลงทุนเองหรือสนับสนุนให้เอกชนลงทุนร่วมกับภำครัฐ  

2.5.4.4 สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรวิจัยและนวัตกรรม น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก 
กำรวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ไปใช้เพ่ืออ้ำงอิง  
และ/หรือ ต่อยอด 

2.5.4.5 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกระบบสิทธิบัตร และกำรน ำผลงำนวิจัยและพัฒนำ 
ที่ได้รับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่ำทั้งเชิงพำณิชย์
และสำธำรณประโยชน์ 

2.5.4.6 ส่งเสริมให้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี    
และนวัตกรรม และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ให้แก่เกษตรกรรำยย่อย 
วิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

2.5.4.7 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ 
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง และส่งเสริม 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงบุคลำกรวิจัย สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย   
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศและหน่วยงำนภำครัฐในกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม 

2.5.4.8 ส่งเสริมให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม      
ที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและกำรบริกำร รวมทั้งสนับสนุน
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรวิจัย และมำตรฐำนอุตสำหกรรมตลอดจนส่งเสริมกำร
ผลิตและเพ่ิมสัดส่วนบุคลำกรวิจัยที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ตำมสำขำยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของประเทศ 

2.5.4.9 ส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ภูมิปัญญำไทย        
โดยพัฒนำกำรเรียนรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเยำวชน  สร้ำงควำมตระหนัก   
ให้ประชำชนเรียนรู้ คิดและท ำอย่ำงเป็นวิทยำศำสตร์ เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 

 เป้าหมาย 
 เครือข่ำยได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถเชื่อมโยงตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์   

เต็มศักยภำพ 
 ระบบห่วงโซ่มูลค่ำในอนุภูมิภำคและภูมิภำคอำเซียนเพ่ิมขึ้น และเป็นฐำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ 

กำรลงทุนที่ส ำคัญในอนุภูมิภำค ภูมิภำคอำเซียนและเอเชีย โดยประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน
กำรพัฒนำที่ส ำคัญในทุกระดับ 

 ผลประโยชน์แห่งชำติได้รับกำรผลักดันให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำล 
และเกิดประโยชน์ต่อประชำชนโดยใช้กลไกทำงกำรทูตแบบบูรณำกำร 

ตัวช้ีวัด 
 ควำมส ำเร็จในกำรผลักดันให้เกิดโครงข่ำยควำมเชื่อมโยงด้ำนโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทำงบก 

ทำงรำง ทำงน้ ำ ทำงอำกำศภำยในภูมิภำค เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ลดระยะเวลำ และต้นทุน
ในกำรขนส่ง 

 ดัชนีกำรค้ำข้ำมพรมแดน (Trading Across Border) ภำยใต้ Ease of Doing Business 
ของ World Bank เพ่ิมข้ึน 

 มูลค่ำกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศในภูมิภำคเพ่ิมข้ึน 
 มูลค่ำกำรให้ควำมช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภำคและภูมิภำคเพ่ิมข้ึน 
 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำของไทยกับต่ำงประเทศ          

และควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในระดับทวิภำคี พหุภำคี เพ่ือผลักดันและส่งเสริม
ผลประโยชน์แห่งชำติในมติต่ำง ๆ เพิ่มข้ึน 

 ควำมส ำเร็จของโครงกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำคเพ่ิมขึ้น 
 

2.6.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 โครงข่ำยคมนำคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนำคมเชื่อมโยงตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศ

เพ่ือนบ้ำนและจุดผ่ำนแดนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงครอบคลุมและมีกำรใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภำพ
รวมทั้งมีกำรพัฒนำส่วนขยำยจำกแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคให้ครอบคลุมภูมิภำคอำเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
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 ประเทศไทยสามารถอาศัยจุดเด่นของท าเลที่ตั้งเป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ในการขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 

 ประเทศไทยได้รับประโยชน์จำกกำรเชื่อมโยงระบบห่วงโซ่มูลค่ำในอนุภูมิภำคและภูมิภำค
อำเซียนเพ่ิมข้ึนจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนอย่ำงเต็มศักยภำพ 

 ผู้ประกอบกำรไทยมีสมรรถนะสูง มีขีดความสามารถในการผลิตได้และค้าขาย มีความเป็นสากล
และมีควำมสำมำรถกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Outward Investment) เพ่ิมข้ึน 

 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือและหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ส ำคัญและได้รับกำรยอมรับทั้งใน
ระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และระดับโลก อีกทั้ง ได้รับประโยชน์จำกกำรเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือ
และหุ้นส่วนกำรพัฒนำเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมและแสวงหำโอกำสที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของไทย และร่วมเป็นภำคีของควำมตกลงระหว่ำงประเทศและควำมร่วมมือ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมระหว่ำงประเทศ 

 ประเทศไทยได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมจำกต่ำงประเทศในกำรคุ้มครองคนไทยในต่ำงประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดนระหว่ำงไทย

กับประเทศเพ่ือนบ้ำน ทั้งในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง GMS CBTA (Cross Border Transport 
Agreement) และภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดนไทย-มำเลเซีย 

 ดัชนีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร ณ พรมแดนของประเทศไทย (ในดัชนีย่อยกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (Enabling Trade Index) เพ่ิมขึ้น 

 มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำคเพ่ิมขึ้น 
 มูลค่ำกำรลงทุนของนักลงทุนของไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น 
 มูลค่ำกำรค้ำและกำรบริกำรของผู้ประกอบกำรไทยในต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น 
 กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ได้รับกำรปรับปรุงให้เอ้ือต่อกำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตกำรลงทุน 

และบริกำร 
 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น 
 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำเพ่ิมขึ้น 
 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 
 จ ำนวนคนไทยในต่ำงประเทศได้รับกำรคุ้มครองและดูแลสิทธิอย่ำงเสมอภำคเพ่ิมสูงขึ้น  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.1.1 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และขยำยควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและนำนำประเทศ 

รวมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนโลจิสติกส์ และโทรคมนำคม  
และแผนงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชื่อมโยงคมนำคมขนส่งระหว่ำง
ประเทศ รวมทั้งผลักดันและประสำนควำมร่วมมือภำยใต้กรอบควำมตกลงระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดนในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง GMS CBTA  
และขับเคลื่อนแผนงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนีเซีย – มำเลเซีย – 
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ไทย (IMT – GT) เพ่ือมุ่งสร้ำงโอกำสของประเทศไทยในกำรเป็นประตูกำรค้ำ 
และกำรลงทุนในภูมิภำค 

2.6.1.2 ส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ (Outward Investment) ของผู้ประกอบกำรไทย 
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะมุ่งเสริมสร้ำงทักษะระหว่ำง
ประเทศของผู้ประกอบกำรไทยในกำรเข้ำไปลงทุนในต่ำงประเทศ สนับสนุน 
แหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐำนกำรผลิตในต่ำงประเทศ 
พัฒนำสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโดยกลไก 
สภำธุรกิจภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ 
(Trading Nation) ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุกโดยควำมร่วมมือ
ของภำครัฐและเอกชนในกำรแสวงหำตลำดใหม่และพันธมิตรทำงกำรค้ำใหม่ ๆ 

2.6.1.3 สนับสนุนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจชำยแดนร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และส่งเสริม
กำรค้ำและกำรบริกำรชำยแดน เพ่ือสนับสนุนกำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภำค 
กับเศรษฐกิจโลก และผลักดันกำรบูรณำกำรแผนกำรพัฒนำพ้ืนที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนเพ่ือผลประโยชน์ด้ำนควำมม่ันคงและเสถียรภำพของพื้นที่  
และเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำจำกระบบกำรผลิตร่วมที่สร้ำงสรรค์ประโยชน์ที่ทัดเทียม
ระหว่ำงกัน 

2.6.1.4 สนับสนุนเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่ำระหว่ำงเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้ำน โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด่ำนพรมแดน และกำรปรับปรุง
กฎระเบียบระหว่ำงประเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำออกของสินค้ำ       
และคนตำมด่ำนพรมแดนต่ำง ๆ  

2.6.1.5 สร้ำงบทบำทเชิงรุกในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรต่ำงประเทศในฐำนะเป็น
ส่วนประกอบส ำคัญของนโยบำยองค์รวมทั้งหมดในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   
โดยใช้กลไกทำงกำรทูตแบบบูรณำกำร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กำรพัฒนำ
ประเทศและประชำชน 

2.6.1.6 ให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำแก่ประเทศเพ่ือนบ้ำนและประเทศอ่ืน ๆ  
เพ่ือส่งเสริมให้ไทยมีบทบำทส ำคัญ ในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำเวทีกรอบควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ และกำรด ำเนินงำนตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ อำทิ           
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ท่ีดีให้ประเทศต่ำง ๆ มีทัศนคติในทำงบวก ส่งผลต่อประโยชน์ของไทย   
ในต่ำงประเทศ 

2.6.1.7 ยกระดับมำตรฐำนของไทยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนและบรรทัดฐำนตำมพันธ 
กรณรีะหว่ำงประเทศ โดยให้สำมำรถปรับตวัตำมกลไก กฎ ระเบียบทั้งในระดับภูมภิำค 
ระดับโลก และมำตรฐำนสำกล 

2.6.1.8 สนับสนุนกำรทูตเพ่ือประชำชน เพ่ือกำรคุ้มครอง ป้องกัน ช่วยเหลือ และดูแล
สิทธิของคนไทยในต่ำงประเทศ รวมทั้งสนับสนุนกำรขยำยเครือข่ำยคนไทย เอกชนไทย 
และชุมชนไทยในต่ำงประเทศกับภำคประชำสังคมต่ำง ๆ 
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2.7  การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 
 มูลค่ำกำรลงทุนในพ้ืนที่เป้ำหมำยเพ่ิมขึ้น 
 เมืองศูนย์กลำงของจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่ส ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 มูลค่ำกำรลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนรำยภำคเพ่ิมข้ึน 
 จ ำนวนเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดรำยภำคทีไ่ด้รับกำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่เพ่ิมขึ้น 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.7.1 จุดเน้นการพัฒนาภาคเหนือ 
2.7.1.1 พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่มีศักยภำพ ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวอำรยธรรมล้ำนนำและกลุ่ม

ชำติพันธุ์ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล ำพูน 
ล ำปำง แม่ฮ่องสอน เชียงรำย พะเยำ แพร่ น่ำน กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกในพื้นที่
จังหวัดสุโขทัยและก ำแพงเพชร และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน น่ำน เพชรบูรณ์ และอุทัยธำนี 

2.7.1.2 พัฒนำยกระดับกำรท่องเที่ยวคุณภำพกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่ำน ได้แก่ กำรท่องเที่ยวเพ่ือกำรประชุมและนิทรรศกำร 
(MICE) กำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำและผจญภัย กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กำรท่องเที่ยว
พ ำนักระยะยำว และกำรท่องเที่ยวแบบพักผ่อน  

2.7.1.3 พัฒนำฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในภำคเหนือตอนบน และพัฒนำฐำน   
กำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟำร์มอัจฉริยะในภำคเหนือตอนล่ำง    
โดยส่งเสริมกำรลดกำรใช้สำรเคมีในภำคกำรเกษตรตำมแนวทำงเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มำใช้ในกระบวนกำรผลิต รวมถึงกำรพัฒนำเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือสนับสนุน    
กำรรวมกลุ่มเกษตรกร 

2.7.1.4 ยกระดับอุตสำหกรรมแปรรูป โดยสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง 
ล ำพูน เป็นพ้ืนที่หลักในกำรแปรรูปพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร และจังหวัดพิจิตร 
ก ำแพงเพชร และนครสวรรค์ เป็นพ้ืนที่หลักในกำรแปรรูปข้ำว พืชไร่         
และพืชพลังงำน โดยน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเพ่ิมผลิตภำพตลอด
สำยกำรผลิต และกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด
เฉพำะ อำทิ อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ 

2.7.1.5 พัฒนำเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลำง กำรค้ำ กำรบริกำร  
ธุรกิจสุขภำพ กำรศึกษำ และธุรกิจด้ำนดิจิทัล โดยกำรปรับปรุงโครงข่ำยเส้นทำง
คมนำคม พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะและกำรขนส่งหลำยรูปแบบ รวมถึง      
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพสูง 

2.7.1.6 พัฒนำพื้นที่รอบสถำนีขนส่งระบบรำงในเมืองที่มีศักยภำพที่ส ำคัญ อำทิ          
เมืองนครสวรรค์ และบริเวณเมืองชำยแดนที่มีศักยภำพ อำทิ เมืองเชียงของ           
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โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำโครงกำรน ำร่องที่ใช้แนวทำงกำรจัดรูปที่ดิน  
กำรผังเมืองควบคู่กับกำรพัฒนำเมืองแบบประหยัดพลังงำน 

2.7.1.7 พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนจังหวัดตำก ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเชื่อมโยง
กำรค้ำกำรลงทุนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 
โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กำรให้สิทธปิระโยชน์
ทั้งด้ำนภำษีและมิใชภ่ำษีในระดับเหมำะสม และเพ่ิมประสิทธภิำพกำรให้บริกำร 
ของศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ 

2.7.1.8 พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนจังหวัดเชียงรำย ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยง
กำรท่องเที่ยว กำรค้ำ และกำรลงทุนกับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และจีนตอนใต ้โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนโครงข่ำยคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ อ ำนวยควำมสะดวกกำรลงทุน
ด้วยกำรให้สิทธิประโยชน์ และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำร
แบบเบ็ดเสร็จ 

2.7.2 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.7.2.1 พัฒนำพ้ืนที่ทุ่งกุลำร้องไห้ในจังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม ศรีสะเกษ 

ให้เป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภำพอ่ืน ๆ โดยปรับ
กระบวนกำรผลิตให้อยู่ภำยใต้มำตรฐำนเกษตรปลอดภัย พัฒนำห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์
ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนกำรผลิต ขยำยพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์  จัดตั้งกองทุน
เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลำดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริม
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

2.7.2.2 ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้ำเกษตรชนิดใหม่ตำมศักยภำพของพื้นที่         
โดยส่งเสริมกำรปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคำย       
บึงกำฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี รวมทั้งส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภำพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดำหำร นครพนม และโคนมในพ้ืนที่ 
จังหวัดนครรำชสีมำและอุบลรำชธำนี 

2.7.2.3 สนับสนุนเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ น ำร่องในจังหวัด
อ ำนำจเจริญ กำฬสินธุ์ และขอนแก่น โดยสนับสนุนกำรรวมกลุ่มเกษตรกร       
และพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนหรือสหกรณ์กำรเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริม  
กำรออมและกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกกลุ่มเกษตรกร          
ที่ประสบควำมส ำเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลำดสินค้ำเกษตรในท้องถิ่น
และตลำดอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงทั่วถึง 

2.7.2.4 พัฒนำให้นครรำชสีมำเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและอำหำร   
แบบครบวงจร โดยสนับสนุนและส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ตลอดจนกำรสร้ำง
เครือข่ำยระหว่ำงภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ และภำครำชกำร 

2.7.2.5 ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำกลุ่มผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย ผ้ำย้อมครำม และส่งเสริมพ้ืนที่       
ที่มีศักยภำพให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงแฟชั่นในระดับภูมิภำค อำทิ ขอนแก่น 
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นครรำชสีมำ สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ 
กำรออกแบบ และตรำสัญลักษณ์ พัฒนำเทคโนโลยีและงำนศึกษำวิจัย 
สร้ำงนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่ำ 

2.7.2.6 ส่งเสริมอุตสำหกรรมขนำดย่อมผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดำหำร เพ่ือกำรส่งออก 
สู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน โดยเน้นอุตสำหกรรมสีเขียวและกำรใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 

2.7.2.7 เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตพลังงำนทดแทนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลำงและตอนล่ำง โดยให้ควำมส ำคัญกับควำมสมดุลระหว่ำงพืชอำหำร
และพืชพลังงำน และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงำนในพ้ืนที่ที่เหมำะสม 

2.7.2.8 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ ท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ ำโขง
และสุขภำพในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อน
ประวัติศำสตร์ในจังหวัดอุดรธำนี ขอนแก่น กำฬสินธุ์ ท่องเที่ยวเชิงกีฬำในพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครรำชสีมำ ท่องเท่ียวธรรมชำติในจังหวัดชัยภูมิ  
เลย นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี  

2.7.2.9 พัฒนำเส้นทำงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้ำนทั้งแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่
และเชื่อมโยงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวระหว่ำงภำคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น     
ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้ำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว 

2.7.3 จุดเน้นการพัฒนาภาคกลาง 
2.7.3.1 ยกระดับกำรพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสำหกรรม

แห่งอนำคต อำทิ กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนำคม กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ ปรำจีนบุรี  

2.7.3.2 ปรับปรุงและขยำยกำรพัฒนำจังหวัดสระบุรีให้เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมซีเมนต์
และวัสดุก่อสร้ำง โดยพัฒนำระบบระบบโครงข่ำยกำรขนส่งระบบรำงเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก  และขยำยกำรจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรม 
ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและมลพิษทำงอำกำศ 

2.7.3.3 พัฒนำจังหวัดสมุทรสำครและสมุทรสงครำม ให้เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมแปรรูป
อำหำรทะเลและห้องเย็น โดยเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
และนวัตกรรมให้ได้มำตรฐำนสำกล 

2.7.3.4 พัฒนำอุตสำหกรรมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสำหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ  
ในพ้ืนที่กำญจนบุรี รำชบุรี และเพชรบุรีตอนบน โดยเพ่ิมประสิทธิภำพโลจิสติกส์
เพ่ือลดต้นทุน รวมทั้งยกระดับคุณภำพสินค้ำอุตสำหกรรมให้ได้มำตรฐำนสำกล 

2.7.3.5 พัฒนำเขตอุตสำหกรรมเหล็กอย่ำงยั่งยืน ในพ้ืนที่อ ำเภอบำงสะพำน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยด ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ 
รวมถึงจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ 
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2.7.3.6 พัฒนำประสิทธิภำพในกำรผลิตอำหำรของพ้ืนที่จังหวัดชัยนำท สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
พระนครศรีอยุธยำ สุพรรณบุรี รำชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้ำว 
พืชผัก มะพร้ำว และประมงน้ ำจืดของประเทศ ให้สำมำรถเป็นฐำนส่งออกอำหำร
รำยใหญ่ของโลก โดยเน้นกำรผลิตและกำรแปรรูปที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม รวมถึง
กำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพำะปลูกมะพร้ำว เพ่ือกำรส่งออกสินค้ำเกษตรคุณภำพสูง ที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้บริโภคในตลำดเฉพำะและตลำดระดับบน 

2.7.3.7 พัฒนำธุรกิจกำรค้ำขำยผลไม้ ในพ้ืนที่จังหวัดนครนำยก ปรำจีนบุรี และฉะเชิงเทรำ
ให้เป็นฐำนกำรผลิตและจ ำหน่วยผลไม้เพ่ือกำรส่งออก โดยปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยในทุกขั้นตอน ตลอดจนรักษำคุณภำพสินค้ำ 

2.7.3.8 ส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ ในจังหวัดสระบุรีและรำชบุรี  
และ สุกร ไก่ และเป็ด ในจังหวัดรำชบุรีและนครปฐม ให้มีผลผลิตที่มีคุณภำพ 
ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคท้ังในประเทศ
และต่ำงประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีควำมรู้ สำมำรถใช้เทคโนโลยีกำรผลิต
ที่ทันสมัยและเลือกพันธุ์ที่เหมำะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ให้มีประสิทธิภำพ 

2.7.3.9 พัฒนำพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ของจังหวัดสระบุรี ลพบุรี กำญจนบุรี เพชรบุรี  
และประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นฐำนกำรผลิตอำหำรและแหล่งแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรของประเทศ โดยพัฒนำระบบกำรปลูกพืชไร่แบบผสมผสำนและกำรปศุสัตว์
ที่สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกำรเพำะปลูกไปสู่พืชที่มี
มูลค่ำสูงทำงเศรษฐกิจและปลอดสำรพิษ 

2.7.3.10 พัฒนำพ้ืนที่ที่มีศักยภำพด้ำนประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำบริเวณชำยฝั่งรอบอ่ำวไทย 
ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงครำม และสมุทรสำคร ให้คง
ควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลอย่ำงยั่งยืน โดยเร่งรัดกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และกำรจัด กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ
และเหมำะสม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 

2.7.3.11 สนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธีเพำะปลูกที่เหมำะสม เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสำน และเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งลดกำรใช้สำรเคมี เพ่ือฟ้ืนฟูและปรับปรุง 
ดินที่มีปัญหำ ได้แก่ จังหวัดนครนำยก นครปฐม ปทุมธำนี สระบุรี  และ
พระนครศรีอยุธยำ ซึ่งประสบปัญหำดินเปรี้ยว จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี 
กำญจนบุรี อ่ำงทอง สิงห์บุรี ชัยนำท และปรำจีนบุรี ซึ่งประสบปัญหำดินเค็ม  
เป็นต้น ตลอดจนลดปัญหำสำรเคมีตกค้ำงในผลผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรส่งออก  

2.7.3.12 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชำยทะเลนำนำชำติในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
ให้เป็นฐำนกำรกระจำยรำยได้และสร้ำงงำน โดยยกระดับคุณภำพของกำรให้บริกำร 

2.7.3.13 ฟ้ืนฟูและปรับปรุงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดนครนำยก ปรำจีนบุรี ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภำพ และกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน    
โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
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2.7.3.14 สนับสนุนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อ่ำงทอง สิงห์บุรี 
ลพบุรี ชัยนำท และกำญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวด้ำนประวัติศำสตร์ 
วัฒนธรรม และเกษตร โดยกำรปรับปรุงพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
และเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 

2.7.3.15 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์กำรท่องเที่ยวในจังหวัดปรำจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็น         
แหล่งท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบรำณสถำนและสินทรัพย์     
ทำงวัฒนธรรม 

2.7.3.16 ปรับปรุงและพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี          
และสมุทรสำครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้ำนโบรำณสถำนและสถำนที่ส ำคัญ      
ด้ำนวัฒนธรรมประเพณี โดยฟ้ืนฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวให้เหมำะสม 
กับสภำพแวดล้อม 

2.7.3.17 พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจชำยแดนอ ำเภออรัญประเทศให้เป็นประตูและศูนย์กลำง
ทำงกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว และกำรลงทุน ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศกัมพูชำ
และเวียดนำม โดยจัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมำะสม พัฒนำเชื่อมโยง
โครงข่ำยคมนำคมขนส่งให้มีประสิทธิภำพ อ ำนวยควำมสะดวกบริเวณจุดผ่ำนแดน 
รวมถึงขยำยกำรบริกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ 

2.7.3.18 พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจชำยแดนบ้ำนน้ ำพุร้อน อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี  
ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จำกท่ำเรือทวำย – ท่ำเรือ
แหลมฉบัง - ท่ำเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชำ – ท่ำเรือวังเตำ ประเทศเวียดนำม 
โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเดินทำง 
และขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมถึงพัฒนำระเบียบพิธีกำรศุลกำกร 
กฎระเบียบกำรค้ำและกำรลงทุน ให้มีควำมทันสมัยและมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ 
ตลอดจนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน 

2.7.3.19 พัฒนำพ้ืนที่จุดผ่อนปรนกำรค้ำพิเศษด่ำนสิงขร อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพ่ือยกระดับเป็นด่ำนถำวรเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวจำกด่ำนสงิขร – 
มูด่อง – มะริด ของพม่ำ โดยกำรจัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำในอนำคต ปรับปรุงพัฒนำระบบโลจิสติกส์ ระบบสำธำรณูปโภค – 
สำธำรณูปกำร จุดบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกบริเวณจุดผ่ำนแดน 

2.7.3.20 พัฒนำเมืองปริมณฑล (สมุทรปรำกำร นนทบุรี ปทุมธำนี นครปฐม และสมุทรสำคร) 
ให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรบริกำรธุรกิจและกำรพำณิชย์  ศูนย์กลำงกำรขนส่ง
และโลจิสติกส ์ศูนย์บริกำรด้ำนสุขภำพและกำรศึกษำและเมืองที่อยู่อำศัย โดยประสำน
กำรวำงระบบโครงข่ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะ และบริกำร
ทำงสังคมกับมำตรกำรทำงผังเมือง เพ่ือชี้น ำให้กำรขยำยตัวของเมืองมีแบบแผน
และเหมำะสม 

