สรุปวัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม ยุทธศาสตร์ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และ
มีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการ
เดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคง
ทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
๑.๔ เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคี
การพัฒนา
๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนําและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ
และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
๒. เป้าหมายรวม
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความ
เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม
มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๒.๒ ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ําสุด
ร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจาย
ฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัว
ของภาคการผลิตและบริการ

-๒๒. เป้าหมายรวม
๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
ทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณี
ปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและ
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของ
นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความ
สูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้าย
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง
โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า
การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมีส่วนร่วม
จากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาค เอกชนดําเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการ
ให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น
การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึง
มีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
๓. ยุทธศาสตร์ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและ
๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
๒) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ
๑.๑) ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพา
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
ตัวเอง
๓) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๒) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
ตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ
๑.๓) ปรับวิธีการเผยแผ่หลักศาสนาให้มุ่งชี้แนะแนวทางการดํารงชีวิต
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามหลักธรรมคําสอนที่เข้าใจง่าย สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง นําไปสู่การปลูกฝัง
๔) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
๕) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง ค่านิยมที่ดีงาม
๑.๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
สาธารณประโยชน์ จัดระเบียบทางสังคม และกําหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้น
การปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา
ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
๑.๕) จัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริม
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดี
๑.๖) ผลักดันให้มีการนําวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติ
จนให้เป็นคุณลักษณะที่สําคัญของคนในสังคมไทย

-๓๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
๒.๑) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม
๒.๒) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่
ตลาดงาน
๒.๓) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน
๒.๔) พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงาน
เพิ่มขึ้น
๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๑) ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและ
จํานวนผู้เรียนต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและ
จํานวนที่เหมาะสม
๓.๒) ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู เป็นผู้แนะนําและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓.๓) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
๓.๔) ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลาง
ที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้ประกอบการ
๓.๕) ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม
๓.๖) จัดทําสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งาน
ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก
ทั่วถึง ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชน
ผลิตหนังสือ
๓.๗) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต
๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ
๔.๑) พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสํานึกสุขภาพที่ดี
และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้
ที่หลากหลาย จัดบริการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และกํากับ
ควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

-๔๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๔.๒) ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบ
การออกกําลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม
๔.๓) ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีที่ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรม การผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค
๔.๔) ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทํา
นโยบายสาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่
นโยบายระดับชาติ พื้นที่ และชุมชน
๔.๕) ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสาร
สาธารณะที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายให้มีการปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิด
อุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับ
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
๕.๑) ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาล
ทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค
๕.๒) จัดทําแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและ
ผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะที่คํานึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่จําเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการ
คลังของประเทศ
๕.๓) พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยว
ให้สามารถใช้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่าง
เหมาะสม โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านการคลังและ
สาธารณสุข
๕.๔ บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกัน
สุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ
งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล
๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูง
วัย
๖.๑) ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุครอบคลุม
การจัดบริการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง
๖.๒) พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จําเป็นต้อง
พักฟื้นก่อนกลับบ้านให้เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว
๖.๓) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิต
ประจําวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและ
ติดตามการบําบัดรักษา

-๕๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๖.๔) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่ง
สาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม
๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
๗.๑) สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวทั้งการใช้สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว สร้างพื้นที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน
๗.๒) กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิก
ได้อย่างเข้มแข็งทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และ
การพัฒนาระบบติดตามเพื่อให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการให้ผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่าง ๆ
๗.๓) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการทําวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
๗.๔) ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตาม
คําสอนของแต่ละศาสนา และเร่งฟื้นศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ
และที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม
๗.๕) ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและ
อยู่บนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมทั้งสร้างกระแสเชิงบวกในการสร้างสรรค์
และลดความขัดแย้งในสังคม
๗.๖) สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนา
ด้านสังคมในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมสังคม อาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อชุมชน การออกพันธบัตรเพื่อการพัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย์เพื่อสังคม
วิสาหกิจเพื่อสังคม สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑) ลดปัญหาความเหลื่อมล้ําด้าน
๑) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ําสุด
รายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
สังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหา
๑.๑) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน
ความยากจน
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพ
๒) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
ครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
๑.๒) จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ในพื้นที่
๓) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ ห่างไกล
๑.๓) สร้างโอกาสในการมีที่ดินทไกินของตนเองและยกระดับรายได้
ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
๑.๔) กําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและ
เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

-๖๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑.๕) เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ําสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม
๒) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๒.๑) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่
๒.๒) บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด
ภาค และระดับประเทศ
๒.๓) เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึง
ประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบ
ประกันสังคม
๒.๔) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก - เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
๒.๕) ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน
๓.๑) สร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความ
สามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น
๓.๒) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน
๓.๓) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
๓.๔) สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชน
และครัวเรือน
๓.๕) สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการ
จัดการทรัพยากรในชุมชน ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ

-๗๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑) เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ
๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
๑.๑) การพัฒนาด้านการคลัง
ที่ดีขึ้น
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร
๒) การลงทุนภาครัฐและเอกชน
งบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษี
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
๓) พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและ ให้ครอบคลุม
(๓) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและ
เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้
เศรษฐกิจไทย
๔) เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ ภาครัฐ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครอง
๕) รักษาเสถียรภาพของการขยายตัว
ส่วนท้องถิ่น
ทางเศรษฐกิจ
(๕) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟื้นฟู
๖) เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือ
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
๑.๒) การพัฒนาภาคการเงิน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งใน
๗) ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่
ตลาดเงินและตลาดทุน
ระบบภาษีมากขึ้น
(๒) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน
๘) ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
(๓) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๙) เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่าง
๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
เข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความ
ผลิตและบริการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๑) การพัฒนาภาคการเกษตร
๑๐) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ
(๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทํา
(๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
๑๑) พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมือง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
อุตสาหกรรมนิเวศ
(๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
๑๒) ประเทศไทยมีรายได้จากการ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
เกษตร
๑๓) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
(๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลัก
ย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่ม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มากขึ้น
(๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและ
๑๔) เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการ
สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
๒.๒) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม
(๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

-๘๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
(๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
สําคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้า
ที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค
(๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์
(๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ
ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
(๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสําหรับสินค้าที่มี
คุณภาพ
(๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต
(๒.๑) วางแผนและพัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต
(๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต
(๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกําหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนและนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
(๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสาหกรรม
สําหรับอนาคต
๒.๓) การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว
(๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริม
ให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
(๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่าง
เข้มแข็ง
(๑.๒) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและ
มีศักยภาพในการเติบโต
(๑.๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ
(๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
(๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความ
ทันสมัย จัดทําและบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
(๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
(๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร
(๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา
(๓.๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา
๒.๔) การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
(๑) ส่งเสริมการทําตลาดเชิงรุก
(๒) พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล

-๙๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
(๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและ
การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ
(๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้า
ที่เป็นธรรมและอํานวยความสะดวกการค้าการลงทุน
(๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา
๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ
๑) รักษา และฟื้นฟูฐาน
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๑) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ
๒) สร้างความมั่นคงด้านน้ํา และ
๑.๒) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดิน
๑.๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
และน้ําใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ
๑.๔) ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง
๓) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ
๑.๕) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ของประชาชนและระบบนิเวศ
สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือน
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความ
กระจกและขีดความสามารถในการ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
๒.๑) เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ภูมิอากาศ
๒.๒) เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุ่มน้ําอย่าง
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
บูรณาการทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
๒.๓) ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
(Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือนําเสนอ
ที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
ทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของลุ่มน้ํา
๒.๔) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหล่งน้ําต้นทุนและระบบ
กระจายน้ําให้ดีขึ้น
๒.๕) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและการจัดสรรน้ําต่อหน่วยในภาคการ
ผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น
๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
๓.๑) เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต
ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็น
พลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้ง
สร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

-๑๐๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๓.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําวิกฤตและ
ลุ่มน้ําสําคัญอย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้ําเสียจากแหล่งกําเนิด
๓.๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
๓.๔) ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๑) ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๔.๒) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
๔.๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ
๔.๔) สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๕.๑) จัดทําและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๕.๒) พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
ในทุกภาคส่วน
๕.๓) ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๕.๔) เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๕.๕) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๖) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
๖.๑) บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน
๖.๒) เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือ
ภัยพิบัติ
๖.๓) พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
๖.๔) พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย
๖.๕) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ
๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.๑) ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน

-๑๑๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๗.๒) ผลักดันการนําแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment : SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมายเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ
๗.๓) สร้างจิตสํานึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
๗.๔) ทบทวนแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน
๗.๕) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม
๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้
๑) ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
๑.๑) สร้างจิตสํานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธํารงรักษา
ประเทศ
2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่าง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑.๒) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการ
ทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง
๑.๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
3) ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตตลักษณ์และชาติพันธุ์
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความ
ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและ
การประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
4) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
๒.๑) พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม
รักษาผลประโยชน์ของประเทศ
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ
๒.๒) พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้าง
และนานาประเทศในการป้องกันภัย
ความร่วมมือ พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม
คุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ
๒.๓) มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อม
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ในการปฏิบัติทั้งในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ
5) ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการ
๒.๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อม
รับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะ
และภัยคุกคามอื่น ๆ
เกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย
6) แผนงานด้านความมั่นคงมีการ
๒.๕) พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้าย
บูรณาการสอดคล้องกับนโยบาย
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
๒.๖) พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตร
ประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริม
นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ

-๑๒๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๒.๗) ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี
๒.๘) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ เพื่อป้องกัน
การสูญเสียดินแดนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น เขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ชายแดนระหว่างประเทศ เป็นต้น
3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพื่อบูรณา
การความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
๓.๑) ดําเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการ
ส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๓.๒) เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริม
ความร่วมมือในการบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน
๓.๓) พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย และกํากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไป
ต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๓.๔) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และ
นานาชาติในการวางระบบเฝูาระวัง
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง
อํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
๔.๑) เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเล
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๔.๒) แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๔.๓) พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล
การใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการ
พัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๕.๑) ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ด้านความมั่นคง
๕.๒) พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงาน
ต่าง ๆ ให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่