2.7.3.21 พัฒนำจังหวัดปรำจีนบุรี ให้เป็นเมืองอุตสำหกรรมสีเขียว ศูนย์กลำงกำรค้ำ
กำรบริกำร และศูนย์กลำงกำรคมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์ระดับนำนำชำติ 
โดยกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบโครงข่ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้เชื่อมต่อ
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และรองรับกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำรพัฒนำให้เป็นพ้ืนที่
ต้นแบบกำรพัฒนำสมุนไพรแบบครบวงจรและเชื่อมโยงไปสู่กำรท่องเที่ยว  
เพ่ือสุขภำพ 

2.7.3.22 พัฒนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและสระบุรีให้เป็นเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
ของภำคกลำงตอนบน โดยพัฒนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำให้เป็นศูนย์กลำง
ทำงกำรท่องเที่ยวด้ำนประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม พร้อมทั้ง พัฒนำ
จังหวัดสระบุรีให้เป็นศูนย์กลำงกำรพำณิชย์และบริกำรที่เชื่อมโยงกับ
อุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำงและขนส่ง โดยเชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคม 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริมกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 

2.7.3.23 พัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี รำชบุรี และเพชรบุรี ให้เป็นศูนย์กำรธุรกิจกำรค้ำ
และบริกำร สนับสนุนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำอุตสำหกรรมแปรรูป
กำรเกษตร และกำรค้ำชำยแดนของภำคตะวันตก โดยกำรจัดระเบียบกำรขยำยตัว
ของชุมชนเมืองให้เหมำสมสอดคล้องกับกำรวำงระบบโครงข่ำยบริกำรพ้ืนฐำน
และระบบขนส่งมวลชน 

2.7.4 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออก 
2.7.4.1 ยกระดับกำรพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 

(ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง) ให้เป็นกลุ่มอุตสำหกรรมส ำหรับกิจกำรที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสำหกรรมแห่งอนำคต โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กำรขนส่งให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล รวมทั้งส่งเสริมกำรวิจัย
และพัฒนำและอ ำนวยควำมสะดวก 

2.7.4.2 พัฒนำจังหวัดสมุทรปรำกำรให้เป็นฐำนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ โดยปรับปรุงและขยำยระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเตรียมกำรป้องกัน
และควบคุมปัญหำสิ่งแวดล้อม 

2.7.4.3 พัฒนำกำรผลิตและกำรค้ำผลไมใ้นจังหวัดระยองด้ำนตะวันออก จังหวดัจันทบุรี  
ตรำด และฉะเชิงเทรำ ให้เป็นฐำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลไม้เพ่ือกำรส่งออก   
โดยสนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธีเพำะปลูกที่เหมำะสม เช่น เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรผสมผสำน และเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งลดกำรใช้สำรเคมี เพ่ือแก้ไข
ปัญหำทรัพยำกรดินเสื่อมโทรมและปัญหำสำรเคมีตกค้ำง ควบคู่กับกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยในทุกขั้นตอนโดยใช้ประโยชน์ 
จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำรรักษำคุณภำพผลผลิตให้ได้มำตรฐำน 

2.7.4.4 ส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร และ ไก่ ในจังหวัดชลบุรี และ ฉะเชิงเทรำ  
ให้ผลผลิตมีคุณภำพและได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีควำมรู้ 
สำมำรถใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัยและเลือกพันธุ์ที่เหมำะสม สำมำรถบริหำร
จัดกำรตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.7.4.5 พัฒนำพื้นที่ที่มีศกัยภำพด้ำนประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำบริเวณชำยฝั่งอ่ำวไทย
ได้แก่ จังหวัดสมุทรปรำกำร ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตรำด ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์
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ของทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลอย่ำงยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และกำรจัดกำร
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและเหมำะสม ควบคู่
ไปกับกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพประมงที่ถูกวิธี 

2.7.4.6 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชำยทะเลนำนำชำติในจังหวัดชลบุรีให้เป็นฐำนกำรกระจำย
รำยได้และกำรสร้ำงงำนโดยยกระดับคุณภำพของธุรกิจบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

2.7.4.7 ฟ้ืนฟูและปรับปรุงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรำ จันทบุรี และตรำด
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภำพ และกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

2.7.4.8 พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนบ้ำนแหลมและบ้ำนผักกำด อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน 
จังหวัดจนัทบุรี ให้เปน็ศูนย์กลำงกำรค้ำขำยชำยแดนเชื่อมโยงกบัจังหวัดพระตะบอง
และเมืองไพลินของกัมพูชำ โดยปรับปรุงและพัฒนำระบบบริกำรพ้ืนฐำน
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุน ตลอดจนพัฒนำจุดตรวจชำยแดน
เพ่ือสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนสำกล  

2.7.4.9 พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจชำยแดนหำดเล็ก อ ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด ให้เป็น
ศูนย์กลำงธุรกิจกำรค้ำชำยแดนและกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดเกำะกง 
กัมพูชำ โดยจัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคม 
และระบบ โลจิสติกส์ รวมถึงยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรและอ ำนวย 
ควำมสะดวกบริเวณจุดผ่ำนแดน 

2.7.4.10 พัฒนำเมืองส ำคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองศูนย์กลำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น จังหวัดฉะเชงิเทรำ 
เป็นเมืองน่ำอยู่ รองรับกำรขยำยตัวของกรุงเทพฯ และระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก พัทยำ เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภำพ และนันทนำกำร 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ ศูนย์กำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ อู่ตะเภำ เป็นศูนย์ธุรกิจ
กำรบินและโลจิสติกส์อำเซียน และระยองเป็นเมืองแห่งกำรศึกษำและวิทยำศำสตร์ 

2.7.5 จุดเน้นการพัฒนาภาคใต ้
2.7.5.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตยำงพำรำ ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีกำรเพำะปลูก 

กำรบ ำรุงรักษำและกำรเก็บเก่ียวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และลดต้นทุนกำรผลิต  
2.7.5.2 ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในกำรแปรรูปและเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตยำงพำรำ ทั้งผลิตภัณฑ์ยำงขั้นต้น ขั้นกลำง 
อำทิ ยำงแท่ง ยำงเครฟ และยำงคอมปำวด์ เพ่ือยกระดับคุณภำพมำตรฐำน
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด โดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนที่มี
ศักยภำพในแหล่งผลิตส ำคัญของภำค อำทิ จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี นครศรีธรรมรำช 
และตรัง ตลอดจนส่งเสริมกำรรวมกลุ่มท ำกำรเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตจำกกำรใช้ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตที่เหมำะสมและลดต้นทุนกำรผลิต 

2.7.5.3 สนับสนุนกำรศึกษำวิจัยนวัตกรรมกำรแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลค่ำผลผลิตยำง  
และไม้ยำงพำรำ โดยส่งเสริมศูนย์กลำงอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำแบบครบวงจร 
เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมยำงพำรำที่ใช้นวัตกรรมและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรขยำยผลงำนวิจัย สู่ภำคอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ 
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เช่น กำรใช้ยำงพำรำเป็นวัตถุดิบส ำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในงำนวิศวกรรมหรือใช้ใน
อุตสำหกรรม (แผ่นยำงปูพ้ืน ยำงรองหมอนรำงรถไฟ และยำงรองคอสะพำน)  
และวัสดุทำงกำรแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือยำง ถุงยำงอนำมัย และสำยน้ ำเกลือ) 
ตลอดจนส่งเสริมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่ำสูง 

2.7.5.4 พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน้ ำมัน โดยส่งเสริมกำรปลูกปำล์มสำยพันธุ์ดี  
ที่ให้ผลผลิตสูง และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรรักษำคุณภำพผลผลิตหลัง 
กำรเก็บเกี่ยว ส่งเสริมให้มีกำรน ำงำนวิจัยเทคโนโลยีกำรวัดคุณภำพน้ ำมันปำล์ม
ให้กับศูนย์รับซื้อและลำนเทเพ่ือให้มีกำรซื้อขำยในรำคำที่เป็นธรรม พัฒนำและส่งเสริม
กำรลงทุนจัดตั้งศูนย์กลำงอุตสำหกรรมแปรรูปปำล์มน้ ำมันครบวงจร  
และศูนย์กลำงกำรผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดกระบี่และสุรำษฎร์ธำนี 

2.7.5.5 ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรำยย่อยปรับระบบกำรผลิตให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้  
อำทิ กำรท ำเกษตรผสมผสำน เกษตรทฤษฎีใหม่ กำรปลูกพืชแซมในสวนยำง  
เพ่ือเพ่ิมรำยได้และลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนด้ำนรำคำยำงพำรำและปำล์ม
น้ ำมันซึ่งเป็นแหล่งรำยได้หลักของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

2.7.5.6 กำรพัฒนำและสนับสนุนกำรปลูกข้ำวพ้ืนเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพำะถิ่น  
โดยกำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนเพื่อยกระดับสินค้ำข้ำวให้เป็น 
ข้ำวคุณภำพระดับพรีเมี่ยม  เช่น ข้ำวสังข์หยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก  
เป็นต้น และให้มีกำรข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์  พร้อมทั้งรักษำพ้ืนที่นำ 
ที่มีศักยภำพในกำรผลิตข้ำวบริเวณลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ และลุ่มน้ ำปำกพนัง  
เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรให้กับภำค โดยกำรพัฒนำแหล่งน้ ำและระบบ
ชลประทำนในพื้นที่ท ำนำให้ทั่วถึง 

2.7.5.7 ส่งเสริมกำรขยำยพ้ืนที่ปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและจังหวัด
ชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตส ำคัญของภำค เพ่ือเพ่ิมปริมำณผลผลิตมะพร้ำวให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรบริโภคท้ังในรูปแบบมะพร้ำวอ่อนและมะพร้ำวกะทิ รวมทั้ง 
กำรส่งเสริมกำรแปรรูปเป็นน้ ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ยำ สปำ  
และเครื่องส ำอำง 

2.7.5.8 ส่งเสริมกำรผลิตทุเรียนพันธุ์ดีในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี โดยเฉพำะ 
พันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้ำนยำว เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำนกำร
ส่งออก ตั้งแต่กำรปลูก กำรเก็บเกี่ยว กำรเก็บรักษำผลผลิต รวมทั้งกำรพัฒนำ 
เพ่ิมช่องทำงกำรตลำดให้กับเกษตรกร และส่งเสริมกำรปลูกทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง
ที่มีรสชำติโดดเด่น อำทิ พันธุ์สำลิกำ จังหวัดพังงำ 

2.7.5.9 ส่งเสริมกำรปลูกมังคุดท่ีมีคุณภำพเพ่ือกำรส่งออกในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรวิจัยและพัฒนำกำรแปรรูป
ผลผลิตเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม เวชภณัฑ์ยำและเครื่องส ำอำง 
ที่ได้มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในตลำดโลก 

2.7.5.10 ส่งเสริมกำรผลิตกล้วยหอมทองคุณภำพส่งออกในจังหวัดชุมพร และสุรำษฎร์ธำนี 
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2.7.5.11 ยกระดับอุตสำหกรรมประมง กำรเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ ำชำยฝั่งเพ่ือกำรส่งออก
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช 
โดยพัฒนำเพ่ือยกระดับศูนย์วิจัยและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้เป็นศูนย์กระจำย 
พันธุ์สัตว์น้ ำที่มีคุณภำพ ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์ม 
(Good Aquaculture Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้ง
กระบวนกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ มีสุขอนำมัยที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำม
กฎและกติกำสำกล ตลอดจนกำรพัฒนำระบบตลำด รวมทั้งส่งเสริมกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่หลำกหลำยและได้มำตรฐำน สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ทำงกำรตลำดและเป็นแหล่งรำยได้ท่ีส ำคัญให้กับภำคใต้ได้อย่ำงยั่งยืน 

2.7.5.12 ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโคเนื้อศรีวิชัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี 
นครศรีธรรมรำช และพัทลุง ให้เป็นฐำนกำรผลิตโคเนื้อที่มีเนื้อคุณภำพสูง 
และได้มำตรฐำน โดยพัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์ กำรขยำยกำรเพำะเลี้ยง กำรก ำหนด
มำตรฐำนและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับตลำดแหล่งท่องเที่ยว 
ของภำคใต้และพัฒนำให้เป็นสินค้ำส่งออกส ำคัญของพ้ืนที่ 

2.7.5.13 รักษำควำมมีชื่อเสียงและมำตรฐำนบริกำรแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก อำทิ 
จังหวัดภูเก็ต พังงำ กระบี่ เกำะสมุย เกำะพะงัน ให้สำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน
ด้วยกำรเพ่ิมมำตรฐำนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว กำรจัดกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้อง 
กับควำมสำมำรถในกำรรองรับได้ของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) สนับสนุน 
กำรพัฒนำธุรกิจบริกำรท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่ำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีระดับคุณภำพบริกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนำและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวทำงทะเลด้วย  
เรือส ำรำญในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่  และอ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
และส่งเสริมอุตสำหกรรม MICE ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

2.7.5.14 ส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบนบกที่มีศักยภำพ สนับสนุนกำรเชื่อมโยง  
กำรท่องเที่ยวระหว่ำงฝั่งทะเลอันดำมันและฝั่งทะเลอ่ำวไทย โดยให้มีกำรพัฒนำ
ระบบกำรให้บริกำรและ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีได้มำตรฐำน รวมทั้งระบบ
เชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมที่สะดวกรวดเร็วและได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย  
เช่น เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงำ กระบี่ 
และเกำะสมุย เกำะพะงัน เกำะเต่ำ ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และแหล่งท่องเที่ยว
ทำงทะเล เช่น ชำยหำดทุ่งววัแล่น จังหวัดชุมพร  ชำยทะเลสิชล และขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวบนบกที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ชำยฝั่งอันดำมัน 
และฝั่งอ่ำวไทย อำทิ เขื่อนรัชชประภำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  อุทยำนแห่งชำติเขำหลวง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

2.7.5.15 ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและสปำ รวมทั้งกำรบ ำบัด 
รักษำทำงกำรแพทย์ในแหล่งน้ ำแร่ที่ส ำคัญ ได้แก่ จังหวัดระนอง กระบี่ และพัทลุง 
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โดยยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรสู่สำกลที่ค ำนึงถึงควำมสะอำด สวยงำม 
และมำตรฐำนสุขอนำมัย 

2.7.5.16 กำรพัฒนำธุรกิจต่อเนื่องกำรท่องเที่ยว โดยยกระดับสินค้ำ OTOP อำทิ เครื่องจักสำน
ย่ำนลิเภำ และผลิตภัณฑ์กระจูด จังหวัดพัทลุง ผ้ำไหมพุมเรียง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
และผ้ำทอนำหมื่นศร ีจังหวัดตรงั โดยสนบัสนนุกำรออกแบบผลติภัณฑ์และกำรบรรจุ
หีบห่อที่ทันสมัยตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่ม
เป็นวิสำหกิจชุมชน ตลอดจนให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรเพ่ิมช่องทำง
กำรตลำดโดยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)  

2.7.5.17 พัฒนำเมืองศูนย์กลำงและเมืองส ำคัญของภำค  พัฒนำเมืองศูนย์กลำงของจังหวัด
ให้เป็นเมืองน่ำอยู่  มีควำมปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทำงสะดวก  
ระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรมีคุณภำพและทั่วถึง  เช่น  กำรพัฒนำเมือง
ภูเก็ต เป็นเมือง Smart City และกำรพัฒนำพ้ืนที่รอบสถำนีขนส่งระบบรำง 
ในเมืองที่มีศักยภำพส ำคัญ อำทิ เมืองทุ่งสง เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยง 
กำรขนส่งและกระจำยสินค้ำระบบรำงและประเทศเพ่ือนบ้ำน 

2.7.6 จุดเน้นการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
2.7.6.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลติยำงพำรำ โดยกำรพัฒนำยำงสำยพันธุท์ี่เหมำะสมกับพ้ืนที่ 

และส่งเสริมกำรปลูกยำงทดแทนยำงพันธุ์ดีในพ้ืนที่เหมำะสม โดยเฉพำะในพ้ืนที่  
3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีกำรเพำะปลูก  
กำรบ ำรุงรักษำและกำรเก็บเก่ียวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนกำรผลิต 

2.7.6.2 ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำร
แปรรูปและเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตยำงพำรำ ทั้งผลิตภัณฑ์ยำงขั้นต้น ขั้นกลำง  
อำทิ ยำงแท่ง ยำงเครฟ  และยำงคอมปำวด์ เพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำน 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด โดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรและวิสำหกิจ
ชุมชนที่มศีักยภำพในจังหวัดสงขลำ และยะลำ และในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลติควบคู่กับกำรลดต้นทุนกำรผลิต 

2.7.6.3 สนับสนุนกำรศึกษำวิจัยนวัตกรรมเพ่ือกำรแปรรูปเพ่ิมมูลค่ำยำงพำรำและไม้ยำงพำรำ 
โดยส่งเสริมศูนย์กลำงอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำในรูปแบบเมืองยำงในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลำ และเขตอุตสำหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 
และจังหวัดนรำธิวำส) เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมยำงพำรำที่ใช้
นวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรขยำยผลงำนวิจัย  
สู่อุตสำหกรรมปลำยน้ ำ เช่น อุตสำหกรรมกำรผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในงำนวิศวกรรม 
(แผ่นยำงปูพื้น ยำงรองหมอนรำงรถไฟ และยำงรองคอสะพำน) และวัสดุทำงกำรแพทย์ 
(วัสดุจัดฟัน ถุงมือยำง ถุงยำงอนำมัย และสำยน้ ำเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมกำรผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่ำสูง 

2.7.6.4 พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน้ ำมัน โดยส่งเสริมกำรปลูกปำล์มสำยพันธุ์ดี 
ที่ให้ผลผลิตสูง และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรรักษำคุณภำพผลผลิตหลัง 
กำรเก็บเกี่ยว ส่งเสริมให้มีกำรน ำงำนวิจัยเทคโนโลยีกำรวัดคุณภำพน้ ำมันปำล์ม
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ให้กับศูนย์รับซื้อและลำนเทเพ่ือให้มีกำรซื้อขำยในรำคำที่เป็นธรรม และส่งเสริม
กำรด ำเนินธุรกิจปำล์มน้ ำมันของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมกำรจัดตั้ง
อุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอลขั้นต้นและขั้นปลำยเพื่อแปรรูปปำล์มน้ ำมันครบวงจร
เพ่ือรองรับผลผลิตที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนำคต  

2.7.6.5 ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรำยย่อยปรับระบบกำรผลิตให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้  
อำทิ กำรท ำเกษตรผสมผสำน เกษตรทฤษฎีใหม่ กำรปลูกพืชแซมในสวนยำง  
เพ่ือเพ่ิมรำยได้และลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนด้ำนรำคำยำงพำรำและปำล์ม
น้ ำมันซึ่งเป็นแหล่งรำยได้หลักของเกษตรกรในพ้ืนที่  

2.7.6.6 พัฒนำและสนับสนุนกำรปลูกข้ำวพ้ืนเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพำะถิ่น โดยกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนเพื่อยกระดับสินค้ำข้ำวภำคใต้ให้เป็นข้ำวคุณภำพ
ระดับพรีเมี่ยม และให้มีกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ พร้อมทั้งรักษำพ้ืนที่นำ
ที่มีศักยภำพในกำรผลิตข้ำวบริเวณลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ และลุ่มน้ ำปัตตำนี  
ลุ่มน้ ำบำงนรำ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรให้กับภำค โดยกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ
และระบบชลประทำนในพ้ืนที่ท ำนำให้ทั่วถึง 

2.7.6.7 ส่งเสริมกำรผลิตทุเรียนพันธุ์ดีในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ โดยเฉพำะพันธุ์หมอนทอง  
ชะนี และก้ำนยำว เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำนกำรส่งออก ตั้งแต่กำรปลูก 
กำรเก็บเกี่ยว กำรเก็บรักษำผลผลิต รวมทั้งกำรพัฒนำเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดให้กับ
เกษตรกร และส่งเสริมกำรปลูกทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีรสชำติโดดเด่น อำทิ  
พันธุ์พวงมณี อ ำเภอเบตง 

2.7.6.8 ส่งเสริมกำรปลูกมังคุดท่ีมีคุณภำพเพ่ือกำรส่งออกในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีกำรวิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม เวชภัณฑ์ยำและเครื่องส ำอำงที่ได้มำตรฐำนและเป็นที่
ยอมรับในตลำดโลก 

2.7.6.9 ยกระดับอุตสำหกรรมประมง กำรเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ ำชำยฝั่งเพ่ือกำรส่งออก
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดสงขลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส  
โดยพัฒนำเพ่ือยกระดับศูนย์วิจัยและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้เป็นศูนย์กระจำยพันธุ์
สัตว์น้ ำที่มีคุณภำพ ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์ม 
(Good Aquaculture Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้ง
กระบวนกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ มีสุขอนำมัยที่ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำม
กฎและกติกำสำกล ตลอดจนกำรพัฒนำระบบตลำด รวมทั้งส่งเสริมกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่หลำกหลำยและได้มำตรฐำนสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ทำงกำรตลำดและเป็นแหล่งรำยได้ท่ีส ำคัญให้กับภำคใต้ได้อย่ำงยั่งยืน 

2.7.6.10 ส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรำยได้ในจังหวัดสตูล ปัตตำนีและนรำธิวำส  
โดยพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ และกำรขยำยกำรเลี้ยง เพ่ือให้เพียงพอต่อกำรบริโภคในพ้ืนที่ 

2.7.6.11 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรรองรับของพ้ืนที่ 
(Carrying Capacity) อำทิ เกำะตะรุเตำ เกำะหลีเป๊ะ เกำะอำดัง-รำวี จังหวัดสตูล 
และสนับสนุนกำรพัฒนำธุรกิจบริกำรท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่ำให้เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม มีระดับคุณภำพบริกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และระบบรักษำ 
ควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมอุตสำหกรรม MICE ในจังหวัดสงขลำ    

2.7.6.12 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มี
ศักยภำพของพ้ืนที่ ในจังหวัดสตูล สงขลำ และ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือให้มี
รูปแบบกำรท่องเที่ยวชุมชนที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่  
อำทิ กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำรท่องเที่ยววิถีไทย และกำรท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม 
ควบคู่กับกำรพัฒนำควำมรู้ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชน กำรเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด 
และสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยให้ท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบกำร
ท่องเที่ยวรำยใหญ่ รวมทั้งพัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ที่
มีควำมโดดเด่นด้ำนอำรยธรรมให้มีภูมิสถำปัตยกรรมที่สวยงำม มีสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกที่เพียงพอและได้มำตรฐำน และจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม 
เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมที่เชื่อมโยงเส้นทำง 
กำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเมืองเก่ำ อำทิ สงขลำ 
ปัตตำนี สตูล และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ำงขึ้น (Man-made Attraction) 
อำทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำ อุทยำนวิทยำศำสตร์ และอุทยำนกำรเรียนรู้ เป็นต้น 

2.7.6.13 ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและสปำ รวมทั้งกำรบ ำบัด 
รักษำทำงกำรแพทย์ในแหล่งผลิตสมุนไพรและน้ ำร้อน ได้แก่ จังหวัดสงขลำ สตูล 
และยะลำ โดยยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรสู่สำกลที่ค ำนึงถึงควำมสะอำด 
สวยงำม และมำตรฐำนสุขอนำมัย 

2.7.6.14 กำรพัฒนำธุรกิจต่อเนื่องกำรท่องเที่ยว โดยยกระดับสินค้ำ OTOP อำทิ 
เครื่องแต่งกำยมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เครื่องจักสำนย่ำนลิเภำ 
จังหวัดนรำธิวำส ผ้ำทอเกำะยอ จังหวัดสงขลำ โดยสนับสนุนกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกำรบรรจุหีบห่อที่ทันสมัยตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชน ตลอดจนให้ควำมรู้  
ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดโดยผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)   

2.7.6.15 พัฒนำด่ำนชำยแดนไทย – มำเลเซีย  และเมืองชำยแดน  โดยพัฒนำด่ำนชำยแดน
ให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เพียงพอและได้มำตรฐำนสำกล จัดระเบียบกำรใช้
พ้ืนที่บริเวณด่ำนชำยแดน ชุมชนและพื้นที่หลังด่ำนให้เหมำะสม อำทิ บริเวณ
ด่ำนชำยแดนสุไหงโก-ลก ด่ำนชำยแดนตำกใบ และด่ำนชำยแดนบูเก๊ะตำ 
ด่ำนเบตง รวมทั้งพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมและกำรขนส่งเพื่อลดปัญหำควำมแออัด
ของกำรจรำจรบริเวณชำยแดน อำทิ ด่ำนชำยแดนสะเดำ ด่ำนชำยแดนปำดังเบซำร์ 
เป็นต้น 

2.7.6.16 พัฒนำเศรษฐกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพำะ โดย (๑) 
พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลำ (สะเดำและปำดังเบซำร์) ให้เป็นประตู
เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจภำคเหนือของมำเลเซีย (NCER) เชื่อมโยง 
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ อิสกันดำร์ ประเทศมำเลเซีย รวมทั้งกำรพัฒนำแนวพ้ืนที่
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เศรษฐกิจเชื่อมโยงอินโดนีเซีย–มำเลเซีย–ไทย ตำมกรอบ IMT- GT (๒) พัฒนำ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนรำธิวำส ให้เป็นประตูเชื่อมโยงกำรค้ำชำยแดน  
โดยกำรพัฒนำจำกพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนในของจังหวัดและบริเวณด่ำนชำยแดน 
สุไหงโก-ลก/ ด่ำนชำยแดนตำกใบและด่ำนชำยแดนบูเก๊ะตำกับรัฐกลันตันและพ้ืนที่
เศรษฐกิจภำคตะวันออกของประเทศมำเลเซีย (ECER) ต่อเนื่องไปยังประเทศ
สิงคโปร์ (3) พัฒนำเมืองต้นแบบ “สำมเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสร้ำงงำน 
สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน และเพ่ิมพ้ืนที่ควำมปลอดภัยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
โดยน ำร่องใน 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี เป็นเมืองต้นแบบ
อุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตร อ ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส เป็นศูนย์กลำง
กำรค้ำชำยแดนระหว่ำงประเทศ และอ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ เป็นเมือง
ต้นแบบกำรพัฒนำที่พ่ึงพำตนเองอย่ำงยั่งยืน 

 
2.8 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพือ่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.8.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นที่ 2.1 - 2.6 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 เป้าหมาย 

 คนไทยมีศักยภำพ ทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถตลอดช่วงวัย 
 คนไทยทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงในชีวิต 

 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 75 ของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยมีศักยภำพ ทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น 
 ร้อยละ 75 ของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมมั่นคงในชีวิต 

 
3.1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 

1. เด็กปฐมวัย : มีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพ 
2. เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น : มสีติปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์เพ่ิมขึ้น  
3. วัยแรงงำน : มีควำมรู้และมีทักษะเป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน และมีทักษะ

ทำงกำรเงินที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ 
4. ผู้สูงอำยุวัยต้น : มีงำนท ำและรำยได้ที่เหมำะสมกับศักยภำพของผู้สูงอำยุ 

ตัวช้ีวัด 
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 เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80   
 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีคะแนน EQ และ IQ เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
 ผู้ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพและผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ

มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 
 กำรออมส่วนบุคคลต่อรำยได้พึงจับจ่ำยใช้สอยเพ่ิมขึ้น 
 กำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุ (อำยุ 60-69 ปี) เพ่ิมขึ้น 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.1.1.1 ส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีกำรเลี้ยงดูอย่ำงเหมำะสมจำกครอบครัว

ให้มีพัฒนำกำรสมวัย  
3.1.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะชีวิตและกำรเรียนรู้ กำรประกอบอำชีพ

และกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกันและท ำงำนกับผู้อ่ืนได้ภำยใต้บริบทสังคม     
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มด้อยโอกำส 

3.1.1.3 กำรพัฒนำทักษะอำชีพส ำหรับแรงงำน โดยส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะฝีมือแรงงาน 
3.1.1.4 ให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ           

เพ่ือสร้ำงรำยได้และควำมมั่นคงในชีวิต 
3.1.1.5 ส่งเสริมให้แรงงานได้รับความรู้และทักษะการบริหารจัดการด้านการเงิน 

เพ่ือให้มีเงินออมเพียงพอในการใช้ชีวิตหลังวัยท างาน 
3.1.1.6 ส่งเสริมกำรฝึกอำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้อย่ำงต่อเนื่องให้แก่ผู้สูงวัย เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคง

ในชีวิต ก ำหนดมำตรกำรจูงใจในกำรส่งเสริมกำรจำ้งงำนผู้สูงอำยุ และกำรขยำยอำยุงำน
ในสำขำที่ขำดแคลน      

 
3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 เป้าหมาย 
 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

อย่ำงต่อเนื่อง 
 ตัวช้ีวัด 

 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำของ IMD ดีขึ้น 
 กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรอ่ำนหำควำมรู้เพ่ิมข้ึน 
 กำรอ่ำนของคนไทยเพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 85 
 จ ำนวนแรงงำนที่ขอเทียบโอนประสบกำรณ์และควำมรู้เพื่อขอวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มข้ึน 

เฉลี่ยร้อยละ 20 
 

3.2.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
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 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มำตรฐำน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น มีทักษะในกำรคิด
วิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง ตอบสนองควำมต้องกำรของคนทุกช่วงวัย 
และมีศักยภำพที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

(O - NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
 ร้อยละของก ำลังแรงงำน (อำยุ ๑๕ - ๕๙ ปี) ที่มีกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน  
 ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำได้รับบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง (ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 30 Mbps)  
 กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตเพ่ือศึกษำหำควำมรู้และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ิมมำกข้ึน    
 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพเพ่ิมขึ้น 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

3.2.1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
กำรพัฒนำกำรอ่ำน ทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษำ และคุณลักษณะ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ ทุกประเภทกำรศึกษำ 
พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำร องค์ควำมรู้แบบสหวิทยำกำร 
กำรปฏิบัติจริงเอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะชีวิตและทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
กำรสร้ำงสมรรถนะควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในสำขำวิชำหรืออำชีพตำมควำม
ถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน รวมทั้งเร่งรัดกำรยกระดับกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย
และภำษำอังกฤษในกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำ (STEMA) 

3.2.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบและมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำระบบ
และกลไกกำรทดสอบ กำรวัดและกำรประเมินควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ผู้เรียนในทุกระดับกำรศึกษำ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย พัฒนำระบบคลังข้อสอบเพ่ือวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มำตรฐำน ครอบคลุมกำรวัดควำมรู้ ทักษะ
และสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนำมำตรฐำนและระบบกำรประเมินคุณภำพ
สถำนศึกษำท้ังกำรประเมินคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

3.2.1.3 ส่งเสริมกำรผลิต และพัฒนำคุณภำพครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
เป็นผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้ำงแรงบันดำลใจ ผู้ให้ค ำปรึกษำ
และชี้แนะ ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำสถำบันกำรศึกษำที่เป็นหน่วยผลิต
ครูและสถำนศึกษำที่เป็นหน่วยปฏิบัติกำรสอนให้มีคุณภำพและมำตรฐำนใน
สำขำวิชำที่สถำบันกำรศึกษำเชี่ยวชำญ รวมทั้งพัฒนำศักยภำพครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3.2.1.4 พัฒนำสถำบันระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำให้ผลิตและพัฒนำก ำลังคน
ตำมควำมเชี่ยวชำญและควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน ให้สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและตำมนโยบำยของประเทศ ปรับหลักสูตรและกำรประเมิน
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กำรศึกษำด้ำนวิชำชีพให้สอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีพ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมรูปแบบประชำรัฐ ทั้งระหว่ำงองค์กรภำยใน 
และต่ำงประเทศ รวมทั้งจัดท ำข้อมูลควำมต้องกำรของตลำดงำนทั้งด้ำนอำชีพ 
และสมรรถนะ และติดตำมกำรท ำงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเพ่ือใช้วำงแผน 
กำรผลิตก ำลังคน 

3.2.1.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน จัดกำรศึกษำทำงไกลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สนับสนุน
กำรบูรณำกำรโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมเพ่ือกำรศึกษำ และกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ให้สำมำรถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.2.1.6 ส่งเสริมกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (3 – 5 ปี) กำรจัดกำร
ศึกษำกลุ่มเฉพำะด้ำน เฉพำะทำง และกลุ่มที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
ในทุกระดับ ทุกประเภทกำรศึกษำ เช่น โรงเรียนส ำหรับผูสู้งวัย กำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กทุกสังกัด บูรณำกำรฐำนข้อมูลและพัฒนำระบบติดตำมเด็กออก
กลำงคันและเด็กที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำ สร้ำงกลไกควำมร่วมมือพัฒนำระบบ 
กำรสะสมและเทียบโอนผลกำรเรียนกำรศึกษำในระบบและนอกระบบกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย และประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน รวมทั้งปรับระบบกำรศึกษำให้ผู้เรียน
สำยสำมัญและสำยอำชีพเรียนข้ำมสำยได้ ตลอดจนส่งเสริมกำรผลิตสื่อกำรอ่ำน 
และกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และรำคำถูก และพัฒนำแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ 
และมีชีวิตให้มีควำมหลำกหลำยเอ้ือต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 เป้าหมาย 
 คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีต่อสังคม 

 ตัวช้ีวัด 
 ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึน 

 
3.3.1 การส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 คนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นไทยที่ดีงำม รวมทั้ง มีจิตส ำนึกที่ดีต่อ

สังคมส่วนรวม และมีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ โดยเฉพำะควำมพอเพียง กำรมีวินัย สุจริต  
และจิตอำสำ 

ตัวช้ีวัด 
 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่ำนิยมควำมเป็นไทย จิตส ำนึกท่ีดีงำมต่อส่วนรวม เพ่ิมข้ึน 



 

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

พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ             สภำควำมม่ันคงแห่งชำติ         พัฒนำระบบรำชกำร 
สิงหำคม 2560 

- 51 - 

 เด็ก เยำวชน และประชำชน มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยมควำมเป็นไทย จิตส ำนึกท่ีดีงำมต่อส่วนร่วม ตำมหลักค ำสอนทำงศำสนำเพ่ิมข้ึน 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีวินัย  

จิตสำธำรณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ค่ำนิยม และควำมเป็นไทย วำงรำกฐำนวิถี
ชีวิตของคนไทย โดยส่งเสริมกำรเลี้ยงดูในครอบครัว ฝึกให้เด็กรู้จักกำรพ่ึงพำตัวเอง 
มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในและนอกห้องเรียน
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กำรน ำหลักธรรมทำงศำสนำมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน  
ผลักดันให้มีกำรน ำวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่พึงประสงค์ไปปฏิบัติ ตลอดจนเสริมสร้ำง
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  

3.3.1.2 ส่งเสริม พัฒนำ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ำย
ทำงสังคมให้มีบทบำทและควำมสำมำรถในกำรปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

3.3.1.3 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่ำย มีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรมีวินัย จิตสำธำรณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ เพ่ือสร้ำงสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ 

 
3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 

 เป้าหมาย 
 คนไทยมีสุขภำวะที่ดีขึ้น 
 ลดกำรตำยก่อนวัยอันควรจำกโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสำม ผ่ำนกำรป้องกันและกำรรักษำโรค

และสนับสนุนสุขภำพจิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีภำยในปี 2573   
 ลดจ ำนวนกำรตำยและบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภำยในปี 2563 

 ตัวช้ีวัด 
 อัตรำป่วยจำกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลดลง   
 อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จต่อประชำกร 100,000 คนลดลง 
 อัตรำกำรเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลง 
 กำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนต่ ำกว่ำ 18 คน ต่อประชำกร 100,000 คน 

 
3.4.1 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชำชนมีสุขภำพที่ดีในทุกมิติมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสม  

รวมทั้งอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
 ประชำชนทุกกลุ่มได้ออกก ำลังกำย เล่นกีฬำและเข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงเหมำะสม

และท่ัวถึง 
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 นักกีฬำไทยและบุคลำกรทำงกำรกีฬำมีควำมสำมำรถและทักษะควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ 
ในระดับนำนำชำติ 

 กำรกีฬำของประเทศไทยได้รับกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศและอำชีพในระดับนำนำชำติ 
ตัวช้ีวัด 
 ข้อเสนอเชิงนโยบำยสำธำรณะที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเพิ่มขึ้น 
 ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปี มภีาวะน้ าหนักเกินลดลง 
 อัตรำกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยำสูบ และกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยลดลง 
 ผู้ป่วยโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงได้รับกำรคัดกรองเพ่ือป้องกันโรคไตเรื้อรัง 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90  
 ควำมแตกต่ำงของสัดส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อประชำกรระหว่ำงพ้ืนที่ลดลง  
 อัตรำกำรตำยของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบำหวำน และทำงเดินหำยใจ 

เรื้อรังลดลง 
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีคุณภำพมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดเพ่ิมข้ึน 
 ร้อยละของประชำชนที่มีควำมเข้ำใจและเข้ำถึงควำมรู้ทำงด้ำนสุขภำพจิต 
 กำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนต่ ำกว่ำ 18 คน ต่อประชำกร 100,000 คน  
 ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
 นักกีฬำและบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำที่มีคุณภำพ สำมำรถเข้ำสู่มำตรฐำนในระดับสำกลเพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
 อุปกรณ์ สถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกีฬำและนันทนำกำรได้รับกำรพัฒนำ

และตรวจสอบมำตรฐำนอย่ำงเป็นระบบ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

3.4.1.1 สนับสนุนกระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม และสร้ำงเสริม
สิ่งแวดล้อมทั้งทำงสังคมและกำยภำพที่เอ้ือต่อกำรมีชีวิตที่มีสุขภำพดี ตลอดจน
ส่งเสริมให้ประชำชนมีทำงเลือกและสำมำรถเข้ำถึงทำงเลือกที่ก่อให้เกิด
สุขภำพดีได้ 

3.4.1.2 สนับสนุนมำตรกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุก พัฒนำควำมรอบรู้ของประชำชน
ในกำรดูแลสุขภำพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
และกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอ กำรโภชนำกำรที่เหมำะสมกับแต่ละช่วงวัย  

3.4.1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเพ่ือจัดกำรกับปัจจัยที่ก ำหนดสุขภำพโดยให้ควำมส ำคัญ
กับกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือสุขภำพที่ดี 
กำรลดกำรตำยก่อนวัยอันสมควร และกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ
และบริกำรสุขภำพ 

3.4.1.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพและสำธำรณสุข ส่งเสริมระบบบริกำร
ปฐมภูมิ พัฒนำขีดควำมสำมำรถของหน่วยบริกำรทุกระดับผ่ำนกลไกกำรจัดกำร
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เชิงพ้ืนที่ และใช้ประโยชน์จำกกลไกประชำรัฐ ตลอดจนสนับสนุนกำรจัดตั้ง
ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ 

3.4.1.5 เร่งรัดกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนด้ำนสุขภำพให้สอดคล้องกับกรอบควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังคนของประเทศ กระจำยสัดส่วนบุคลำกรสุขภำพทั้งในเขตเมือง
และชนบทให้มีควำมสมดุล  และธ ำรงรักษำบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข
ให้คงอยู่ในระบบ 

3.4.1.6 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล   
ด้ำนสุขภำพ รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมผลิตอำหำรและเครื่องดื่มท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อสุขภำพ 

3.4.1.7 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พ้ืนบ้ำน กำรแพทย์ทำงเลือก 
และกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงส่งเสริมกำรน ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
มำใช้ในกำรรักษำพยำบำลของสถำนพยำบำลต่ำง ๆ ให้มำกขึ้น 

3.4.1.8 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบสุขภำพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ เสริมสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพ่ือให้สำมำรถดูแลสุขภำพจิตของตนเองได้  

3.4.1.9 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม 

3.4.1.10 สนับสนุนและเสริมสร้ำงโอกำสให้เด็ก เยำวชน นักกีฬำ และบุคลำกรทำงกำรกีฬำ
และนันทนำกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำและนันทนำกำร โดยให้ภำคเอกชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรกีฬำทุกระดับ  

3.4.1.11 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกีฬำระดับนำนำชำติ พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนกำรกีฬำให้เหมำะสม พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกีฬำอำชีพให้มี
ประสิทธิภำพ สนับสนุนกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำมำใช้ 
ในกำรพัฒนำสมรรถภำพ และทักษะด้ำนกีฬำในทุกระดับสู่ควำมเป็นเลิศ 
และอำชีพ  

3.4.1.12 สนับสนุนกำรศึกษำด้ำนพลศึกษำ กำรกีฬำและนันทนำกำร รวมทั้งสนับสนุนให้
สถำนศึกษำและชุมชนเปิดโอกำสให้เด็ก เยำวชน และประชำชน ได้ใช้สถำนที่ 
เล่นกีฬำหรือออกก ำลังกำย  

3.4.1.13 ส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรกำรออกก ำลังกำย กำรกีฬำ
และนันทนำกำรให้มีกำรเชื่อมโยงบูรณำกำรระหว่ำงองค์กรกีฬำและหนว่ยงำน 
ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบ  

3.4.1.14 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำมำตรฐำนของกิจกรรมนันทนำกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล  
โดยกำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

 
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 เป้าหมาย 
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 สถำบันครอบครัวมีควำมเข้มแข็งสำมำรถบ่มเพำะสมำชิกในครอบครัวให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 

 ตัวช้ีวัด 
 ดัชนีควำมอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น 
 ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีควำมเข้มแข็งและควำมอบอุ่น 

 
 
 

3.5.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 คนไทยมีครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง มีศักยภำพ และสัมพันธภำพที่ดี สำมำรถท ำบทบำทหน้ำที่
ได้อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนสมำชิกของครอบครัวมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ  
สติปัญญำ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ และค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม        
มีภูมิคุ้มกนั และสำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น 

 ครอบครัวมีหลักประกันควำมมั่นคงทุกด้ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 ตัวช้ีวัด 

 ร้อยละของครอบครัวที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนครอบครัวเข้มแข็ง (ด้ำนสัมพันธภำพ ด้ำนกำรพ่ึงพำ
ตนเอง ด้ำนกำรท ำบทบำทหน้ำที่ของครอบครัว ด้ำนทุนทำงสังคม ด้ำนกำรหลีกเลี่ยงภำวะ
เสี่ยงและกำรปรับตัวได้ในภำวะยำกล ำบำก) 

 ร้อยละของครอบครัวมีหลักประกันควำมม่ันคงเพ่ิมข้ึน (ด้ำนสุขภำพและสวัสดิกำร            
ค่ำรกัษำพยำบำล ด้ำนกำรประกอบอำชีพ รำยได ้ปัญหำหนี้สิน และด้ำนที่อยู่อำศัย) 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.5.1.1 ส่งเสริมกำรวำงแผนชีวิตครอบครัวแนวใหม่เพ่ือเพ่ิมกำรเกิดที่มีคุณภำพ 
3.5.1.2 เสริมสร้ำงศักยภำพครอบครัวในกำรมีบทบำทหน้ำที่ตำมสถำนภำพของวงจรชีวิต

ครอบครัว และสนับสนุนกำรดูแลคนในครอบครัวทุกช่วงวัย และเพ่ิมศักยภำพ
ครอบครัวในกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท ำงำน 

3.5.1.3 สร้ำงสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว  
อำทิ กำรใช้สื่อเพ่ือสร้ำงเสริมคุณค่ำของครอบครัว และพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือให้
สมำชิกได้ติดต่อสื่อสำรกัน ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มครอบครัวในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง 
แก้ไขปัญหำและพัฒนำครอบครัวร่วมกัน 

3.5.1.4 ก ำหนดมำตรกำรที่ให้ครอบครัวที่เปรำะบำงสำมำรถดูแลสมำชิกได้ อำทิ กำรเข้ำถึง 
บริกำรภำครัฐ 

3.5.1.5 สนับสนุนกำรยุติควำมรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของเด็กวัยรุ่น 

3.5.1.6 ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง มั่นคงของสถำบันครอบครัว เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ของครอบครัวให้มีหลักประกันควำมมั่นคงในทุกด้ำน  



 

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

พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ             สภำควำมม่ันคงแห่งชำติ         พัฒนำระบบรำชกำร 
สิงหำคม 2560 

- 55 - 

 
3.6 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

เป้าหมาย 
 ลดกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเฉพำะถิ่นของประชำชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เด็กนักเรียนในภำคตะวันออกมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

              ตัวชี้วัด 
 อัตรำกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเฉพำะถิ่นลดลง 
 ร้อยละ 80 ของต ำบลในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำรจัดกำรสุขภำพในกำรเฝ้ำระวัง 

ป้องกัน แก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี 
 เด็กนักเรียนในภำคตะวันออกทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ (O-Net) ผ่ำนเกณฑ์

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.6.1 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.6.1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบป้องกันและควบคุมโรคเฉพำะถิ่น แก้ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับ

ในพ้ืนที่เสี่ยง เช่น จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธำนี เป็นต้น 
3.6.1.2 ส่งเสริมให้สถำบันศึกษำปรับปรุงหลักสูตร คุณภำพอำจำรย์ผู้สอน ตลอดจนกระบวน

กำรเรียน กำรสอนให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและ
สังคมของภำค เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรภำคกำรผลิต บริกำร กำรตลำดและทัน
กับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 

3.6.2 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออก 
3.6.2.1 ส่งเสริมให้สถำบันศึกษำปรับปรุงหลักสูตร คุณภำพอำจำรย์ผู้สอน ตลอดจน

กระบวนกำรเรียน กำรสอนให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสอดคล้องกับสภำพ
เศรษฐกิจและสังคมของภำค เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรภำคกำรผลิต บริกำร 
กำรตลำดและทันกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 

 
3.7 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพือ่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
3.7.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน   

ประเด็นที่ 3.1 - 3.5 
 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 

4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 เป้าหมาย 

 ลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน  
และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

 เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรข้ันพื้นฐำนทำงสังคมของรัฐ 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 เพ่ิมศักยภำพเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเอง 
ได้อย่ำงยั่งยืนและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น 

 ตัวช้ีวัด 
 รำยได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุด เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 15 

ต่อปี 
 กำรถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินของกลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุด เพ่ิมข้ึน 
 จ ำนวนประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำถึงสวัสดิกำรทำงสังคมและกำรคุ้มครองสิทธิเพ่ิมขึ้น 
 สัดส่วนครัวเรือน และกลุ่มอำชีพ เข้ำถึงแหล่งทุนเพ่ิมข้ึน 

 
4.1.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 เด็กและเยำวชน สตรี คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ประชำกรทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับกำรบริกำรทำงสังคม และกำรคุ้มครองทำงสังคมที่มีคุณภำพ 

อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และเป็นธรรม 
 ประชำชนมีควำมสุข ด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพ ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม สำมำรถบริหำรจัดกำรตนเองที่น ำไปสู่กำรพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงมั่นคง สมดุล 
และยั่งยืน 

 รำษฎรผู้ยำกไร้มีที่ดินท ำกินในที่ดินของรัฐถูกต้องตำมกฎหมำย ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ
เพ่ือสร้ำงรำยได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีกำรสร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น สำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุน
และองค์กรกำรเงินฐำนรำก   

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนสตรี คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม ได้รับกำรจ้ำงงำนเพิ่มข้ึน 
 สัดส่วนประชำกรทุกกลุ่ม ทุกวัย เข้ำถึงสวัสดิกำรทำงสังคมและกำรคุ้มครองสิทธิเพ่ิมข้ึน 
 จ ำนวนที่ดินที่น ำมำจัดให้ผู้ยำกไร้ ในปี พ.ศ. 2562 200,000 ไร่ (จ ำนวน 35 พื้นที่ 

34 จังหวัด)  
 จ ำนวนผู้ยำกไร้ได้รับกำรจัดที่ดินและส่งเสริมพัฒนำอำชีพในพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2562 

20,000 รำย 
 กำรประสำนงำนและติดตำมในกำรจัดหำที่ดิน กำรจัดที่ดิน และกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ครัวเรือนที่ส่งเสริมมีรำยได้ที่พอเพียงต่อกำรด ำรงชีวิตสูงกว่ำเส้นควำมยำกจน 
 จ ำนวนชุมชนที่มีกำรฟื้นฟูแหล่งอำหำร พืชท้องถิ่นของชุมชน และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ในพ้ืนที่ 
 จ ำนวนหมู่บ้ำนที่มีกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
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 ครัวเรือนนอกเขตเทศบำลมีรำยได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 6  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

4.1.1.1 ส่งเสริม พัฒนำศักยภำพ และสนับสนุนกำรประกอบอำชีพและกำรจ้ำงงำน      
ที่เหมำะสม เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ส ำหรับกลุ่มสตรี คนพิกำร               
และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม รวมทั้งสนับสนุนกำรสร้ำงควำมตื่นตัวทำงสังคม
และผลักดันมำตรกำรทำงภำษีเพื่อให้ภำคธุรกิจเอกชนจ้ำงงำนคนพิกำร  

4.1.1.2 ส่งเสริมให้ประชำกรแต่ละช่วงวัยเข้ำถึงสิทธิ สวัสดิกำร และบริกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐ 
เร่งรัดกำรส ำรวจและจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพ้ืนฐำนที่ทุกคนทุกกลุ่ม
เข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ในหน่วยงำนรำชกำรและสถำนที่สำธำรณะ และสนับสนุน
กำรจัดท ำสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นในพ้ืนที่ชุมชน และส่งเสริมให้ประชำชน
ได้มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง รวมทั้งปรับสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ให้เอ้ือต่อคนทุกวัย 

4.1.1.3 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก สตรี คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส รวมทั้งช่วยเหลือ
คุ้มครองเยียวยำสตรีและเด็กจำกกำรกระท ำด้วยควำมรุนแรง และป้องกัน
บรรเทำปัญหำของกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทันกำรณ์  

4.1.1.4 พัฒนำฐำนข้อมูลประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือให้กำรจัดสวัสดิกำรพ้ืนฐำน  
และกำรสงเครำะห์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

4.1.1.5 พัฒนำระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมให้ครอบคลุมประชำกรทุกกลุ่ม  
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำร 
และจัดสวัสดิกำรทำงสังคม และสวัสดิกำรชุมชนให้มีประสิทธิภำพ  
และมีควำมยั่งยืน 

4.1.1.6 สนับสนุนกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงโดยรถไฟ และรถโดยสำรประจ ำทำง 
รวมทั้งบริกำรสำธำรณะอ่ืนให้กับกลุ่มเป้ำหมำยผู้มีรำยได้น้อยตำมมำตรกำร 
ลดภำระค่ำครองชีพของประชำชน  

4.1.1.7 สนับสนุนกำรจัดที่ดินโดยกำรส ำรวจ ตรวจสอบ จัดท ำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตท่ีดินเพ่ือให้ผู้ยำกไร้มีที่ดินท ำกิน 

4.1.1.8 ส่งเสริมกำรกระจำยทรัพยำกรอย่ำงทั่วถึง เป็นธรรม โดยเฉพำะผู้มีรำยได้น้อย 
และกลุ่มผู้ด้อยโอกำสให้มีโอกำสในกำรถือครองที่ดินของตนเองและส่งเสริม 
กำรพัฒนำอำชีพ 

4.1.1.9 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ กำรตลำด พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและสร้ำงรำยได้ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นท่ีเหมำะสม 

4.1.1.10 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกลไกกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรปัญหำที่ดินท ำกิน  
รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผล 

4.1.1.11 ส่งเสริมกำรประสำนและติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน 
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4.1.1.12 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรถ่ำยทอดเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ พัฒนำขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชนในระดับพ้ืนที่ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

4.1.1.13 ส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 38 แห่ง   
และพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวง โดยสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  
องค์ควำมรู้ ส่งเสริมอำชีพ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกร รวมทั้งกำรพัฒนำ 
ศูนย์เรียนรู้ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

4.1.1.14 สนับสนุนโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงกำรของหน่วยงำน
ในระดับพ้ืนที่ และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ในด้ำนกำรเกษตร 
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุข กำรส่งเสริมอำชีพ กำรคมนำคม
และกำรสื่อสำร สวัสดิกำรสังคมและกำรศึกษำ กำรพัฒนำแบบบูรณำกำรและอ่ืน ๆ 
เพ่ือพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เกิดควำม “พออยู่ พอกิน” สำมำรถพ่ึงพำ
ตนเองได้ 

4.1.1.15 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม  กำรจัดท ำแผนพัฒนำระดับ
ชุมชน กำรสร้ำงและพัฒนำผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชน กำรพัฒนำ
อำชีพและกำรสร้ำงรำยได้ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชน  

4.1.1.16 ส่งเสริมให้ครัวเรือน ชุมชน มีศักยภำพ มีองค์ควำมรู้ ทักษะในกำรบริหำรจัดกำร
ตนเองในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทีส่อดคล้อง  
กับศักยภำพ ชุมชน ภูมิสังคมหรือบริบทของพ้ืนที่ สู่กำรพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงสมดุล 
มั่นคงและยั่งยืน 

4.1.1.17 สนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนและกลุ่มอำชีพ รวมทั้งสนับสนุน
กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครัวเรือน  

4.1.1.18 ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรเงิน  ระบบเศรษฐกิจฐำนรำก กำรออม 
กำรลงทุน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน
ให้กับประชำชนในระดับฐำนรำก 

4.1.1.19 สร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรชุมชนให้สำมำรถ 
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของประชำชนในชุมชน  

4.1.1.20 สนับสนุนบทบำทภำคีกำรพัฒนำ ทั้งภำครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภำคประชำสังคม  สถำบันกำรศึกษำและชุมชน ให้เป็นกลไกที่เข้มแข็ง
ส ำหรับธุรกิจฐำนรำกโดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในกำรด ำเนินงำน และเพ่ิมช่องทำงกระจำยสินค้ำให้เชื่อมโยงสู่ตลำด 

4.1.1.21 ผลักดันสถำบันทำงสังคมให้มีส่วนร่วมพัฒนำในลักษณะภำคีเครือข่ำย       
เ พ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองได้  
บนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.1.1.22 ส่งเสริมและพัฒนำผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดควำมสำมำรถ  
ในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำชุมชนและน้อมน ำหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของครัวเรือนและชุมชน 

 
4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

 เป้าหมาย 
 ประชำชนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและมีหลักประกัน

สุขภำพที่ครอบคลุมบริกำรสุขภำพที่จ ำเป็น   
 ตัวช้ีวัด 

 ควำมครอบคลุมของกำรบริกำรด้ำนสุขภำพที่จ ำเป็น (ด้ำนภำวะเจริญพันธุ์ มำรดำ เด็กเกิดใหม่
และสุขภำพเด็ก โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงบริกำรระหว่ำง     
คนทั่วไปและผู้ด้อยโอกำส) 

 จ ำนวนประชำกรที่ได้รับกำรคุ้มครองจำกประกันสุขภำพต่อประชำกร 1,000 คน 
 

4.2.1 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ระบบประกันสุขภำพภำครัฐทุกระบบมีควำมยั่งยืน ประสิทธิภำพ เป็นธรรม และสอดคล้อง

กลมกลืนกัน ประชำชนเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพและสะดวกทัดเทียม 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละควำมแตกต่ำงของอัตรำกำรใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริกำรผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิแต่ละระบบ  

ไม่เกินร้อยละ 2.3 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

4.2.1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ 
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน บูรณำกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศของแต่ละระบบ
หลักประกัน ทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ กำรให้บริกำร งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย  
และกำรติดตำมประเมินผล ให้มีคุณภำพและครอบคลุมประชำชนทุกภำคส่วน 

4.2.1.2 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรร่วมกันระหว่ำงสถำนพยำบำลทุกสังกัดในแต่ละเขตบริกำร
สุขภำพ เชื่อมโยงกำรให้บริกำรปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
และลดควำมเหลื่อมล้ ำของคุณภำพบริกำรในระบบประกันสุขภำพ  

 
4.3 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 เป้าหมาย 
 สภำพแวดล้อมมีควำมเหมำะสมและที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม          

เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 
 ตัวช้ีวัด 

 ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในบ้ำนมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเป็นร้อยละ 20    



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร                               ส ำนักงำน               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
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 สภำพแวดล้อมทั้งระบบขนส่งสำธำรณะ อำคำรสถำนที่ พ้ืนที่สำธำรณะ และที่อยู่อำศัย      
ให้เอ้ือต่อกำรใช้ชีวิตของทุกกลุ่มในสังคมเพ่ิมขึ้น 

 
4.3.1 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ผู้สูงอำยุมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม  
 ผู้สูงอำยุมีสุขภำวะที่ดี  
 สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ   
ตัวช้ีวัด 
 สมำชิกกองทุนกำรออมแห่งชำติมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 200,000 คน 
 ผู้สูงอำยุที่เข้ำถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำวะที่ดี

ของผู้สูงอำยุเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 
 ผู้สูงอำยุเข้ำถึงระบบกำรดูแลและคุ้มครองทำงสังคมในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 
 ทีอ่ยู่อำศัยและสถำนที่ที่มีกำรปรับสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและเอ้ือต่อคนทุกกลุ่มเพ่ิมขึ้น

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

4.3.1.1 พัฒนำกลไกในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและระบบบริกำรทำงสังคม
ของผู้สูงอำยุ (Socio-economic) สร้ำงควำมตระหนักรู้ ถึงสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุ 
สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมทำงสังคมของผู้สูงอำยุ พัฒนำและบูรณำกำร 
ระบบฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุ 

4.3.1.2 ส่งเสริมกำรวิจัย ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีกำรดูแลสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ ให้ผู้สูงอำยุใช้ชีวิตได้อย่ำงมีคุณค่ำ ลดภำวะพ่ึงพิง และมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 

4.3.1.3 พัฒนำระบบกำรดูแลและกำรคุ้มครองทำงสังคมผู้สูงอำยุระยะยำว สร้ำงเสริม
บุคลำกรผู้ดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพมำตรฐำน ควบคู่กับกำรส่งเสริมกลไก
ระดับครอบครัวและชุมชนเพ่ือคุ้มครองดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ตำมล ำพังและที่อยู่ 
ในภำวะพ่ึงพิง  

4.3.1.4 ส่งเสริมกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้เอ้ือ  
ต่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพของผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส 

 
4.4  การสรา้งความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าหมาย 
 สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศโดยเฉพำะสถำบัน

ครอบครัว ศำสนำ ชุมชน  
 ทุนทำงวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำ สร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
 ชุมชนมีศักยภำพ พ่ึงพำตนเองได้และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักงบประมำณ               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร                               ส ำนักงำน               ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
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 ตัวช้ีวัด 
 ระดับควำมเข้มแข็งของครอบครัวด้ำนเศรษฐกิจไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 90 
 จ ำนวนทุนทำงวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำ สร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมขึ้นในทุกภำค    

 
4.4.1 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะ

สถำบันครอบครัว ศำสนำ ชุมชน  
 คนไทยรู้รักษำมรดกทำงวัฒนธรรม ตลอดจนเข้ำใจและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง  

กับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ชุมชนที่มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงำนภำครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภำคเครือข่ำยอ่ืน ๆ เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร 
ในพ้ืนที่ร่วมกัน 

 ตัวช้ีวัด 
 กำรมีส่วนร่วมของสถำบันทำงสังคมในกิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 คนไทยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 
 มรดกทำงศิลปวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ ได้รับกำรอนุรักษ์ พัฒนำและเผยแพร่เพ่ือสร้ำง

มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 คนไทยมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ สืบสำน สร้ำงสรรค์ และเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 วัฒนธรรมไทยได้รับกำรปกป้อง คุ้มครอง และข้ึนทะเบียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 จ ำนวนชุมชนที่มีกำรบริหำรจัดกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรในพ้ืนที่ร่วมกัน กับหน่วยงำน

ภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภำคีกำรพัฒนำอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

4.4.1.1 สร้ำงสภำพแวดล้อมทำงสังคมให้เอ้ือต่อกำรสร้ำงสถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็ง 
ส่งเสริมให้สำมำรถด ำเนินบทบำทในกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ 

4.4.1.2 สร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรลงทุนพัฒนำด้ำนสังคม 
4.4.1.3 ส่งเสริมผู้เผยแพร่ศำสนำให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมค ำสอนของแต่ละศำสนำ  

และเร่งฟ้ืนศรัทธำให้สถำบันศำสนำเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่ยึดเหนี่ยว 
ของคนในสังคม  

4.4.1.4 ส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ให้มีบทบำทน ำในกำรเทิดทูนสถำบันหลักของชำติ
และเป็นรำกฐำนวิถีชีวิตของคนไทย 

4.4.1.5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และสืบสำนมรดกทำงศิลปวัฒนธรรม ภำษำไทย ภำษำถิ่น 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งควำมหลำกหลำยทำงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยและประวัติศำสตร์ท้องถิ่น และรณรงค์ควำมเป็นไทย
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และนำนำชำติเพ่ือน ำควำมเป็นไทยสู่สำกล 

4.4.1.6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลทำงศิลปวัฒนธรรมที่น ำไป 
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

4.4.1.7 พัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังรักษำและคุ้มครองภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยมิให้ 
เกิดควำมเสียหำย 

4.4.1.8 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม สร้ำงภูมิคุ้มกันเด็กและเยำวชน 
ให้รู้เท่ำทันสื่อ ตลอดจนเปิดพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ในชุมชนส ำหรับเด็กและเยำวชน 

4.4.1.9 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนให้มีกำรจัดกำรทุนในชุมชนให้เกิดประโยชน์ 
ต่อกำรพัฒนำ ทั้งทุนทำงทรัพยำกร ทุนทำงวัฒนธรรม และทุนทำงปัญญำ  
เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถจัดกำรตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

4.4.1.10 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกำรจัดกำรปัญหำ 
และพัฒนำชุมชนด้วยตนเองและวัฒนธรรม 

 
4.5 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 เป้าหมาย 
 สถำบันสื่อสำรมวลชนและภำคเอกชน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 

 ตัวช้ีวัด 
 สื่อสำรมวลชนและภำคเอกชนมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมหลักจรรยำบรรณท่ีดี  

มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติตำมมำตรฐำนสำกล 
 

4.5.1 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 สถำบันสื่อสำรมวลชนและภำคเอกชน มีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
ในทุกมิติ 

 ตัวช้ีวัด 
 ควำมนิยมรำยกำรที่ผลิตเพ่ือพัฒนำจิตใจ วัฒนธรรม และสังคมเพ่ิมข้ึน 
 ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องทุกด้ำน ทั้งด้ำนกำรเมืองเศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนให้กำรสนับสนุนและเข้ำมำมีส่วนร่วมในโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

 ภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยได้รับกำรเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจำกประชำคมโลก 
 สื่อสำรมวลชนและภำคเอกชนมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมหลักจรรยำบรรณท่ีดี 
 สื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ในสังคมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
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4.5.1.1 สนับสนุนให้มีกำรจัดสรรเวลำและพ้ืนที่ออกอำกำศให้แก่สื่อสร้ำงสรรค์ท่ีส่งเสริม
กำรเรียนรู้ ควำมคิด จินตนำกำรให้กับประชำชน รวมถึงพัฒนำภำคประชำชนให้มี
ควำมรู้เท่ำทันสื่อโดยเฉพำะสื่อ On – line  

4.5.1.2 ปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ  
4.5.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนสื่อมวลชนท ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงที่มีคุณภำพในกำรสร้ำงสรรค์ 

ควำมสำมัคคีในสังคม สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
สะท้อนปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนสู่สำธำรณะอย่ำงสร้ำงสรรค์
ตลอดจนสร้ำงภำพลักษณ์ของประเทศสู่สำยตำประชำคมโลก 

4.5.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สื่อมวลชนน ำเสนอข้อมูลบนหลักจรรยำบรรณสื่อมวลชน  
และยึดมั่นปฏิบัติตำมหลักวิชำชีพที่ดี สร้ำงกระแสเชิงบวกแก่สังคม 

4.5.1.5 สร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรลงทุนพัฒนำด้ำนสื่อทำงสังคม 
รูปแบบใหม่ ๆ ตลอดจนสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ทุกระดับ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศร่วมกัน 

4.5.1.6 ส่งเสริมกำรผลิตสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่ำงทั่วถึง 
 

4.6 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างการเติบโตจากภายใน 
เป้าหมาย 
 ผู้สูงอำยุพึ่งพำตนเองได้และมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
 กำรกระจำยบริกำรสำธำรณสุขมีควำมเท่ำเทียมและเสมอภำค 
ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนผู้สูงอำยุที่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
 สัดส่วนผู้สูงอำยุที่เข้ำสู่ระบบสวัสดิกำร 
 สัดส่วนบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขต่อประชำกรในภำคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.6.1 จุดเน้นการพัฒนาภาคเหนือ 
4.6.1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคม

ผู้สูงอำยุของภำคเหนือที่เร็วกว่ำระดับประเทศ 10 ปี โดยส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้
และกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุ พัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวส ำหรับ
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันครอบครัวและชุมชน 

4.6.2 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออก 
4.6.2.1 ส่งเสริมกำรกระจำยบริกำรสำธำรณสุขชุมชนให้ครอบคลุมอย่ำงจริงจัง  

โดยกำรยกระดับคุณภำพและปริมำณด้ำนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เวชภัณฑ์  
และสถำนพยำบำลให้เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน  
รวมถึงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรดูแลสุขภำวะของตนเอง 
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4.7 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพือ่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
4.7.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ  

และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน ประเด็นที่ 4.1 - 4.5 
 
 
 
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
เป้าหมาย 
 ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติของไทยมีควำมมั่นคงและมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 รักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  เพิ่มพ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ือกำรอนุรักษ์  ป่ำเศรษฐกิจ   

และป่ำชำยเลน  ลดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  แก้ไขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดิน 
ของรัฐและจัดที่ดินท ำกิน 

 ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้และพ้ืนที่สีเขียวเป็นร้อยละ 32.50 - 34.00 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็น

พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ ร้อยละ 25 พ้ืนที่ป่ำชำยเลนเพ่ิมจำก 1.53 ล้ำนไร่ เป็น 1.58 ล้ำนไร่  
พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ ำเพ่ิมข้ึน 

 ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรคงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
 

5.1.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพคงควำมอุดมสมบูรณ์ ได้รับกำรอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
 กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐมีกำรจัดระเบียบ ให้สิทธิชุมชนในกำรอยู่อำศัยและท ำกิน 

ในลักษณะแปลงรวม มีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ และจัดท ำ 
แนวเขตท่ีดินของรัฐที่ทับซ้อนให้เป็นแนวเขตเดียวกัน 

ตัวชี้วัด 
 พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำ พ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรม และพ้ืนที่ป่ำชำยเลน  ได้รับกำรฟื้นฟู 300,000  ไร่ 
 พ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจได้รับกำรส่งเสริม  50,000 ไร่ 
 พ้ืนที่ป่ำไม้มีควำมอุดมสมบูรณ์ 102.4 ล้ำนไร่  
 กำรข้ึนทะเบียนป่ำชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยปีละ 4,000 แห่ง 
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 แผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงกำร One Map) ที่แล้วเสร็จมีกำรประกำศใช้ 
 พ้ืนที่จัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน ซึ่งชุมชนได้รับสิทธิแปลงรวมให้อยู่อำศัยอย่ำงถูกต้อง 

ตำมกฎหมำย จ ำนวน  200,000 ไร่ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

5.1.1.1 สนับสนุนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งพ้ืนที่ป่ำ 
พ้ืนที่ป่ำชำยเลน พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเล และกำรลักลอบใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงผิดกฎหมำย รวมทั้งจัดตั้งหน่วยเฉพำะกิจป้องกัน 
ปรำบปรำม และยึดคืนพ้ืนที่ป่ำ ตลอดจนสนับสนุนกำรผสำนก ำลังจำกทุกภำคส่วน  

5.1.1.2 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำไม้และป่ำชำยเลนที่ถูกบุกรุก และพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรม สนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนป่ำชุมชน ส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจมีค่ำระยะยำว กำรจัดท ำ
กลไกทำงกำรเงินเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรลงทุนด้ำนกำรปลูกป่ำ และกำรฟื้นฟู
ระบบนิเวศ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกทรัพยำกรชีวภำพ 

5.1.1.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรปลูกจิตส ำนึกเยำวชนและประชำชนในกำรอนุรักษ์
และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรขยำยเครือข่ำยอำสำสมัครในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

5.1.1.4 สนับสนุนกำรจัดท ำแนวเขตที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนให้เป็นแนวเขตเดียวกัน  
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ 

5.1.1.5 จัดระเบียบชุมชนที่อยู่อำศัยท ำกินในเขตที่ดินของรัฐ เพ่ือป้องกันกำรบุกรุกพ้ืนที่  
และปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรประกอบอำชีพให้เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ 

5.1.1.6 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สนับสนุน 
กำรปกป้องทรัพยำกรทำงทะเลและป้องกันกำรกัดเซำะตลิ่งและชำยฝั่ง  
รวมถึงระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรปรับปรุงโครงสร้ำง 
กำรบริหำรจัดกำร และกำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบ 

5.1.1.7 ก ำหนดปริมำณท่ีเหมำะสมในกำรน ำทรัพยำกรแร่มำใช้ประโยชน์ จ ำกัดกำรส่งออก
ในรูปวัตถุดิบหวงห้ำมกำรท ำเหมืองในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชั้น 1 ควบคุมผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่ำงเข้มงวด ชดเชยเยียวยำกับผู้ได้รับผลกระทบ 
ที่เหมำะสม พัฒนำกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือจัดกำรควำมขัดแย้ง  

 
5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
เป้าหมาย 
 ระบบบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศมีประสิทธิภำพและสมดุลอย่ำงยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัด 
 ประชำกรทุกพ้ืนที่มีน้ ำสะอำดเพียงพอต่อควำมต้องกำรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำครอบคลุมควำมต้องกำรภำคกำรเกษตร 

และภำคอุตสำหกรรม 
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 ประเทศไทยมีระบบบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
5.2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ทุกหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองมีน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภคบริโภคและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน WHO 
 ภำคเกษตรและอุตสำหกรรมมีแหล่งน้ ำต้นทุนเพ่ือกำรจัดกำรอย่ำงสมดุล  

 พ้ืนทีชุ่มชน พ้ืนที่เศรษฐกิจส ำคญั และพ้ืนที่เกษตรได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วมและอุทกภัยลดลง   
 แหล่งน้ ำทั่วประเทศมีคุณภำพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป/ป้องกันระดับควำมเค็มไม่เกินมำตรฐำน

ของกำรเกษตร    
 พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำที่เสื่อมโทรมได้รับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

ตัวช้ีวัด 
 โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้ ำสะอำด 600 แห่ง 65,700 ครัวเรือน 
 ขยำยประปำเขตเมือง 10 แห่ง / จ ำนวนครัวเรือนในเขตเมืองเข้ำถึงน้ ำประปำ 25,000 

ครัวเรือน 
 พ้ืนที่ที่รับประโยชน์จำกแหล่งน้ ำเพิ่มขึ้น 952,665 ไร่  ปริมำตรกำรเก็บกักน้ ำ/ปริมำณน้ ำ

ต้นทุนเพิ่มขึ้น 522 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วมและอุทกภัยลดลง 62,500  ไร่ 
 แหล่งน้ ำทั่วประเทศมีคุณภำพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80/พ้ืนที่  
 พ้ืนที่ได้รับกำรป้องกันระดับควำมเค็ม 293,000 ไร่ 
 พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟื้นฟู 60,000 ไร่  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.2.1.1 จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพและขยำยเขตระบบประปำ 

เพ่ือกำรอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
5.2.1.2 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูเพ่ิมประสิทธิภำพแหล่งน้ ำ พัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำใหม่  

ระบบกระจำยน้ ำและเชื่อมโยงวำงระบบเครือข่ำยน้ ำ/ลุ่มน้ ำ ทั้งในและนอก 
เขตชลประทำน ตลอดจนพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือรองรับพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม 
พัฒนำใหม่ 

5.2.1.3 ปรับปรุงทำงน้ ำ ทำงผันน้ ำ พื้นที่รับน้ ำนอง พ้ืนที่แก้มลิง เขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จัดท ำผังเมืองและระบบป้องกันน้ ำท่วมชุมชนและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

5.2.1.4 พัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ป้องกันระดับควำมเค็ม 
และลดน้ ำเสียจำกแหล่งก ำเนิด 

5.2.1.5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำที่เสื่อมโทรม รวมทั้งป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำย
ของดิน 

5.2.1.6 เร่งรัดกำรทบทวนปรับปรุงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำในลุ่มน้ ำ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร สนับสนุนองค์กร



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ลุ่มน้ ำ กำรศึกษำวิจัย พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ 
กำรควบคุมกำรบุกรุกทำงน้ ำ ติดตำมประเมินผล ประชำสัมพันธ์ และกำรมีส่วนร่วม 
 

5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
 กำรจัดกำรด้ำนพลังงำนของประเทศไทยเป็นไปอย่ำงยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตำมหลักสำกล 
 ประเทศมีพลังงำนทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ 

 
 
   
 ตัวช้ีวัด 

 อันดับและคะแนนของดัชนีควำมสมดุลด้ำนพลังงำนของประเทศไทย (Energy Trilemma Index) 
ในด้ำนพลังงำนมีควำมยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีขึ้น จำกอันดับที่ 76 (อยู่ในระดับ C ) 
จำกผลกำรจัดอันดับขององค์กำรพลังงำนโลก (World Energy Council) ในปี 2559   

 สัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนต่อปริมำณกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยเพ่ิมขึ้น   
 

5.3.1 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศมีกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมข้ึน 
 ประเทศมีกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนต่อกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 15.74   
 สัดส่วนกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Energy Intensity) 

ไม่เกิน 8.12 KTOE / พันล้ำนบำท 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

5.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและใช้พลังงำนทดแทนให้เพ่ิมสูงขึ้นตำมแผนพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พัฒนำปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุน
กำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

5.3.1.2 สนับสนุนกำรพัฒนำพลังงำนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนำ
กฎระเบียบและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตลอดจนส่งเสริมกำรอนุรักษ์และผลิต
พลังงำนทดแทนในชุมชนและกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกภำคส่วน 

 
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
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 ประเทศไทยสำมำรถลดผลกระทบทำงลบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง รวมถึงให้ควำมส ำคัญ 
กับคุณภำพอำกำศ  และกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

 พ้ืนที่ฐำนเศรษฐกิจหลักมีกำรปรับระบบกำรผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 ตัวช้ีวัด 

 สัดส่วนของขยะชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและน ำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 75 รวมทั้งสัดส่วนของเสียอันตรำยชุมชนทีไ่ด้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้องไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 30 และกำกอุตสำหกรรมอันตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรที่ถูกต้อง 

 คุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควันได้รับกำรแก้ไข และมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
 พ้ืนที่ได้รับกำรพัฒนำสู่เมืองอุตสำหกรรมนิเวศจ ำนวน 15 พ้ืนที่ 

 
 

5.4.1 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ขยะมูลฝอยชุมชน  ของเสียอันตรำยชุมชน  มูลฝอยติดเชื้อ  และกำกอุตสำหกรรม 

ที่เป็นอันตรำยได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง 
 คุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤตดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง   
 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพ่ิมขึ้น จ ำนวน 6 เมือง 
 มีกำรน ำระบบกำรประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment : SEA) มำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกำรก ำหนด
และจัดท ำแผนกำรพัฒนำเชิงสำขำ และเชิงพื้นที่ในสำขำและพ้ืนที่เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ตัวช้ีวัด 
 ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรำยชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกำกอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำย

ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องร้อยละ 65, 20, 95 และ 90    
 ค่ำเฉลี่ยสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในพ้ืนที่ระยอง มีค่ำไม่เกิน 2.3 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

และพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครมีค่ำไม่เกิน 3.3 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 
 ฝุ่นละอองในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภำคเหนืออยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนร้อยละ 87 ฝุ่นละอองในพ้ืนที่

หน้ำพระลำน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนร้อยละ 75  
 น้ ำเสียชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องร้อยละ 48 
 จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม สถำนประกอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและมำตรฐำน 

ของกำรจัดกำรมลพิษ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
 แผนกำรพัฒนำเชิงสำขำ และเชิงพ้ืนที่ในสำขำและพ้ืนที่เป้ำหมำยที่ก ำหนด มีกำรจัดท ำ 

กำรประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

5.4.1.1 ส่งเสริมกำรลดกำรเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทำง และกำรน ำขยะไปใช้ประโยชน์ 
ส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุด ส่งเสริม



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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กำรแปรรูปขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตเป็นพลังงำน 
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ รวมถึงกำรจัดตั้งพ้ืนที่
ต้นแบบในกำรลดและคัดแยกขยะ ดูแลคุณภำพชีวิตประชำชนที่ได้รับผลกระทบ  

5.4.1.2 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดเก็บ ขนส่ง 
และก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงและท่ีเกิดข้ึนใหม่ กำกอุตสำหกรรม ของเสียอันตรำย 
และขยะติดเชื้อได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งสนับสนุนให้เอกชน
เข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.4.1.3 ส่งเสริมกำรเพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำยและของเสีย
อิเล็กทรอนิกส์ เร่งแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่วิกฤตซึ่งเป็นฐำนอุตสำหกรรมหลักของประเทศ  

5.4.1.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำกฎ ระเบียบ มำตรกำร แนวทำงปฏิบัติ และก ำกับดูแลบังคับใช้
กฎหมำย ในกำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรระบำยมลพิษจำก
แหล่งก ำเนิด อย่ำงเคร่งครัด 

5.4.1.5 ส่งเสริมกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ติดตำม เฝ้ำระวังมลพิษ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย และคุณภำพอำกำศ ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ 
และพ้ืนที่วิกฤตคุณภำพอำกำศ  

5.4.1.6 ส่งเสริมกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมมลพิษในเขตเมือง กรุงเทพมหำนคร 
5.4.1.7 ส่งเสริมกำรเพ่ิมศักยภำพป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำในพ้ืนที่ 9 

จังหวัดภำคเหนือ รวมทั้งกำรแก้ปัญหำฝุ่นละอองในเขตจังหวัดสระบุรี  
5.4.1.8 ส่งเสริมกำรน ำระบบกำรประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment : SEA) มำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ือลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในกำรก ำหนดและจัดท ำแผนกำรพัฒนำเชิงสำขำ และเชิงพ้ืนที่ 
ในสำขำและพ้ืนที่เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมาย 
 ประเทศไทยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและมีขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัว

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งสำมำรถลดควำมเสียหำยและผลกระทบ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก 

 ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรเพ่ิมของปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำน และคมนำคมขนส่ง

ลดลง 
 ดัชนีวัดขีดควำมสำมำรถในกำรกู้วิกฤตสภำพภูมิอำกำศ (The Climate Change 

Performance Index Result) เพ่ิมข้ึนจำกเดิม 2 อันดับ ตำมกำรจัดอันดับ Climate 
Action Network – Europe  

 
5.5.1 การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศลดลง  
 ทุกภำคส่วนมีกำรเฝ้ำระวัง และพร้อมรับมือกับผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ

ของโลก 
ตัวช้ีวัด 
 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศลดลงร้อยละ 7 - 20 ในภำคพลังงำนและคมนำคมขนส่ง 

ของกำรปล่อยในกรณีปกติ ภำยในปี 2563 
 มีแผนปฏิบัติกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในพ้ืนที่หรือสำขำ 

ที่มีควำมเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง เช่น น้ ำ เกษตร สำธำรณสุข ป่ำไม้ 
 มีกลไกเพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรเงิน เทคโนโลยี และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

5.5.1.1 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือกับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ และกำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรปรับตัวของชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
ให้ประชำชนเกิดกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.5.1.2 ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกภำคส่วนเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในภำคอุตสำหกรรม 
ภำคเกษตร ภำคป่ำไม้ และภำคของเสีย ตลอดจนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่
ประชำชน ชุมชน และผู้ประกอบกำรอำชีพต่ำง ๆ 

5.5.1.3 พัฒนำองค์กร บุคลำกร องค์ควำมรู้และเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ ตลอดจนให้ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 

5.5.1.4 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนเตรียมควำมพร้อมของประเทศรองรับผลกระทบ
อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในระยะยำว ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และวำงแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชำยฝั่ง 

5.5.1.5 ส่งเสริมภำคเอกชน  รัฐวิสำหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีกำรจัดเก็บ
และรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูล 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  พร้อมทั้งสนับสนุน 
กำรจัดตั้งกลไกใหม่ ๆ ระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมาย 
 ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของอำเซียนและนำนำประเทศในด้ำนกำรจัดเก็บภำษีเพ่ือสังคม

สิ่งแวดล้อม และพลังงำน 
 ตัวช้ีวัด 

 ร้อยละของภำษีสิ่งแวดล้อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
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 จ ำนวนมำตรกำรทำงภำษีหรืองบประมำณในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 

5.6.1 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 ประเทศไทยมีกำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ภำคเอกชนมีแรงจูงใจเพ่ือกำรลงทุนด้ำนกำรปลูกฟ้ืนฟูป่ำ และกำรพัฒนำสร้ำงสวนป่ำ

เศรษฐกิจ 
 
 
 ตัวช้ีวัด 

 ประเทศไทยมีกำรใช้กฎหมำยภำษีและมีกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรจัดเก็บภำษีเพ่ือดูแล
สิ่งแวดล้อม 

 มีกลไกกำรจัดหำแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ พันธบัตรป่ำไม้ หรือกองทุนเพ่ือกำรปลูกฟ้ืนฟูป่ำ 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

5.6.1.1 สนับสนุนกำรใช้แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ หรือรัฐค้ ำประกันในกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ 
สนับสนุนกำรจัดท ำพันธบัตรป่ำไม้ หรือกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือกำรปลูกป่ำ รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรลงทุนของภำคเอกชนเพื่อกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
5.7 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการจัดการน้ าและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย  
 พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำได้รับกำรฟ้ืนฟู 
 ปริมำณกำรกักเก็บน้ ำ และพัฒนำแหล่งน้ ำใหม่เพ่ิมข้ึน 
 คุณภำพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 พ้ืนที่ป่ำไม้ต้นน้ ำรำยภำคเพ่ิมขึ้น 
 สัดส่วนพื้นที่ชลประทำนและพ้ืนที่รับประโยชน์ของระบบชลประทำนรำยภำคเพ่ิมขึ้น 
 คุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน และจ ำนวนพ้ืนที่วิกฤติของปัญหำหมอกควันรำยภำคลดลง 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.7.1 จุดเน้นการพัฒนาภาคเหนือ 
5.7.1.1 พัฒนำแหล่งผลิตพลังงำนทดแทน ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และก ำแพงเพชร 

โดยน ำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรจำกพืชและสัตว์มำพัฒนำเป็น
พลังงำนทดแทน 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.7.1.2 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่ำไม้ในพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน
โดยเฉพำะจังหวัดน่ำน โดยฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
กำรบุกรุกท ำลำยพ้ืนที่ป่ำ ตลอดจนส่งเสริมกำรปลูกป่ำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำ  

5.7.1.3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบในลุ่มน้ ำหลักของภำค ได้แก่ ลุ่มน้ ำปิง 
วัง ยม และน่ำน โดยกำรพัฒนำปรับปรุงระบบส่งน้ ำ จัดท ำโครงกำรผันน้ ำ ก่อสร้ำง
อุโมงค์ส่งน้ ำ ก่อสร้ำงแหล่งกักเก็บน้ ำ พัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำขนำดใหญ่ที่ส ำคัญ 
(บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊ำนพะเยำ  
จังหวัดพะเยำ) พัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำในลักษณะแก้มลิงให้กระจำยในพ้ืนที่ 
นอกเขตชลประทำนอย่ำงทั่วถึง 
 
 

5.7.2 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.7.2.1 พัฒนำแหล่งน้ ำเดิมและแหล่งน้ ำธรรมชำติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บ  

โดยกำรปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ ำ หนองและฝำยที่มีอยู่เดิม และพัฒนำแหล่งน้ ำธรรมชำติ
ให้สำมำรถเพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บน้ ำ 

5.7.2.2 พัฒนำแหล่งน้ ำใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำเลย ชี มูล และสร้ำงแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง)  
อ่ำงเก็บน้ ำ ฝำย และแหล่งน้ ำขนำดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมำะสม โดยจัดหำพ้ืนที่ 
เพ่ือพัฒนำแหล่งน้ ำ พัฒนำระบบส่งน้ ำและกำรกระจำยน้ ำเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนำแหล่งน้ ำใต้ดินตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ 

5.7.2.3 ฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์และรักษำควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพในพ้ืนที่ต้นน้ ำของจังหวัดเลย อุดรธำนี สกลนคร ชัยภูมิ นครรำชสีมำ 
โดยก ำหนดและท ำเครื่องหมำยแนวเขตพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่ำนอกเขต
อนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟู ปลูกป่ำ และป้องกัน 
กำรบุกรุก ตลอดจนส่งเสริมป่ำชุมชน 

5.7.3 จุดเน้นการพัฒนาภาคกลาง 
5.7.3.1 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ โดยกำรปรับปรุงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเดิม 

จัดสรรน้ ำ และพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ิมเติม รวมทั้งส่งเสริมกำรสร้ำงแหล่งกักเก็บน้ ำ
ขนำดเล็กกระจำยในพ้ืนที่กำรเกษตรของภำคกลำงตอนบนเพ่ือแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 

5.7.3.2 เร่งแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมในพ้ืนที่ศูนย์กลำงเศรษฐกิจแบบยั่งยืน โดยกำรเพ่ิมแหล่ง 
กักเก็บน้ ำที่เป็นแก้มลิง ปลูกป่ำต้นน้ ำ และตั้งกลุ่มเฝ้ำระวังภัยน้ ำท่วม 

5.7.3.3 เร่งบูรณะฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ ำล ำธำร ในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี รำชบุรี นครนำยก 
ปรำจีนบุรี และสระแก้ว โดยกำรปลูกป่ำเพ่ิมเติมและเพ่ิมมำตรกำรเฝ้ำระวังติดตำม
กำรบุกรุกป่ำ พร้อมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่ป่ำชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 

5.7.3.4 คุม้ครองและฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน ปะกำรัง หญ้ำทะเล และป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเลอ่ำวตัว ก. โดยกำรก ำหนดพื้นที่และหลักเกณฑ์ 
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กำรใช้ประโยชน์ ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลง
ร่วมกันของภำคีพัฒนำ 

5.7.3.5 ก ำหนดมำตรกำรควบคุม มำตรกำรจูงใจในกำรป้องกัน และควบคุมกำรปล่อย
มลพิษทำงอำกำศในเขตชุมชน และเขตอุตสำหกรรม ได้แก่ จังหวัดสระบุรี นนทบุรี 
ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ สมุทรสำคร และปรำจีนบุรี ให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

5.7.3.6 ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น
ศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสำหกรรม รวมทั้งกำรจัดกำรน้ ำทิ้ง
จำกครัวเรือนและโรงงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน และบรรเทำปัญหำน้ ำเสีย 
โดยเฉพำะในบริเวณแม่น้ ำสำยหลักที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมำก เช่น แม่น้ ำเจ้ำพระยำ
ตอนล่ำง และแม่น้ ำท่ำจีนตอนกลำงและตอนล่ำง 

5.7.3.7 พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรรวบรวม ขนย้ำย และกำรก ำจัดขยะ ในจังหวัด 
ที่เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสำหกรรมให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

5.7.3.8 เตรียมกำรป้องกัน และควบคุมปัญหำสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัว 
ของชุมชนเมืองในบริเวณจังหวัดที่เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว และพ้ืนที่
อุตสำหกรรม 

5.7.4 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออก 
5.7.4.1 ป้องกันและควบคุมมลพิษท่ีจะส่งผลกระทบทำงลบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิต

ที่ดีของประชำชน เช่น  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อุตสำหกรรมหลักของภำค กำรลด
และขจัดมลพิษทำงอำกำศ กำรก ำจัดขยะและของเสียอันตรำย และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

5.7.4.2 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงบูรณำกำรภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
ในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติให้เหมำะสม 
สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 

5.7.5 จุดเน้นการพัฒนาภาคใต ้
5.7.5.1 พัฒนำทรัพยำกรน้ ำทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำรวมถึงแม่น้ ำสำขำ

ต่ำง ๆ อำทิ ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ ลุ่มน้ ำปำกพนัง แม่น้ ำชุมพร และแม่น้ ำตรัง 
โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชนให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหำภัยธรรมชำติ
ที่ต้องเผชิญเพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำน้ ำแล้งและอุทกภัย โดยเฉพำะ
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรขยะ กำรอนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยผังเมือง รวมทั้งสนับสนุนกำรสร้ำง
เครือข่ำยเฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำคุณภำพในลุ่มน้ ำ ตลอดจนกำรพัฒนำแก้มลิง
และปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ โดยน ำโครงกำรพระรำชด ำริของในหลวงรัชกำลที่ 9 
ในกำรแก้ไขปัญหำน้ ำที่ยังไม่ด ำเนินกำร หรือด ำเนินกำรไม่ครบกิจกรรม เช่น ระบบ
ระบำยน้ ำภำยใต้โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง เป็นต้น มำด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ 

5.7.5.2 พัฒนำระบบส่งน้ ำและแหล่งน้ ำดิบส ำหรับกำรผลิตน้ ำประปำให้เพียงพอกับ
ควำมต้องกำรในเมืองท่องเที่ยวที่ส ำคัญ อำทิ เกำะสมุย เกำะพะงัน เกำะเต่ำ เกำะพีพี 
และเกำะภูเกต็ รวมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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และชุมชนร่วมกันบริหำรจัดกำรขยะและน้ ำเสียอย่ำงเป็นระบบ โดยเฉพำะในพ้ืนที่
เขตเมืองและเกำะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น เกำะพีพี และเกำะสมุย เป็นต้น 

5.7.5.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำและป่ำชำยเลน อำทิ เทือกเขำ
นครศรีธรรมรำช เทือกเขำบรรทัด บริเวณพ้ืนที่ป่ำชำยเลนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย
และแหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำวัยอ่อน อำทิ บริเวณจังหวัดพังงำ กระบี่ ตรัง 
นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนี โดยกำรให้ประชำชนที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์
ได้มีโอกำสใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสร้ำงรำยได้ เพื่อให้เกิด
ควำมหวงแหนและร่วมกันปกป้องดูแล และอนุรักษ์ทรัพยำกรพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 

5.7.5.4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง  
อำทิ บริเวณแหลมตะลุมพุก บ้ำนหน้ำโกฎิ จังหวัดนครศรีธรรมรำช บ้ำนบำงสัก 
และหำดท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ บ้ำนปำกดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
และเกำะพยำม จังหวัดระนอง รวมทั้งพัฒนำและปรับปรุงมำตรกำรควบคุม
กิจกรรมและกำรใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐและเอกชน
ในบริเวณพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลซึ่งเป็นตัวเร่งที่ท ำให้ชำยฝั่งทะเลมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ในอัตรำที่รวดเร็ว โดยน ำระบบแผนที่ภูมิสำรสนเทศทรัพยำกรธรรมชำติและชำยฝั่ง
ประกอบกำรตัดสินใจ ตลอดจนส่งเสริมทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 
และขยำยพ้ืนที่ชำยเลนเพ่ือลดปัญหำกำรกัดเซำะในระยะยำว 

5.7.6 จุดเน้นการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
5.7.6.1 พัฒนำทรัพยำกรน้ ำทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำรวมถึงแม่น้ ำสำขำ

ต่ำง ๆ อำทิ ลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ ลุ่มน้ ำปัตตำนี แม่น้ ำสำยบุรี แม่น้ ำสุไหงโก-ลก 
ลุ่มน้ ำเทพำ – นำทวี โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชนให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ปัญหำภัยธรรมชำติที่ต้องเผชิญเพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำน้ ำแล้ง 
และอุทกภัย โดยเฉพำะส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรขยะ กำรอนุรักษ์และรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยผังเมือง รวมทั้ง
สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำย เฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำคุณภำพในลุ่มน้ ำ 
ตลอดจนกำรพัฒนำแก้มลิงและปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ 

5.7.6.2 พัฒนำระบบส่งน้ ำและแหล่งน้ ำดิบส ำหรับกำรผลิตน้ ำประปำให้เพียงพอ 
กับควำมต้องกำรในเมืองท่องเที่ยวที่ส ำคัญ โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนรว่มกันบริหำรจัดกำรขยะและน้ ำเสีย 
อย่ำงเป็นระบบ โดยเฉพำะในพ้ืนที่เขตเมืองและเกำะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
เมืองหำดใหญ่ เมืองสะเดำ จังหวัดสงขลำ และเกำะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เป็นต้น 

5.7.6.3 ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำ อำทิ บรเิวณเทือกเขำสันกำลำคีรี 
ป่ำฮำลำบำลำ อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ และป่ำบำลำฮำลำ อ ำเภอแว้ง จังหวัด
นรำธิวำส รวมทั้งพ้ืนที่ป่ำชำยเลนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและแหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำ
วัยอ่อน อำทิ บริเวณจังหวัดสตูล ปัตตำนีและนรำธิวำส โดยกำรให้ประชำชน 
ในพ้ืนที่ได้มีโอกำสใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือสร้ำงรำยได้  
และเพ่ือให้เกิดควำมหวงแหนและร่วมกันปกป้องดูแล และอนุรักษ์ทรัพยำกรในพ้ืนที่  
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5.7.6.4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล
ของภำคใต้ อำทิ หำดชลำทัศน์และหำดสมิหลำ จังหวัดสงขลำ ชำยฝั่งทะเลจังหวัด
สตูล ปัตตำนี และนรำธิวำส รวมทั้งพัฒนำและปรับปรุงมำตรกำรควบคุมกิจกรรม
และกำรใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐและเอกชน 
ในบริเวณพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลซึ่งเป็นตัวเร่งที่ท ำให้ชำยฝั่งทะเลมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ในอัตรำที่รวดเร็ว โดยน ำระบบแผนที่ภูมิสำรสนเทศทรัพยำกรธรรมชำติและชำยฝั่ง
ประกอบกำรตัดสินใจ ตลอดจนส่งเสริมทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 
และขยำยพ้ืนที่ชำยเลนเพ่ือลดปัญหำกำรกัดเซำะในระยะยำว 

5.7.6.5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อลดปัญหำ
ขยะ โดยเฉพำะในเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญของภำค 
อำทิ เมืองหำดใหญ่ เมืองสะเดำ เมืองสุไหงโก-ลก และเกำะหลีเป๊ะ โดยสนับสนุน
ให้มีระบบก ำจัดขยะและระบบบ ำบัดน้ ำเสียอย่ำงเพียงพอและมีกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principle : PPP) เพ่ือเพ่ิมบทบำท
กำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับ 
กำรรณรงค์กำรลดปริมำณขยะและน้ ำเสียตั้งแต่ต้นทำง เช่น กำรรณรงค์ไม่ให้ 
มีกำรใช้ถุงพลำสติกและกล่องโฟมในแหล่งท่องเที่ยว กำรคัดแยกขยะในครัวเรือน 
กำรใช้ประโยชน์จำกขยะ โดยใช้หลักกำร 3 Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle 
เพ่ือให้มีขยะปลำยทำงลดลง รวมทั้งมีระบบกำรจัดกำรขยะอันตรำยที่เหมำะสม 
ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดใหญ่มีระบบกำรจัดกำรขยะ
ที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล 

 
5.8 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพือ่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโต   

บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.8.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ประเด็นที่ 5.1 - 5.6 
 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 

6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
เป้าหมาย 
 ยกระดับควำมสอดคล้องเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิรูประบบรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรงำนเชิงรุก  

โดยมุ่งเน้นระบบกำรบริหำรงำนแนวใหม่ให้มีควำมยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง ควบคู่กับ
กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรภำครัฐให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำร ส่งเสริม 
กำรมสี่วนร่วมของภำคีทุกส่วนในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรติดตำมตรวจสอบ
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พัฒนำระบบรำชกำรให้เกิดควำมโปร่งใส ปรำศจำกทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รักษำวินัย 
และธรรมำภิบำล 

 ตัวช้ีวัด 
 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำลขององค์กร  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 อันดับประสิทธิภำพภำครัฐ จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น 

 
6.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ยกระดับควำมสอดคล้องเชิงนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 หน่วยงำนภำครัฐมีกำรท ำงำนอย่ำงบูรณำกำรในทุกระดับและทุกภำคส่วน รวมทั้งกำรขับเคลื่อน

นโยบำยรัฐบำลด้วยกลไกประชำรัฐ 
 กำรบริหำรงำนภำครัฐมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำล สำมำรถตอบสนอง 

ควำมต้องกำรและเป็นที่ยอมรับของประชำชน 
ตัวช้ีวัด 
 หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำลขององค์กร  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 ค่ำดัชนีชี้สภำวะธรรมำภิบำลของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
 ประชำชนร้อยละ 80 ได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกภำครัฐ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

6.1.1.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำนรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและขนำดที่เหมำะสม 
มีกำรบริหำรงำนเชิงรุก มุ่งเน้นระบบกำรบริหำรงำนแนวใหม่ที่ทันสมัย คล่องตัว 
และเกิดควำมคุ้มค่ำ 

6.1.1.2 พัฒนำระบบรำชกำรให้เป็นระบบที่โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต มีกำรวำงระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลตำมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม และควำมคุ้มค่ำ 
รวมทั้งกำรลงโทษผู้กระท ำผิดอย่ำงจริงจัง 

6.1.1.3 พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐทุกระดับให้มีกำรท ำงำนอย่ำงบูรณำกำร เพ่ิมกำรมีส่วนร่วม
ของภำคีทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรติดตำมตรวจสอบ 

6.1.1.4 พัฒนำก ำลังคนภำครัฐให้มีศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกดำ้นคุณธรรม จริยธรรม รักษำวินัย และธรรมำภิบำลที่ยึด
ประโยชน์ส่วนรวม  

6.1.1.5 พัฒนำระบบกำรช่วยเหลือประชำชนในด้ำนกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนต่ำง ๆ โดยมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนรว่มกันระหวำ่งหนว่ยงำน
ภำครัฐ ภำคประชำชน และชุมชนท้องถิ่น 

6.1.1.6 พัฒนำสื่อภำครัฐให้มีประสิทธิภำพในกำรน ำเสนอข่ำวสำรของทำงรำชกำร
อย่ำงถูกต้องเป็นกลำง และเป็นธรรมแก่ประชำชนทุกกลุ่ม 
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6.2 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

เป้าหมาย 
 ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณะจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และท่ัวถึง ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน  
 พ้ืนที่ภูมิภำคน่ำอยู่ และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 90 ของจ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) จ ำนวน 5 ด้ำน 
โดยแต่ละด้ำนได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

 อัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2 
 เมืองศูนย์กลำงของจังหวัดที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่มำกขึ้นอย่ำงน้อย

จังหวัดละ 1 เมือง 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
 

6.2.1 การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณะจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่ำงมีประสิทธภิำพและทั่วถงึ 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ สร้ำงควำมคล่องตัว และพ่ึงตนเองด้ำนกำรคลังท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 90 ของจ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) จ ำนวน 5 ด้ำน  
โดยแต่ละด้ำนได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
 กำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และน ำไปสู่กำรลดสัดส่วน

ของกำรจัดสรรเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลอย่ำงต่อเนื่อง 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

6.2.1.1 สนับสนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ำนกำรศึกษำ 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประชำชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และเพ่ิมกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชำสังคม 

 
6.2.2 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ  
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 พ้ืนที่ภูมิภำคน่ำอยู่ และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด 
 อัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2 
 เมืองศูนย์กลำงของจังหวัดที่ไดร้ับกำรพัฒนำเปน็เมืองน่ำอยู่มำกขึ้นอย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

6.2.2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรเพ่ิมศักยภำพภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำ กำรลงทุน  
ภำคกำรเกษตร และภำคท่องเที่ยวและบริกำร และกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทำงกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ (Area Based Approach) 
และให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรภำรกิจในกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำน
ระหว่ำงกระทรวง (Function) มิติงำนตำมยุทธศำสตร์พ้ืนที่ (Area)  
และมิตินโยบำยส ำคัญ (Agenda) ตำมนโยบำยที่รัฐบำลก ำหนด เพ่ือให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ได้ตรงเป้ำหมำย 
น ำไปสู่กำรพัฒนำภูมิภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจอย่ำงสมดุล 

 
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมาย 
 พัฒนำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐสู่องค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศ โดยเน้นกำรจัด

โครงสร้ำงองค์กำรที่มีควำมทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่ำย (Simplicity) มีระบบ
กำรท ำงำนที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในกำรท ำงำน เน้นกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ (Creativity) พัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกรในองค์กำร เน้นกำรท ำงำน
ที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงคุณค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  
และสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกร และ/หรือจ ำนวนหนว่ยงำนได้รับกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 

 
6.3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 พัฒนำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐสู่องค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศ โดยเน้นกำรจัด

โครงสร้ำงองค์กำรที่มีควำมทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่ำย (Simplicity) มีระบบ
กำรท ำงำนที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในกำรท ำงำน เน้นกำรคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ (Creativity) พัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกรในองค์กำร เน้นกำรท ำงำน
ที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงคุณค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  
และสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัด 
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 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรและ/หรือจ ำนวนหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

6.3.1.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กำรให้มีควำมทันสมัย มีระบบกำรท ำงำนที่คล่องตัว รวดเร็ว 
6.3.1.2 ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในกำรท ำงำน โดยเน้นกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
6.3.1.3 พัฒนำขีดสมรรถนะของคนในองค์กำร ให้มีประสิทธิภำพสร้ำงคุณค่ำในกำรปฏิบัติ

ภำรกิจของรัฐ 
6.3.1.4 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน   

 
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย 
 ลดกำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่และกำรรับสินบนทุกรูปแบบ 
 ภำครำชกำรมีกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบดีขึ้น 

 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ที่มีกำรให้สินบน

หรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนที่ผ่ำนมำลดลง 
 ร้อยละขององค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงน้อย 1 ครั้ง และมีกำรให้สินบน 

หรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนที่ผ่ำนมำลดลง 
 ระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตเปลี่ยนแปลงดีขึ้น โดยประเทศไทยได้รับกำรประเมิน

ค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ 47 
ในปี 2462 

 จ ำนวนเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของภำครัฐลดลง 
จำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10 

 
6.4.1 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ลดกำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่และกำรรับสินบนทุกรูปแบบ 
 ภำครำชกำรมีกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบดีขึ้น  
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ที่มีกำรให้สินบน

หรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนที่ผ่ำนมำลดลง 
 ร้อยละขององค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงน้อย 1 ครั้ง และมีกำรให้สินบน 

หรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนที่ผ่ำนมำลดลง 
 ระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตเปลี่ยนแปลงดีขึ้น โดยประเทศไทยได้รับกำรประเมิน

ค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ 47 
ในปี 2462 
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 จ ำนวนเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของภำครัฐลดลง 
จำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.4.1.1 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมต้ำนกำรทุจริต โดยเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

ในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตและต้ำนทุจริตทุกรูปแบบ 
และประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย
ให้มีส ำนึกในคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และให้มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ยึดถือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม น ำไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล   

6.4.1.2 สนับสนุนกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ยกระดับ กลไก มำตรกำร กฎหมำย 
กระบวนกำร นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกองค์กร
ของทุกภำคส่วนภำยในประเทศ รวมทั้งบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล 
รวมถึงพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐให้มี
ควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ ลดกำรใช้ดุลยพินิจ 

6.4.1.3 เสริมสร้ำงและพัฒนำกลไก กระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  ปรับปรุงกฎหมำย 
ให้มีควำมรวดเร็ว  มีประสิทธิภำพ และเท่ำทันต่อพลวัตรของกำรทุจริต รวมถึง
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือให้ผู้กระท ำควำมผิดถูกด ำเนินคดี
และลงโทษด้วยควำมรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตำมหลักกฎหมำย  
และมำตรฐำนสำกล 

 
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

เป้าหมาย 
 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนยุติธรรม และระเบียบต่ำง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม 

และเป็นสำกล 
 กำรด ำเนินคดีกับผู้มิได้กระท ำควำมผิดของสังคมไทย ลดจ ำนวนลง 

 ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนในกำรบังคับใช้กฎหมำยลดลง 
 ควำมส ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องทุกข์จำกผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน 
 จ ำนวนคดีที่รัฐด ำเนินคดีกับผู้มิได้กระท ำควำมผิดซึ่งต้องชดเชยควำมเสียหำยลดลง 

 
6.5.1 การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนยุติธรรมเพื่ออ ำนวยควำมเป็นธรรมให้กับประชำชน 
 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเตือนภัยที่เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือป้องกันอันตรำย

ที่อำจเกิดข้ึนต่อประชำชน 
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 กำรด ำเนินคดีกับผู้มิได้กระท ำควำมผิดของสังคมไทย ลดจ ำนวนลง 
ตัวช้ีวัด 
 ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนกฎหมำย และสิทธิหน้ำที่ของตนเองมำกข้ึน 
 ประชำชนได้รับบริกำร และกำรช่วยเหลืออย่ำงมีประสิทธิภำพจำกเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้

ด้ำนกฎหมำย 
 กำรแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรที่ไม่ปลอดภัยไม่ต่ ำกว่ำ 350 เรื่องต่อปี 

และประชำชนได้รับกำรแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรที่ไม่ปลอดภัยร้อยละ 85 
 จ ำนวนคดีที่รัฐด ำเนินคดีกับผู้มิได้กระท ำควำมผิดซึ่งต้องชดเชยควำมเสียหำยลดลง  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

6.5.1.1 พัฒนำ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
6.5.1.2 ส่งเสริมกำรใช้เครื่องมือกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรออกกฎหมำย 

(Regulatory Impact Assessment : RIA) 
6.5.1.3 พัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรและกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำย

และกระบวนกำรยุติธรรม  
6.5.1.4 พัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรแก้ไข ฟ้ืนฟูผู้กระท ำผิด และช่วยเหลือดูแลผู้พ้นโทษ  
6.5.1.5 ส่งเสริมกรอบแนวทำงกำรป้องกันอำชญำกรรม 6 ด้ำน 
6.5.1.6 ส่งเสริมกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก 
6.5.1.7 ปฏิรูปกฎหมำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

ประชำชนเข้ำถึงสะดวก 
6.5.1.8 ส่งเสริมสิทธิเสรีภำพและสิทธิมนุษย์ชน โครงกำรสร้ำงหลักประกันสิทธิเสรีภำพ

และสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล เช่น กำรแก้ปัญหำสถำนะบุคคล
ของชนกลุ่มน้อย กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มคนไร้รัฐ (Stateless) ตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน 

6.5.1.9 พัฒนำกลไกกำรป้องกันอันตรำยจำกสินค้ำและบริกำรที่ไม่ปลอดภัย 
 

6.6 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
เป้าหมาย 
 พัฒนำและยกระดับงำนบริกำรของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือให้

ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร โดยออกแบบกำรบริกำรที่ยึดประชำชน
เป็นศูนย์กลำง มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมมำใช้เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ
ใช้บริกำรได้ง่ำยและหลำกหลำยรูปแบบ เน้นกำรบริกำรเชิงรุกท่ีมปีฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่ำง
ภำครัฐและประชำชน กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จอย่ำงแท้จริง พัฒนำระบบกำรจัดกำร 
ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ   

 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรงำนภำครัฐเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรในภำคธุรกิจ
และภำคเอกชน 

 ตัวช้ีวัด 
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 ประชำชนมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 อันดับควำมยำก - ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business : EoDB) ไม่ต่ ำกว่ำ
อันดับที่ 35 หรือคะแนน DTF ไม่น้อยกว่ำ 75 ในรำยงำน EoDB 2019 ตำมกำรจัดอันดับ
ของธนำคำรโลก 

 
6.6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 พัฒนำและยกระดับงำนบริกำรของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐสู่ควำมเป็นเลิศ 

เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร โดยออกแบบกำรบริกำรที่ยึด
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมมำใช้เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถใช้บริกำรได้ง่ำยและหลำกหลำยรูปแบบ เน้นกำรบรกิำรเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง
ระหว่ำงภำครัฐและประชำชน กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จอย่ำงแท้จริง พัฒนำระบบ
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรงำนภำครัฐเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรในภำคธุรกิจ
และภำคเอกชน 

ตัวช้ีวัด 
 ประชำชนมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 อันดับควำมยำก - ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business : EoDB) ไม่ต่ ำกว่ำ

อันดับที่ 35 หรือคะแนน DTF ไม่น้อยกว่ำ 75 ในรำยงำน EoDB 2019 ตำมกำรจัดอันดับ
ของธนำคำรโลก 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.6.1.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำรของภำครัฐ โดยจัดให้มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่สะดวก

ทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย ลดขั้นตอน ระยะเวลำ กำรใช้เอกสำร และตอบสนอง
ต่อข้อเรียกร้องได้อย่ำงรวดเร็ว และพัฒนำปรับปรุงระบบกฎหมำยให้เอื้ออ ำนวย
ต่อกำรประกอบธุรกิจ 

6.6.1.2 พัฒนำกำรบริกำรให้เข้ำสู่ระบบดิจิทัลในกำรประกอบธุรกิจ (Digital services 
for doing business) 

 
6.7 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ 

เป้าหมาย 
 บริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้ที่มีประสิทธิภำพ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษี 

อัตรำภำษี และระบบกำรจัดเก็บภำษี อย่ำงเป็นธรรม พัฒนำระบบกำรจัดกำรงบประมำณ
ให้มีประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนนโยบำยภำครัฐ และมีกำรบูรณำกำรในทุกมิติ พร้อมทั้ง
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พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลให้สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์และผลกระทบกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/โครงกำร ทั้งในมิติของหน่วยงำน มิติบูรณำกำร และมิติพ้ืนที่ 

 ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนรำยได้ภำษีอำกรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลก ำหนด 
 จ ำนวนประเด็นนโยบำย ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศได้รับกำรจัดกำรงบประมำณครบถ้วน 

ร้อยละ 100 
 

6.7.1 การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 กำรขยำยฐำนภำษี กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบภำษีมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น  

สำมำรถเพ่ิมรำยได้ของภำครัฐ  และตอบสนองกำรลงทุนที่ส ำคัญของประเทศในระยะยำว 
สนับสนุนกำรกระจำยรำยได้ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 

 กำรจัดกำรงบประมำณสำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชำชน 

 สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ภำยใต้กรอบควำมยั่งยืน
ทำงกำรคลัง 

ตัวช้ีวัด 
 จ ำนวนกำรยื่นแบบเพ่ือช ำระภำษอีำกรและค่ำธรรมเนียมของผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเพ่ิมข้ึน 
 จ ำนวนรำยได้ภำษีอำกรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลก ำหนด 
 จ ำนวนประเด็นนโยบำย ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศได้รับกำรจัดกำรงบประมำณครบถ้วน 

ร้อยละ 100 
 สัดส่วนหนี้สำธำรณะคงค้ำงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่เกินร้อยละ 50  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

6.7.1.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ภำครัฐ และขยำยฐำนภำษีให้ครอบคลุม
ผู้มีงำนท ำ และผู้ทีเ่ข้ำข่ำยต้องเสียภำษีให้มีกำรยื่นแบบเพ่ือช ำระภำษีให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

6.7.1.2 พัฒนำเครื่องมือและมำตรกำรทำงภำษีเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรผลิตและกำร
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกำรค้ำกำรลงทุนของประเทศ  
ซ่ึงเป็นช่องทำงในกำรเพิ่มรำยได้ภำครัฐ 

6.7.1.3 กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีมีควำมสอดคล้องกับร่ำงกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗9) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) นโยบำยรัฐบำล แผนแม่บทอ่ืน ๆ และหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรในทุกมิติ 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.7.1.4 พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำน
ในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ทั้งในระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว 
รองรับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เพ่ือบรรลุเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

6.7.1.5 พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลให้สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์และผลกระทบ
ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ทั้งในมิติของหน่วยงำน มิติบูรณำกำร 
และมิติพ้ืนที่ 

6.7.1.6 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สำธำรณะให้เกิดควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง
ในระยะยำว 

 
 

6.8 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
6.8.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ประเด็นที่ 6.1 – ๖.๗ 
 
 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
  1. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 
  2. รำยจ่ำยเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 
  3. กำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ 
  



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
 
1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ 

จุดเน้นการพัฒนา 
1.1 ด้านความม่ันคง  

1.1.1 สนับสนุนกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์โดยส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรแรงงำนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
ผิดกฎหมำย 

1.1.2 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำร 
ภัยพิบัติโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
1.1.2.1 เร่งพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติเพ่ือรองรับอุทกภัยในกลุ่มจังหวัด

ภำคเหนือตอนบน 2 ในระดับพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหำหมู่บ้ำนที่ประสบ
อุทกภัยเป็นจ ำนวนมำกท่ีสุดในภำคเหนือ  

1.1.2.2 เสริมสร้ำงระบบกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับภัยหนำวในพื้นที่ท่ีถูก
ก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภัยหนำวอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพำะ
ในพ้ืนที่ภูเขำหรือยอดดอยสูง เพ่ือป้องกันกำรเกิดโรคระบำดที่มีสำเหตุ
มำจำกควำมหนำวเย็น  

 
1.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1.2.1  สนับสนุนกำรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพโดยมุ่งเน้นพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 ด้ำนเกษตรแปรรูป พลังงำนทดแทน และดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและยกระดับผลิตภัณฑ์
 โดยน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ส่งเสริมกำรเพ่ิมผลิตภำพ 
 และยกระดับมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์  

1.2.2 สนับสนุนกำรกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและบริกำรโดยให้ควำมส ำคัญ 
กับประเด็น ดังนี้ 
1.2.2.1 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ได้แก่ 

สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
ในบริเวณที่มีกำรค้ำชำยแดน เช่น อ ำเภอแม่สำย อ ำเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงรำย เป็นต้น 

1.2.2.2 พัฒนำกำรท่องเที่ยวรอบบึงขนำดใหญ่ที่มีศักยภำพ เช่น กำรจัดท ำ
เส้นทำงจักรยำน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 

1.2.2.3 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ใหม่ในกลุ่มเมืองรอง
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือลดปัญหำกำรท่องเที่ยวที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองท่องเที่ยว
หลัก เช่น ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร อุทัยธำนี นครสวรรค์ น่ำน 
ล ำพูน อุตรดิตถ์ ล ำปำง เป็นต้น 
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1.2.3 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตรโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
1.2.3.1 พัฒนำพื้นที่ภำคเหนือเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เพ่ือผลักดัน 

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง (Hub) เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย  
และเพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช 
ทั้งระบบ และส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ต่ำง ๆ อำทิ เชียงใหม่ สุโขทัย 
พิษณุโลก เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและรวบรวมส่งออก 

1.2.3.2 จัดระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ภำคเหนือ ได้แก่ 
เกษตรอินทรีย์ พืชพลังงำนทดแทน และพืชสมุนไพร รวมทั้งส่งเสริม 
กำรผลิตถั่วเหลืองและมันฝรั่งโรงงำนเพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำ 

1.2.3.3 ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมในเกณฑ์ดี เช่น  
จังหวัดเชียงใหม่ พะเยำ ล ำปำง และพิษณุโลก เป็นต้น 

1.2.3.4 ส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพครบวงจร (Bio Hub)  
เพ่ือกำรเกษตร ในจังหวัดนครสวรรค์ 

1.2.3.5 ยกระดับพืชอินทรีย์ส ำคัญ เช่น ชำอินทรีย์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงรำย ล ำปำง และ แม่ฮ่องสอน ข้ำวและข้ำวหอมมะลิอินทรีย์  
ในจังหวัดเชียงรำย พะเยำ และเชียงใหม่ ให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ 
ของภำค (Product Champion) เป็นต้น 

1.2.3.6 ส่งเสริมและขยำยผลเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนเพ่ือแปรรูปผลผลิต 
ทำงกำรเกษตร ได้แก่ โรงอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ เตำประสิทธิภำพสูง 

1.2.4 สนับสนุนกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำนโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริม
ควำมรู้ทักษะให้แก่แรงงำนในด้ำนภำษำเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและบริกำร 
รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำเรื่องคุณภำพแรงงำนของภำคเหนือ 

1.2.5 สนับสนุนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึนและมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ ยกระดับอุตสำหกรรมสิ่งทอด้วยกำรใช้เทคโนโลยี 
รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมำตรฐำน 

1.2.6 สนับสนนุกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจสิติกส์โดยให้ควำมส ำคัญกับประเดน็ ดังนี ้
1.2.6.1 ส่งเสริมกำรเตรียมกำรและกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะโดยเฉพำะ

ระบบรำง เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของเมืองที่มีประชำกรมำกกว่ำ 1 ล้ำนคน 
เช่น เชียงใหม่ เชียงรำย นครสวรรค์ เป็นต้น 

1.2.6.2 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกำรขนส่งทำงน้ ำในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 
พิษณุโลก โดยสนับสนุนกำรขนส่งและกำรท่องเที่ยวทำงน้ ำในระยะทำง 
ที่มำกขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดควำมเชื่อมโยงกับกำรขนส่งทำงน้ ำใน
กลุ่มจังหวัดภำคกลำง 

1.2.6.3 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกำรขนส่งทำงน้ ำในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงรำย โดยพัฒนำกำรขนส่งและกำรท่องเที่ยวในล ำน้ ำนำนำชำติ  
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ให้ได้รับควำมนิยมมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะบริเวณแม่น้ ำโขง  
จังหวัดเชียงรำย  

1.2.6.4 ส่งเสริมกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในเมือง  
และชุมชนตำมหลักกำรกำรออกแบบโดยค ำนึงถึงกำรใช้งำนที่คุ้มค่ำ
และสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และท่ัวถึงส ำหรับคนทุกกลุ่ม (Universal 
Design) 

1.2.7 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
1.2.7.1 สร้ำงและพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือเพ่ิมเติม เพื่อขยำย 

กำรเข้ำถึงกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้งภำค  
1.2.7.2 พัฒนำเกษตรกรดว้ยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม (Inno - Agri)  

เพ่ือพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart farmer และส่งเสริมกำรท ำเกษตรกรรม
สมัยใหม่ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ 

1.2.7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องฐำนเศรษฐกิจสร้ำงมูลค่ำสูง เช่น กลุ่มดิจิทัล  
บริกำรกำรแพทย์และสุขภำพ  เทคโนโลยีเตำเผำขยะด้วยพลำสมำ เป็นต้น 

1.2.7.4 พัฒนำเทคโนโลยีดำรำศำสตร์และอวกำศข้ันสูงและเครือข่ำยดำรำศำสตร์
วิทยุเพ่ือสร้ำงศักยภำพก ำลังคนในอุตสำหกรรมขั้นสูง เช่น เทคโนโลยี
กำรสื่อสำร อุปกรณ์ดิจิทัล เป็นต้น  

1.2.7.5 สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) โครงกำร Start up 
และโครงกำรยกระดับโอทอป (OTOP Upgrade) 

 
1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1.3.1 สนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม 
และท่ัวถึงโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
1.3.1.1 สร้ำงเสริมหลักสูตร กระบวนกำรเรียน กำรสอน กำรวัดผลและประเมินผล

สัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ 
และพัฒนำครูผู้สอนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ในวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย 
และสังคมศึกษำ 

1.3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนำคนไทยให้สำมำรถพูดได้หลำกหลำยภำษำ เพ่ือรองรับ
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น ทักษะภำษำจีนในกำรสื่อสำรกับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวและกำรท ำธุรกิจ เป็นต้น 

1.3.1.3 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรออกแบบ เพ่ือเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เชิงศิลปะ
ล้ำนนำ 
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1.3.1.4 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบ
ร่วมสมัยมำพัฒนำกำรผลิตหัตถอุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ของชุมชน  
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสู่งำนหัตถศิลป์ โดยเฉพำะภำคเหนือตอนบน 

1.3.2 สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
1.3.2.1 เร่งส่งเสริมกำรกระจำยก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข เพื่อให้ประชำชนได้รับ

บริกำรด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงเท่ำเทียม ตลอดจนพัฒนำระบบกำรป้องกัน
และรักษำโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ เช่น มะเร็ง ควำมดันโลหิต หวัใจ  
เบำหวำน และหลอดเลือดสมอง เป็นต้น 

1.3.2.2 ป้องกัน บรรเทำ แก้ไขปัญหำเรื่องค่ำนิยมและพฤติกรรมทำงสังคม 
ของประชำชนในพ้ืนที่ภำคเหนือที่เกี่ยวข้องกับกำรฆ่ำตัวตำยในอัตรำ
ที่สูง ในจังหวัดที่มีอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสูงที่สุด 7 อันดับแรก ได้แก่  
จังหวัดล ำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงรำย น่ำน เชียงใหม่ แพร่ ตำก 

1.3.2.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองเชียงรำยให้เป็นเมืองแห่งสมุนไพรแบบครบวงจร
ประจ ำภำคเหนือตำมเป้ำหมำยกำรน ำร่อง 4 จังหวัดทั่วประเทศ 
(เชียงรำย สกลนคร ปรำจีนบุรี และสุรำษฎร์ธำนี) เพ่ือควำมมั่นคง
ทำงสุขภำพและควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย 

 
1.4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน             

1.4.1 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
โดยส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้และกำรมีงำนท ำของประชำชนกลุ่มที่มีระดับรำยได้  
ณ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 (กลุ่ม B40) ในจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงของภำคเหนือที่มี
สัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 10 ขึ้นไป ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำก น่ำน 
เชียงใหม่ พะเยำ 

1.4.2 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ โดยส่งเสริมและเตรียมกำร
ปรับปรุงพ้ืนที่ในเขตเมืองและชุมชนให้เหมำะสมกับกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุ (Age-
friendly City) เช่น กำรปรับปรุงผังเมือง และ พัฒนำพ้ืนที่สำธำรณะต่ำง ๆ เพ่ือให้
ผู้สูงอำยุมีกิจกรรมทำงสังคมอย่ำงสม่ ำเสมอ เป็นต้น 

1.4.3 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรม และชุมชน 
โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ำมำมีบทบำท
ในกำรจัดสวัสดิกำรได้อย่ำงยั่งยืนและเป็นโครงข่ำยกำรคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอำยุ 

 
1.5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

1.5.1 สนับสนุนกำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
1.5.1.1 ก ำหนดปริมำณแร่ที่เหมำะสมในกำรน ำทรัพยำกรแร่มำใช้ประโยชน์ 

จ ำกัดกำรส่งออกในรูปวัตถุดิบ ในพ้ืนที่ภำคเหนือที่มีศักยภำพของแร่
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โลหะหำยำก โดยเฉพำะที่อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดอุทัยธำนี 

1.5.1.2 ส ำรวจจัดหำและก ำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศ ในพ้ืนที่ภำคเหนือ ส ำหรับธำตุหำยำก อำทิ โมนำไซต์ 
ซีโนไทม์ เป็นต้น เพ่ือใช้ในอุตสำหกรรมผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์ 

1.5.1.3 ก ำกับและควบคุมกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในลักษณะเกษตรเชิงเดี่ยว
เพ่ือลดแรงจูงใจในกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ 

1.5.1.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำตำมแนวคิด Forest-based Economy โดยมุ่งเน้น 
กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำเศรษฐกิจ ไม้มีค่ำ ในพ้ืนที่ป่ำ 
ของภำคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ป่ำส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมุ่งเน้น 
กำรน ำเอำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพมำใช้ในอุตสำหกรรมป่ำไม้  
ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยค ำนึงกำรบริหำรจัดกำร 
ฐำนทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน 

1.5.1.5 สนับสนุนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำในพื้นท่ีเสี่ยงต่อดินถล่มและพ้ืนที่เสี่ยง 
ต่อกำรสูญเสียหน้ำดินในพ้ืนที่สูง 

1.5.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำโดยกำรแก้ปัญหำน้ ำท่วม-น้ ำแล้งในพ้ืนที่
ลุ่มน้ ำยม-น่ำน จัดหำแหล่งน้ ำเพ่ือภำคอุตสำหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษตำก เร่งรัดหำ
แนวทำงในกำรผันน้ ำระหว่ำงประเทศเพ่ือเติมน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำภูมิพล และกำรจัดหำ
แหล่งน้ ำขนำดใหญ่-กลำง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำน เพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บน้ ำและตัดยอดน้ ำ
เพ่ือบรรเทำควำมรุนแรงจำกอุทกภัย 

1.5.3 สนับสนุนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหำหมอกควัน 
สร้ำงกลไกเพ่ือลดกำรเผำชีวมวลในที่โล่งโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรมำผลิต
เชื้อเพลิงอัดเม็ดเพ่ือใช้ผลิตเป็นพลังงำนทดแทน และด ำเนินกำรขยำยผล  
เพ่ือให้เกิดกำรลดหมอกควันอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จุดเน้นการพัฒนา 
2.1 ด้านความม่ันคง  

2.1.1 สนับสนุนกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์โดยส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบกำรจ้ำง
แรงงำนต่ำงด้ำวและแรงงำนในกิจกำรประมงทะเล ให้ท ำงำนถูกต้องตำมกฎหมำย 
จัดระเบียบพื้นที่รวมทั้งสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์พ้ืนฐำนและแนวทำงขั้นพ้ืนฐำน 
ในกำรดูแลแรงงำนข้ำมชำติ 

2.1.2 สนับสนุนกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดโดยส่งเสริม 
กำรปรำบปรำมจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้ำ และผู้น ำเข้ำยำเสพติด เร่งรัดกำรบังคับใช้กฎหมำย
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อย่ำงเคร่งครัดตำมแนวชำยแดนที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงและในกลุ่มจังหวัดที่มีอัตรำคดียำเสพติด
สูง ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 กลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
รวมถึงเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดและกำรลักลอบน ำเข้ำส่งออกสินค้ำผิดกฎหมำย 

 
2.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.2.1 สนับสนนุกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรดำ้นกำรเงินกำรคลังโดยเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินภำคครัวเรือน และส่งเสริมกำรออมและกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนของเกษตรกร และผู้ประกอบกำร 

2.2.2 สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพโดยมุ่งเน้นพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
ด้ำนเกษตรแปรรูป พลังงำนทดแทน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์โดยน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกระบวนกำรผลิต 
ส่งเสริม กำรเพิ่มผลิตภำพ และยกระดับมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ 

2.2.3 สนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและบริกำรโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็นดังนี้ 
2.2.3.1 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติตำมแนวชำยฝั่งแม่น้ ำโขง รวมถึงพัฒนำ

เส้นทำงกำรท่องเที่ยว อำทิ ถนน ทำงจักรยำน ให้มีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน 
โดยน ำร่องในจังหวัดหนองคำย บึงกำฬ นครพนม และมุกดำหำร 

2.2.3.2 พัฒนำกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์
ไดโนเสำร์ในจังหวัดขอนแก่น กำฬสินธุ์ เป็นต้น 

2.2.4 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตรโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็นดังนี้ 
2.2.4.1 ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 

ข้ำวหอมมะลิ  พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก โคเนื้อ โคนม และหม่อนไหม 
2.2.4.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำสำยพันธุ์และกำรเลี้ยงโคเนื้อไทยไปสู่กำรผลิต

เพ่ือวัวคุณภำพและมูลค่ำสูง เช่น เนื้อวัวโครำชวำกิว เป็นตน้ 
2.2.4.3 ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมำะสมตำมแผนที่เกษตร (Agri-Map) 

เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก โดยเฉพำะพ้ืนที่ทีไ่ม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว 
ไปท ำกำรเกษตรที่เหมำะสมหรือเกษตรกรรมทำงเลือก 

2.2.4.4 เร่งรัดกำรจัดสรรที่ดินท ำกินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ำกิน
หรือมีท่ีดินท ำกินไม่เพียงพอ ส ำหรับพื้นที่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยัง
ไม่จัดสรร จ ำนวน 2.4 ล้ำนไร่ 

2.2.4.5 ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนำนวัตกรรมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร  
สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
เพ่ือกำรเกษตร ได้แก่ ระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อลดต้นทุน 
กำรผลิตในภำคเกษตร ส่งเสริมและขยำยผลเทคโนโลยีด้ำนพลังงำน 
เพ่ือแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ได้แก่ โรงอบแห้งพลังงำน
แสงอำทิตย์ เตำประสิทธิภำพสูง เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้เกษตรกร 
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2.2.5 สนับสนุนกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำนโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
2.2.5.1 ยกระดับแรงงำนภำคอุตสำหกรรมให้มีควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนอุตสำหกรรมที่เป็นฐำนรำยได้ใหม่ เช่น 
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

2.2.5.2 ยกระดับกำรศึกษำของแรงงำนในระดับอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด ส่งเสริมให้มี
ผู้สนใจเห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ในกำรศึกษำระดับวิชำชีพชั้นสูง 
และอำชีวศึกษำ ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำง
สถำนศึกษำกับภำคเอกชนและหน่วยงำนในต่ำงประเทศในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระบบทวิภำคี ทวิศึกษำและทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกำสและสร้ำง
ทำงเลือกต่ำง ๆ ที่เหมำะสมให้แก่ผู้เรียน 

2.2.5.3 เร่งรัดกำรบริหำรจัดกำรเพื่อผลักดันแรงงำนให้เข้ำสู่ระบบประกันสังคม
อย่ำงทั่วถึง 

2.2.6 สนับสนุนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึนและมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ ยกระดับอุตสำหกรรมสิ่งทอด้วยกำรใช้เทคโนโลยี 
รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมำตรฐำน 

2.2.7 สนับสนนุกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจสิติกส์เพ่ือลดควำมแออัดของเมืองหลัก 
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะโดยเฉพำะระบบรำง  
ในกำรรองรับกำรขยำยตัวของเมืองที่มีประชำกรมำกกว่ำ 1 ล้ำนคน เช่น ขอนแก่น 
นครรำชสีมำ เป็นต้น 

2.2.8 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมโดยให้
ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
2.2.8.1 พัฒนำเมืองศูนย์กลำงกำรศึกษำในจังหวัดขอนแก่น นครรำชสีมำ 

มหำสำรคำม และอุบลรำชธำนี 
2.2.8.2 สร้ำงและพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมเติม 

เพ่ือขยำยกำรเข้ำถึงกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้งภำค  
2.2.8.3 พัฒนำเกษตรกรด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno - Agri) 

เพ่ือพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart farmer และส่งเสริมกำรท ำเกษตรกรรม
สมัยใหม่ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ 

2.2.8.4 สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) โครงกำร Start up 
และโครงกำรยกระดับโอทอป (OTOP Upgrade) 

2.2.8.5 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรด้ำนแสงซินโครตรอน เพ่ือสนับสนุน
กำรพัฒนำประเทศด้ำนอำหำร เกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรทำงกำรแพทย ์

2.2.9 สนับสนุนกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน
กับนำนำประเทศโดยส่งเสริมควำมร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำ
ประเทศ อำทิ ควำมร่วมมืออนุภำคลุ่มแม่น้ ำโขง (GMS) ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
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และวัฒนธรรม รวมถึงด้ำนกำรขนส่งและคมนำคม เพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อกำรค้ำ  
กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 

 
2.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

2.3.1 สนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
โดยสร้ำงเสริมหลักสูตร กระบวนกำรเรียน กำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ และพัฒนำครูผู้สอน
เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ในวิชำ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ภำษำอังกฤษ ภำษำไทยและสังคมศึกษำ 

2.3.2 สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
2.3.2.1 เร่งรัดและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุขทั้งด้ำนกำรกระจำย

บุคลำกรทำงกำรแพทย์เพ่ือขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงดำ้นสำธำรณสุข
อย่ำงทั่วถึง เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงเท่ำเทียม 
ไม่กระจุกตัวแต่ เฉพำะในเมืองส ำคัญ โดยเฉพำะในกลุ่มจังหวัด
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

2.3.2.2 ส่งเสริมกำรป้องกันรักษำโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อำทิ โรคเบำหวำน 
โรคควำมดันโลหิต โรคหัวใจ โรคเนื้องอกร้ำย (รวมมะเร็ง) และโรคหลอด
เลือดในสมอง ในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง 
โดยเฉพำะในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอุดรธำนี 

2.3.2.3 ส่งเสริมกำรรณรงค์ลดกำรเสียชีวิตของมำรดำและทำรกเก่ียวกับกำรคลอด 
โดยเฉพำะในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่นและอุบลรำชธำนี 

2.3.3 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
สถำบันทำงสังคม อำทิ สถำบันครอบครัว  สถำบันศำสนำ เป็นต้น เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ทำงใจให้คนในชุมชนต่อสู้กับปัญหำชีวิต ซึ่งน ำไปสู่กำรลดปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย 
โดยเฉพำะในพ้ืนทีจ่ังหวัดเลย มุกดำหำร นครรำชสีมำ และศรีสะเกษ รวมทั้งลดปัญหำ
กำรค้ำและกำรเสพยำเสพติด 

 
2.4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน         

2.4.1 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
โดยส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลด
ภำระหนีส้ินในครวัเรือน ตลอดจนผลักดนัให้ประชำชนเข้ำถึงสวัสดิกำรภำครฐัอย่ำงทั่วถึง 

2.4.2 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ โดยพัฒนำระบบกำรดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
แก้ไขปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรจัดบริกำรด้ำนสวัสดิกำรให้กับผู้สูงอำยุ 
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2.5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
2.5.1 สนับสนุนกำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ  

โดยกำรรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของหน้ำดิน และฟ้ืนฟูคุณภำพดินให้เหมำะสม 
ต่อกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตร รวมถึงใช้ประโยชน์จำกที่ดินให้ถูกต้องตำมศักยภำพ 

2.5.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็นดังนี้ 
2.5.2.1 เ พ่ิมพ้ืนที่ชลประทำนโดยกำรจัดหำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ -กลำง 

ตำมศักยภำพของลุ่มน้ ำ จัดระบบกำรผันน้ ำระหว่ำงอ่ำงเก็บน้ ำในลักษณะ
อ่ำงพวง ก่อสร้ำงแหล่งน้ ำไร่นำนอกเขตชลประทำน และเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำโดยใช้ศักยภำพจำกแม่น้ ำโขง 

2.5.2.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในชุมชนตำมเกษตรทฤษฎีใหม่
สู่กำรปฏิบัติ 

2.5.3 สนับสนุนกำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมงำนวิจัย
พลังงำนทดแทนตำมบริบทพ้ืนที่ 

 
2.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

2.6.1 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยพัฒนำ
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนภำคตะวันออกเฉียงเหนือใหเ้ป็นประตูสู่เศรษฐกิจ
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้ำน ได้แก่ มุกดำหำร นครพนม และหนองคำย โดยส่งเสริม 
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรของศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จภำยในพ้ืนที่ 

 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคกลาง 

จุดเน้นการพัฒนา 
3.1 ด้านความม่ันคง 

3.1.1 สนับสนุนกำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ควำมมั่นคงชำยแดน
และทำงทะเล โดยพัฒนำกลไกและมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของชุมชน และส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนรว่มในกำรดูแล กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภยั
ด้ำนชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพำะจังหวัดที่มีกำรเกิดคดีด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินมำก เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อ่ำงทอง และสิงห์บุรี เป็นต้น 

3.1.2 สนับสนุนกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์โดยส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบกำรจ้ำง
แรงงำนต่ำงด้ำวทั้งภำคเกษตร อุตสำหกรรมและบริกำร (รวมทั้งงำนแม่บ้ำน)  
ให้ท ำงำนถูกต้องตำมกฎหมำย ในประเภทงำนตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบ จัดระเบียบ
พ้ืนที่รวมทั้งสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์และแนวทำงขั้นพ้ืนฐำน ในกำรก ำกับดูแล
แรงงำนข้ำมชำติ ตำมกฎหมำยและข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

3.1.3 สนับสนุนกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด โดยติดตำม  
เฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำยำเสพติดที่รุนแรงขึ้น  
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และสร้ำงภูมิคุ้มกันให้ประชำชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลไม่ให้คนใกล้ตัว
ข้องเกี่ยวกับยำเสพติด รวมทั้งเร่งรัดกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
ในกำรปรำบปรำมผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติด โดยเฉพำะในจังหวัดที่มีคดียำเสพติดสูง 
ได้แก่ จังหวัดนครนำยก จังหวัดกำญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร 

 
3.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3.2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพโดยมุ่งเน้นพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
ด้ำนเกษตรแปรรูป ยำนยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสำหกรรม
เคมีชีวภำพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและยกระดับผลิตภัณฑ์โดยน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มำใช้ในกระบวนกำรผลิต ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิตภำพ และยกระดับมำตรฐำน 
ของผลิตภัณฑ์ 

3.2.2 สนับสนนุกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลติภำคกำรเกษตรโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี ้
3.2.2.1 ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ภำคกลำง ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยง

สัตว์ อ้อย มันส ำปะหลัง ผลไม้ พืชสมุนไพร ไก่ สุกร และปลำน้ ำจืด 
3.2.2.2 บริหำรจัดกำรกำรผลิตข้ำวตำมแผนกำรผลิตข้ำวครบวงจรในพื้นที่ลุ่มน้ ำ

เจ้ำพระยำ ปรับรอบกำรผลิตข้ำวให้มีควำมเหมำะสม รวมทั้ง ส่งเสริม 
กำรปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสภำพดินและลดกำรใช้สำรเคมี 

3.2.2.3 ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีควำมปลอดภัย และส่งเสริม
กำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพเพ่ือเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมในพ้ืนที่แบบ
ครบวงจร 

3.2.2.4 พัฒนำเมืองสมุนไพร ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนในกำรพัฒนำ
คุณภำพของสมุนไพรที่ผลิตขึ้นให้มีมำตรฐำน โดยใช้โรงอบแห้งพลังงำน
แสงอำทิตย์ 

3.2.3 สนับสนุนกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำนโดยส่งเสริมกำรยกระดับกำรศึกษำ
ของแรงงำนในระดับอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพให้สอดคล้อง 
กับสภำพเศรษฐกิจและสังคมของภำคเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของภำคกำรผลิต 
บริกำร กำรตลำดและทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี โดยกำรเปิดโอกำสให้
ผู้ประกอบกำรและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง พัฒนำหลักสูตรให้เหมำะสม 
ตลอดจนส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระบบทวิภำคี ทวิศึกษำและทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกำสและสร้ำงทำงเลือกต่ำง ๆ  
ที่เหมำะสมให้แก่ผู้เรียน 

3.2.4 สนับสนุนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
3.2.4.1 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบอันจะน ำไปสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

เชิงศิลปะท้องถิ่น 
3.2.4.2 พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึนและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมำตรฐำน 
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3.2.5 สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์โดยเชื่อมโยงโครงข่ำยโลจิสติกส์
ทำงน้ ำและทำงบกเพ่ือลดต้นทุนกำรขนส่ง พัฒนำกำรก่อสร้ำงสถำนีขนส่งสินค้ำทำงล ำน้ ำ 
ให้เกิดกำรเชื่อมโยงกำรขนส่งทำงภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงออกสู่
ชำยฝัง่ทะเล รวมทั้ง มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภูมิภำคและเกิดควำมต่อเนื่องในหลำยรูปแบบ 

3.2.6 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมโดยให้
ควำมส ำคัญกับประเด็นดังนี้ 
3.2.6.1 ยกระดับงำนวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำง

และพลำสติก 
3.2.6.2 ยกระดับงำนวิจยัสู่นวัตกรรมเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เกษตร และสิ่งแวดล้อม

แบบครบวงจรห่วงโซ่อุปทำน 
3.2.6.3 พัฒนำเกษตรกรด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno - Agri) 

เพ่ือพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart farmer และส่งเสริมกำรท ำเกษตรกรรม
สมัยใหม่ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ 

3.2.6.4 สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร Food Innopolis ซึ่งให้บริกำร
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร 

3.2.6.5 สนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่เทคโนธำนี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนหน่วยงำนในกำรวิจัย วิเครำะห์ ทดสอบ 
และก ำหนดมำตรฐำน 

3.2.6.6 สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร Start up โดยเฉพำะในระดับ
อำชีวศึกษำ 

3.2.6.7 สนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรในกำรสร้ำงควำมตระหนักทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนำคต (Futurium) โดยเน้น
กำรจัดแสดงนิทรรศกำรโลกนวัตกรรม (Innovation world) และ
นิทรรศกำรอำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม (Job world) 

3.2.6.8 ส่งเสริมธนำคำรพันธุกรรมแห่งประเทศไทย (Thai National Gene Bank) 
เพ่ือถอดรหัสพันธุกรรมของคนไทยส ำหรับจัดท ำเป็น National 
Reference ของชำติ 

3.2.6.9 สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) โครงกำร Start up 
และโครงกำรยกระดับโอทอป (OTOP Upgrade) 

 
3.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

3.3.1 สนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
โดยสร้ำงเสริมหลักสูตร กระบวนกำรเรียน กำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำ และพัฒนำครูผู้สอนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ วิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
ภำษำไทย และสังคมศึกษำ 
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3.3.2 สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
3.3.2.1 เร่งรัดและส่งเสริมกำรบริกำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุขทั้งด้ำนกำรกระจำย

บุคลำกรทำงกำรแพทย์เพ่ือขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงด้ำน
สำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง กำรสร้ำงระบบป้องกันและรักษำโรคไม่ติดต่อที่
ป้องกันได้และโรคติดต่อ อำทิ มะเร็ง ควำมดันโลหิต หัวใจ เบำหวำน 
หลอดเลือดสมอง เอดส์ 

3.3.2.2 ส่งเสริมกำรรณรงค์ลดกำรเสียชีวิตของมำรดำและเด็กทำรก โดยเฉพำะ 
ในจังหวัดสิงห์บุรี อ่ำงทอง รำชบุรี 

3.3.3 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยรณรงค์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับสถำบันทำงสังคม เพ่ือให้มีบทบำทในกำรหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงำม
ให้กับเยำวชนเพ่ือลดปัญหำสังคม เช่น กำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหำยำเสพติด  
โดยเฉพำะในพ้ืนที่จังหวัดนครนำยก ประจวบคีรีขันธ์ กำญจนบุรี และสมุทรสำคร 
รวมถึงกำรมีค่ำนิยมวัตถุและกำรรับเอำวัฒนธรรมต่ำงชำติที่ผิด ๆ มำใช้ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลกล่อมเกลำเพ่ือกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
ในชุมชน 

 
3.4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 

3.4.1 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุโดยให้ควำมส ำคัญกับ
ประเด็น ดังนี้ 
3.4.1.1 พัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง 

โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งแก้ไขปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนผู้ดูแล
ผู้สูงอำยุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดบริกำร
ด้ำนสวัสดิกำรให้กับผู้สูงอำยุ 

3.4.1.2 เร่งส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรสวัสดิกำรที่ช่วยสนับสนุนฐำนะทำงกำรเงิน 
ตลอดจนบริกำรขั้นพ้ืนฐำนสอดคล้องและเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของผู้สูงอำยุ 

 
3.5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

3.5.1 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
3.5.1.1 บริหำรจัดกำรน้ ำต้นทุนในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำเพ่ือกำรเกษตรอย่ำงเหมำะสม 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำของแหล่งน้ ำเดิมและพัฒนำระบบส่งน้ ำ
เพ่ือกระจำยน้ ำเข้ำสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม ดูแลเฝ้ำระวังรักษำคุณภำพน้ ำ 
ให้อยู่ในระดับมำตรฐำน และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้ ำและกำรป้องกัน
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3.5.1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในชุมชนตำมเกษตรทฤษฎีใหม่
สู่กำรปฏิบัติ 
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4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออก 
จุดเน้นการพัฒนา 
4.1 ด้านความม่ันคง 

4.1.1 สนับสนุนกำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ควำมมั่นคงชำยแดน
และทำงทะเล โดยพัฒนำกลไกและมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแล ป้องกัน และรักษำควำมปลอดภัย
ด้ำนชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพำะจังหวัดที่มีกำรเกิดคดีด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินมำก ได้แก่ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้งสองจังหวัดเป็น
ศูนย์กลำงควำมเจริญของประเทศ 

4.1.2 สนับสนุนกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ โดยส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบกำรจ้ำง
แรงงำนต่ำงด้ำวและแรงงำนในกิจกำรประมงทะเล ให้ท ำงำนถูกต้องตำมกฎหมำย 
จัดระเบียบพ้ืนที่รวมทั้งสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์พ้ืนฐำนและแนวทำงขั้นพ้ืนฐำน
ในกำรดูแลแรงงำนข้ำมชำติ 

4.1.3 สนับสนุนกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเพติดโดยติดตำม เฝ้ำระวัง
ปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำยำเสพติดที่รุนแรงขึ้น และสร้ำง
ภูมิคุ้มกันให้ประชำชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลไม่ให้คนใกล้ตัวข้องเกี่ยว   
กับยำเสพติด รวมทั้งเร่งรัดกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดในกำรปรำบปรำม
ผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติด โดยเฉพำะในจังหวัดที่มีคดียำเสพติดสูง ได้แก่ จังหวัดระยอง 
และจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 
4.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4.2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพโดยมุ่งเน้นพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
ด้ำนเกษตรแปรรูป ยำนยนต์และชิ้นส่วน อำกำศยำนและโลจิสติกส์ เคมีชีวภำพ 
หุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อเพ่ิมมูลค่ำและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยน ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ส่งเสริมกำรเพ่ิมผลิตภำพ  
และยกระดับมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ 

4.2.2 สนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและบริกำร โดยยกระดับกำรท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ พัฒนำตลำดชุมชนในพื้นท่ีภำคตะวันออก เช่น ฉะเชิงเทรำ และบริเวณ
ใกล้เคียงสนำมบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น 

4.2.3 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตรโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
4.2.3.1 ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ภำคตะวันออก ได้แก่ ทุเรียน 

และมังคุดอินทรีย์ 
4.2.3.2 จัดระเบียบกำรประมงให้เป็นมำตรฐำน ควบคุมและก ำกับดูแลกำรใช้

ทรัพยำกรให้เกิดควำมยั่งยืนและเป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกล  
และส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้เสริมให้กับชำวประมงที่ได้รับผลกระทบ 
จำกกำรจัดระเบียบกำรประมง 
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4.2.3.3 ยกระดับกระบวนกำรผลิตและกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน 
โดยใช้เทคโนโลยีพลังงำนทดแทนระดับชุมชนที่เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงได้ 

4.2.4 สนับสนุนกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำนโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้  
4.2.4.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำนในสำขำต่ำง ๆ ของภำคตะวันออก

เพ่ือแก้ไขปัญหำผลิตภำพแรงงำนรวมของภำคที่มีกำรปรับตัวลดลง
และส่งเสริมกำรใชป้ระโยชนจ์ำกเทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงโอกำส 

4.2.4.2 ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
สู่ระดับอุดมศึกษำ เพ่ือกำรใช้เทคโนโลยีที่สำมำรถพ่ึงตนเองได้ในอนำคต 

4.2.5 สนับสนุนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึนและมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมำตรฐำน 

4.2.6 สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
4.2.6.1 ส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค

ตะวันออกอัจฉริยะ (Smart EEC) โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอัจฉริยะ 
กำรบริหำรจัดกำร รูปแบบ แนวทำง กลไก และจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูล
เพ่ือกำรสั่งกำร รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือต่ำงประเทศ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เชิงวิชำกำรและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง 

4.2.6.2 ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมเขตอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park 
Thailand) โดยชักชวนกำรลงทุนกับนักธุรกิจดิจิทัลระดับโลก 
ประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจในนวัตกรรมและบริกำรในเขต EEC 
จดัตั้งศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือยกระดับและสร้ำงอุตสำหกรรมดิจิทัลยุคใหม่
ที่เป็นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของรัฐบำล และมีพ้ืนที่ส ำหรับกำรลงทุน 
เพ่ืออุตสำหกรรมดิจิทัลโดยเฉพำะ 

4.2.6.3 ส่งเสริมทักษะกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบกำร 
ส่งเสริมให้เกิดควำมต้องกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลในภำคอุตสำหกรรม 
ภำคเกษตร และภำคบริกำร และกำรเร่งสร้ำงธุรกิจดิจิทัลให้มีปริมำณ 
และคุณภำพที่เพียงพอ สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้งำน 
รูปแบบใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.2.7 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมโดย 
ให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
4.2.7.1 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีขึ้นเป็นของตนเอง เพ่ือลดปัญหำ

กำรพ่ึงพิงเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรวิจัยทำงด้ำน
กำรเกษตรเพื่อให้เกิดกำรผลิตที่ให้ผลนอกฤดูกำล กำรเก็บรักษำ  
กำรล ำเลียง และกำรควบคุมคุณภำพ 

4.2.7.2 สนับสนุนและพัฒนำกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EECi) ใน 3 ด้ำน ได้แก่ 
(1) ARIPOLIS ศูนย์กลำงกำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนระบบอัตโนมัติ 
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หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (2) BIOPOLIS ศูนย์กลำงกำรวิจัย 
และนวัตกรรมด้ำนชีววิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชีวภำพ (3) SPACE 
KRENOVAPOLIS ศูนย์กลำงและฐำนในกำรรังสรรค์นวัตกรรม 
จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  

4.2.7.3 สนับสนุนกำรใช้ระบบดำวเทียมส ำรวจเพื่อเพ่ิมศักยภำพในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม ใน 6 ด้ำน ได้แก่ กำรเกษตรและควำมม่ันคง
ทำงอำหำร กำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบองค์รวม กำรจัดกำรภัยพิบัติ
ทรัพยำกรธรรมชำติและระบบนิเวศ ควำมปลอดภัยทำงสังคม 
และควำมมั่นคงของชำติ และกำรจัดกำรเมืองแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 
4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4.3.1 สนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม 
และท่ัวถึงโดยสร้ำงเสริมหลักสูตร กระบวนกำรเรียน กำรสอน กำรวัดผล 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ  
และพัฒนำครูผู้สอนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ในวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย และสังคมศึกษำ 
รวมถึงยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับอำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 

4.3.2 สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดีโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
4.3.2.1 สร้ำงระบบป้องกันและรักษำโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อำทิ มะเร็ง ควำมดัน

โลหิตสูง หัวใจ เบำหวำน และหลอดเลือดสมอง เป็นต้น โดยกำรรณรงค์ให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเป็นโรค รวมทั้ง
กำรรณรงค์สร้ำงกระแสกำรออกก ำลังกำย 

4.3.2.2 ลดอัตรำกำรเสียชีวิตของมำรดำจำกกำรตั้งครรภ์และอัตรำกำรตำย 
ของทำรก โดยเฉพำะในจังหวัดสมุทรปรำกำรและชลบุรี 

4.3.3 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยรณรงค์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับสถำบันทำงสังคม สร้ำงควำมตระหนักรู้ในระบบคุณค่ำที่ดีของสังคมไทย  
ในกำรหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงำมให้แก่เยำวชนเพ่ือลดปัญหำสังคม  
เช่น กำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหำยำเสพติด ค่ำนิยมวัตถุ และกำรรับเอำวัฒนธรรม
ต่ำงชำติที่ไม่พึงประสงค์มำกขึ้น เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันสอดส่อง
ดูแลเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 
 

4.4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
4.4.1 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ โดยเร่งส่งเสริมกำรบริหำร

จัดกำรสวัสดิกำรที่ช่วยสนับสนุนฐำนะทำงกำรเงิน ตลอดจนกำรบริกำรขั้นพ้ืนฐำนที่
สอดคล้องและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรดูแล
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ผู้สูงอำยุระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตลอดจนแก้ไขปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอำยุ และสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรจัดบริกำรด้ำนสวัสดิกำรให้กับผู้สูงอำยุ  

 
4.5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

4.5.1 สนับสนุนกำรกำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
4.5.1.1 อนุรักษ์ ป้องกันกำรบุกรุกท ำลำยพ้ืนที่ป่ำเพ่ือแก้ไขปัญหำสัดส่วนพ้ืนที่ป่ำไม้

ต่ ำกว่ำค่ำมำตรฐำนควำมสมดุลของระบบนิเวศ ป้องกัน ปรำบปรำม  
และยึดคืนพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ในเขตอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล อำทิ 
อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะช้ำง โดยกำรผสำนก ำลังจำกทุกภำคส่วน 

4.5.1.2 เร่งแก้ไขปัญหำคุณภำพดินเสื่อมจำกกำรใช้สำรเคมี กำรแผ้วถำงป่ำไม้ 
ตลอดจนปัญหำที่เกิดตำมธรรมชำติ ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย์  
และดินเค็ม แก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลในพ้ืนที่จังหวัด จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรำและสมุทรปรำกำร ซึ่งมีอัตรำกำรกัดเซำะรุนแรงเฉลี่ยมำกกว่ำ 
5 เมตร และบริเวณชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีควำมอ่อนไหว
และมีกำรกัดเซำะรุนแรงมำกที่สุด 

4.5.1.3 พัฒนำองค์ควำมรู้ และงำนวจิัยเพ่ือป้องกันสัตว์ป่ำ (ช้ำง) บุกรุกอย่ำงยั่งยืน 
4.5.1.4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำ กำรท่องเที่ยว 

และกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเล เพ่ือลดผลกระทบ 
และสร้ำงควำมมั่นคงเชิงนิเวศต่อทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และทรัพยำกร
ทำงทะเล  

4.5.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
4.5.2.1 สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนน้ ำเพ่ือสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 

(EEC) ดูแลเฝ้ำระวังรักษำคุณภำพน้ ำให้อยู่ในระดับมำตรฐำน  
บริหำรจัดกำรน้ ำต้นทุนให้มีควำมสมดุลระหว่ำงน้ ำเพ่ืออุตสำหกรรม  
น้ ำเพื่อกำรเกษตร น้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค และน้ ำเพ่ือรักษำระบบนิเวศ 
พัฒนำแหล่งน้ ำโดยมุ่งเน้นกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำ
ของอ่ำงเก็บน้ ำเดิม จัดระบบกำรผันน้ ำข้ำมลุ่มน้ ำและระหว่ำงอ่ำงเก็บน้ ำ
ในลักษณะอ่ำงพวง 

4.5.2.2 แก้ไขปัญหำน้ ำเสียจำกกำรปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจำกชุมชน พ้ืนที่เกษตร 
และปศุสัตว์ บริเวณแม่น้ ำระยองตอนบนและล่ำง และแม่น้ ำพังรำดตอนบน 
รวมทั้งปัญหำน้ ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม โดยจังหวัดสมุทรปรำกำร
เป็นพื้นที่ท่ีคุณภำพน้ ำเสี่ยงที่จะวิกฤต และบำงจุดของแม่น้ ำระยอง  
แม่น้ ำประแส และแม่น้ ำพังรำด พบกำรปนเปื้อนของโลหะหนักเกินมำตรฐำน 
รวมทั้งบริเวณเกำะช้ำง (หำดไก่แบ้) ที่มีแบคทีเรียเกินค่ำมำตรฐำน 
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4.5.2.3 พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในชุมชน เพ่ือแก้ปัญหำ 
ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ตำมเกษตรทฤษฎีใหม่สู่กำรปฏิบัติ 

4.5.3 สนับสนุนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงถูกต้อง โดยเฉพำะในจังหวัด สมุทรปรำกำร ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรำ ที่มีอัตรำกำรเพ่ิมของปริมำณขยะสูง เร่งแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ 
ติดตำมตรวจสอบและแก้ไขปัญหำมลพิษจำกสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย ก๊ำซโอโซน และ
ฝุ่นละอองขนำดเล็ก ในพ้ืนที่จังหวัดที่มีเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปรำกำร ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรำ ซึ่งมีปริมำณก๊ำซโอโซนสูงกว่ำค่ำมำตรฐำน
เกือบทุกจุดตรวจ  และมำบตำพุด จังหวัดระยอง ซึ่งปัญหำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย 
ทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน  ตลอดจนปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมขัดแย้ง 
ในพ้ืนที่ที่มีกำรฟ้องร้องและส่งผลให้เกิดกำรระงับโครงกำรลงทุน 

 
5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้ 

จุดเน้นการพัฒนา 
5.1 ด้านความม่ันคง 

5.1.1 สนับสนุนกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์โดยส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบกำรจ้ำง
แรงงำนต่ำงด้ำวและแรงงำนในกิจกำรประมงทะเลให้ถูกต้องตำมกฎหมำย     
จัดระเบียบพ้ืนที่รวมทั้งสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์พ้ืนฐำนและแนวทำงขั้นพ้ืนฐำน 
ในกำรดูแลแรงงำนข้ำมชำติ 

5.1.2 สนับสนุนกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดโดยส่งเสริม
กำรปรำบปรำมจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้ำ และผู้น ำเข้ำยำเสพติด เร่งรัดกำรบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด ในจังหวัดที่มีอัตรำคดียำเสพติดสูง ได้แก ่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง 
รวมถึงเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน และให้ประชำชนมีสว่นรว่มในกำรสอดส่องดูแลไม่ให้คนใกล้ตัว
ข้องเกี่ยวกับยำเสพติด 

 
5.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

5.2.1 สนับสนุนกำรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ โดยมุ่งเน้นพัฒนำอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย ด้ำนเกษตรแปรรูป และดิจิทัล เพื่อเพ่ิมมูลค่ำและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
โดยน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ส่งเสริมกำรเพ่ิมผลิตภำพ 
และยกระดับมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ 

5.2.2 สนับสนุนกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้  
5.2.2.1 ยกระดับกำรศึกษำของแรงงำนในระดับอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ 

เพ่ือพัฒนำคุณภำพให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  
5.2.2.2 ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงสถำนศึกษำ

กับภำคเอกชนและหน่วยงำนในต่ำงประเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
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ระบบทวิภำคี ทวิศึกษำและทวิวุฒิเพ่ือเปิดโอกำสและสร้ำงทำงเลือกต่ำง ๆ 
ที่เหมำะสมให้แก่ผู้เรียน 

5.2.3 สนับสนุนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึนและมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมำตรฐำน 

5.2.4 สนับสนุนกำรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
5.2.4.1 ยกระดับงำนวิจยัสู่นวัตกรรมเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เกษตร และสิ่งแวดล้อม

แบบครบวงจรห่วงโซ่อุปทำน 
5.2.4.2 สนับสนุนและผลักดันกำรใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์ตำมอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
5.2.4.3 สร้ำงและพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิต  

และพัฒนำผลิตภัณฑ์ตำมอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  โดยเฉพำะอุตสำหกรรม 
ทีเ่กี่ยวกับยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน บริกำรกำรแพทย์และสุขภำพ  เกษตรกรรม 

 
5.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

5.3.1 สนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม
และท่ัวถึงโดยมีประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
5.3.1.1 สร้ำงเสริมหลักสูตร กระบวนกำรเรียน กำรสอน กำรวัดผลและประเมินผล

สัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ 
และพัฒนำครูผู้สอนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียน
มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ในวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
ภำษำไทยและสังคมศึกษำ 

5.3.1.2 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ ครู อำจำรย์ เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร โดยเฉพำะ 
ในพ้ืนที่จังหวัดพังงำ สุรำษฎร์ธำนี และกระบี่ 

5.3.2 สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดีโดยมีประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
5.3.2.1 เร่งรัดและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุขทั้งด้ำนกำรกระจำย

บุคลำกรทำงกำรแพทย์เพ่ือขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข
อย่ำงทั่วถึง ไม่กระจุกตัวแต่เฉพำะในเมืองส ำคัญ โดยเฉพำะในพ้ืนที่จังหวัด
พัทลุง นครศรีธรรมรำช และกระบี่ 

5.3.2.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและรักษำโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อำทิ มะเร็ง 
ควำมดันโลหิตสูง หัวใจ เบำหวำน และหลอดเลือดสมอง โดยเฉพำะในพ้ืนที่
จังหวัดตรัง พังงำ และสุรำษฎร์ธำนี 

5.3.2.3 ส่งเสริมกำรรณรงค์ลดกำรเสียชีวิตของมำรดำ โดยเฉพำะในจังหวัดภูเก็ต 
กระบี่ และชุมพร 
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5.3.3 สนับสนนุกำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  โดยรณรงค์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับสถำบันทำงสังคมให้มีควำมเอ้ืออำทรต่อกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหำสังคม เช่น 
ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย ปัญหำยำเสพติด ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น ในจังหวัดชุมพร
และพังงำ 

 
5.4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 

5.4.1 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
โดยส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดปัญหำ
ทำงเศรษฐกิจครัวเรือน      

5.4.2 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ โดยพัฒนำระบบกำรดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
แก้ไขปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในกำรจัดบริกำรด้ำนสวัสดิกำรให้กับผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะในพ้ืนที่จังหวัด
ระนอง 

 
5.5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

5.5.1 สนับสนุนกำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็นดังนี้ 
5.5.1.1 แก้ไขปรับปรุงคุณภำพดินโดยเฉพำะดินเปรี้ยวจัด และดินเค็ม  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกำรเกษตร บริเวณพ้ืนที่ใกล้ชำยทะเล 
และป่ำพรุ  

5.5.1.2 ก ำหนดปริมำณท่ีเหมำะสมในกำรน ำทรัพยำกรแร่มำใช้ประโยชน์  
จ ำกัดกำรส่งออกในรูปวัตถุดิบหวงห้ำมกำรท ำเหมืองในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำชั้น 1 
ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่ำงเข้มงวด และช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งพัฒนำกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือจัดกำร
ควำมขัดแย้ง 

5.5.1.3 ส ำรวจจัดหำและก ำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศในพ้ืนที่ภำคใต้ อำทิ แร่ควอตซ์ เพ่ือใช้ในอุตสำหกรรม
พลังงำนทดแทนและแผงโซล่ำเซลล์ 

5.5.1.4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำ กำรท่องเที่ยว 
และกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเล เพ่ือลดผลกระทบ 
และสร้ำงควำมมั่นคงเชิงนิเวศต่อทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และทรัพยำกร
ทำงทะเล 

5.5.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำโดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
5.5.2.1 จัดหำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่และขนำดกลำง เพ่ือเพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บน้ ำ 

และตัดยอดน้ ำเพ่ือบรรเทำอุทกภัย เพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกัน 
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และบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจ รวมทั้งกำรป้องกันน้ ำเค็มรุกพ้ืนที่
เกษตรกรรมและน้ ำอุปโภคบริโภค 

5.5.2.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในชุมชนตำมเกษตรทฤษฎีใหม่
สู่กำรปฏิบัติ 

5.5.3 สนับสนุนกำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยให้ควำมส ำคัญกับ
ประเด็น ดังนี้ 
5.5.3.1 ส่งเสริมงำนวิจัยพลังงำนทดแทนตำมบริบทพ้ืนที่ 
5.5.3.2 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทนในระบบกำรผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อน 

ในอุตสำหกรรมโดยกำรใช้เศษไม้ยำงพำรำ 
5.5.3.3 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบเมืองต้นแบบพลังงำนสะอำด ได้แก่  

กำรน ำเทคโนโลยีพลังงำนไปใช้ในรูปแบบ Smart Grid ที่มีกำรใช้พลังงำน
ทดแทนและใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรน ำขยะมำผลิต
พลังงำนเพ่ือลดปัญหำขยะในแหล่งท่องเที่ยว 

5.5.4 สนับสนุนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โดยแก้ไขผลกระทบจำกปัญหำหมอกควันจำกไฟป่ำ ปัญหำคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่
ภำคใต้โดยเฉพำะค่ำปริมำณฝุ่นละอองซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภำพ ในเขตจังหวัดตรัง 
สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช รวมทั้งสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน
เพ่ือลดปัญหำหมอกควันจำกไฟป่ำที่พัดปกคลุมในพ้ืนที่หลำยจังหวัดของภำคใต้ 

 
6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้ชายแดน 

จุดเน้นการพัฒนา 
6.1 ด้านความม่ันคง 

6.1.1 สนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็น ดังนี้ 
6.1.1.1 ส่งเสริมให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

ลักลอบเข้าเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่ท างานในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน 
เรือประมง ธุรกิจก่อสร้าง และสถานบริการต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหาการค้ามนุษย์ 
ปัญหาด้านความมั่นคงและปัญหายาเสพติด  

6.1.1.2 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรวจสอบ 
ควบคุม จัดระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวและแรงงำนในกิจกำรประมง
ทะเล ให้ท ำงำนถูกต้องตำมกฎหมำย จัดระเบียบพ้ืนที่รวมทั้งสวัสดิกำร
ต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์พ้ืนฐำนและแนวทำงขั้นพ้ืนฐำนในกำรดูแลแรงงำนข้ำมชำติ 

6.1.2 สนับสนุนการการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยส่งเสริม 
การปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้น าเข้ายาเสพติด เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีอัตราคดียาเสพติดสูง ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลไม่ให้คน
ใกล้ตัวข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  
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6.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6.2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพโดยมุ่งเน้นพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
ด้ำนเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและยกระดับผลิตภัณฑ์โดยน ำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิตภำพ และยกระดับ
มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ 

6.2.2 สนับสนุนกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
6.2.2.1 ส่งเสริมกำรยกระดับกำรศึกษำของแรงงำนในระดับอำชีวศึกษำ และระดับ 

อุดมศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  
6.2.2.2 ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงสถำนศึกษำ 

กับภำคเอกชนและหน่วยงำนในต่ำงประเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระบบทวิภำคี ทวิศึกษำและทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกำสและสร้ำงทำงเลือกต่ำง ๆ 
ที่เหมำะสมให้แก่ผู้เรียน 

6.2.3 สนับสนุนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึนและมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมำตรฐำน 

6.2.4 สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์โดยแก้ไขปัญหำควำมแออัด
ของท่ำเรือน้ ำลึกจังหวัดสงขลำ และเชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมกับสนำมบินเบตงให้
เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ 

6.2.5 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมโดย 
ให้ควำมส ำคัญกับประเด็น ดังนี้ 
6.2.5.1 ยกระดับงำนวิจยัสู่นวัตกรรมเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เกษตร และสิ่งแวดล้อม

แบบครบวงจรห่วงโซ่อุปทำน 
6.2.5.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ในพ้ืนที่ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
 

6.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
6.3.1 สนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง

โดยสร้ำงเสริมหลักสูตร กระบวนกำรเรียน กำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ และพัฒนำครูผู้สอน
เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ในวิชำ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย และสังคมศึกษำ  

6.3.2 สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดีโดยมีประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
6.3.2.1 เร่งรัดและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุขทั้งด้ำนกำรกระจำย

บุคลำกรทำงกำรแพทย์เพ่ือขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข
อย่ำงทั่วถึง เป็นธรรม ไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองส ำคัญของภำค 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.3.2.2 กำรสร้ำงระบบป้องกันและรักษำโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อำทิ มะเร็ง 
ควำมดันโลหิตสูง หัวใจ เบำหวำน และหลอดเลือดสมอง เป็นต้น 
โดยเฉพำะในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ นรำธิวำส และปัตตำนี 

6.3.2.3 ลดอัตรำกำรเสียชีวิตของมำรดำโดยเฉพำะในจังหวัดนรำธิวำส สงขลำ 
และยะลำ และลดอัตรำกำรตำยของทำรกโดยเฉพำะในจังหวัดนรำธิวำส 
ปัตตำนี และยะลำ 

6.3.3 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยรณรงค์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับสถำบันทำงสังคม เพ่ือกำรหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงำมให้กับเยำวชน
และคนในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปัญหำสังคม เช่น ปัญหำยำเสพติด เป็นต้น 

 
6.4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 

6.4.1 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
โดยส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดปัญหำ
ทำงเศรษฐกิจครัวเรือน 

6.4.2 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ โดยพัฒนำระบบกำรดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
แก้ไขปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในกำรจัดบริกำรด้ำนสวัสดิกำรให้กับผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะจังหวัดสตูล 
และปัตตำนี 

 
6.5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

6.5.1 สนับสนุนกำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
โดยแก้ไขปรับปรุงคุณภำพดินโดยเฉพำะดินเปรี้ยวจัด และดินเค็ม บริเวณพ้ืนที่ใกล้
ชำยทะเลและป่ำพรุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกำรเกษตร 

6.5.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ โดยพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
น้ ำในชุมชนตำมเกษตรทฤษฎีใหม่สู่กำรปฏิบัติ 

6.5.3 สนับสนุนกำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมงำนวิจัย
พลังงำนทดแทนตำมบริบทพ้ืนที่ 

6.5.4 สนับสนุนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนเพื่อแก้ไขปัญหำหมอกควัน
จำกไฟป่ำ ปัญหำคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่ภำคใต้  โดยเฉพำะค่ำปริมำณฝุ่นละออง
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภำพ ได้แก่ จังหวัดสงขลำ สตูล ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์หมอกควันจำกไฟป่ำที่พัดปกคลุมในพ้ืนที่หลำยจังหวัดของภำคใต้ 

 