-๑๓๓.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
และการให้บริการของภาครัฐ และ
คุ้มค่า
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
๑.๑) กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง
ประเทศ
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ําซ้อน
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
๑.๒) ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถส่งเสริมกระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมี
3) เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประสิทธิภาพ
ให้สูงขึ้น
๑.๓) กําหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลด
4) ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผู้มิได้ หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคให้เหลือเพียงการปฏิบัติ
กระทําความผิด
ภารกิจเฉพาะที่ไม่อาจมอบให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาคดําเนินการแทนหรือไม่
สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ธุรกิจเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไป
ดําเนินการแทนได้
๑.๔) พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ
๑.๕) จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความ
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
๒.๑) แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ส่งเสริม
การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ
๒.๒) ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่
ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด
๒.๓) กําหนดโครงสร้างและลําดับความสําคัญของแผนงาน
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
๒.๔) ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผล
3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
สากล
๓.๑) ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ
๓.๒) ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน
๓.๓) จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
๓.๔) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร

-๑๔๓.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๓.๕) ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
๓.๖) สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
๓.๗) ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑) ทบทวนการกระจายอํานาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น
ให้ชัดเจนตามศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น
๔.๒) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบ
การจัดบริการสาธารณะให้หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๔.๓) กําหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ดํารงตําแหน่งในราชการ
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐาน
๔.๔) เพิ่มความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการ
กําหนดนโยบายการบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน การคลัง และ
งบประมาณ
๔.๕) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น
๔.๖) สร้างความโปร่งใสในการจัดทําและบริหารงบประมาณของท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานวิชาการในพื้นที่
5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๕.๑) ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
๕.๒) ป้องกันการทุจริต
๕.๓) ปราบปรามการทุจริต
๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๖.๑) ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย
๖.๒) ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๓.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
ระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม
๑.๑) พัฒนาระบบขนส่งทางราง
2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
ด้านระบบขนส่ง
๑.๓) พัฒนาโครงข่ายทางถนน
3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๑.๔) พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ
4) การพัฒนาด้านพลังงาน
๑.๕) พัฒนาระบบขนส่งทางน้ํา
5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

-๑๕๓.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
6) การพัฒนาด้านสาธารณูปการ
2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
(น้ําประปา)
๒.๑) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๒) พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๓.๑) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน
๓.๒) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการค้า
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าโลก
๓.๓) พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกําลังคนด้านโลจิสติกส์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ
๓.๔) บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ
4) การพัฒนาด้านพลังงาน
๔.๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
๔.๒) จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
๔.๓) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด
๔.๔) ปรับปรุงและพัฒนาการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม
๔.๕) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพิ่มโอกาส
ของไทยในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๕.๑) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ
ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๕.๒) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
๕.๓) ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีอวกาศของไทย
๕.๔) สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวัง
และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
๕.๕) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6) การพัฒนาระบบน้ําประปา
๖.๑) พัฒนาระบบน้ําประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๖.๒) การบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้าง
นวัตกรรม

-๑๖๓.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๖.๓) ลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
ของระบบประปาทั่วประเทศ
๖.๔) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาท
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย
๓.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑) เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
และเทคโนโลยีของประเทศ
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
2) เพิ่มความสามารถในการ
๑.๑) ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
พัฒนาได้เอง
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ
๑.๒) ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่นําสู่การพัฒนาแบบก้าว
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ กระโดด
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑.๓) ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑.๔) เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่
เกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๑.๕) พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย
๑.๖) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องมาตรฐานสากล
2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
๒.๑) ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
และร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม
๒.๒) ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย
๒.๓) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขานดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือทําธุรกิจฐานเทคโนโลยี
๒.๔) สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน
๒.๕) รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
๓.๑) ด้านบุคลากรวิจัย
๓.๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.๓) ด้านการบริหารจัดการ

-๑๗๓.๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑) ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและ
๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
๑.๑) ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
2) เพิ่มจํานวนเมืองศูนย์กลางของ
๑.๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่ม สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง
ในสังคม
๑.๓) ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนํา
3) พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบ
๑.๔) ภาคใต้: พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร
2) การพัฒนาเมือง
ต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑) แนวทางการพัฒนาหลัก : พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็น
4) เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่
เมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและ
ทั่วถึง และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพ
ของเมือง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
๒.๒) แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ
(๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และ
สุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีในการ
สื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง
(๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและ
การพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย
(๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลาง
การค้า การบริการ ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล
(๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา
(๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(๖) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ
ที่สําคัญ
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
๓.๑) พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
๓.๒) พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

-๑๘๓.๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑) เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนว
๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และ
ระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการ แสวงหาตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการของไทย
ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
2) ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,
และภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
ACMECS, IMT - GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออํานวย
3) ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
การค้าและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาค
๒.๑) พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง
อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้ง ระหว่างกันในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์
มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง
๒.๒) พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
และได้มาตรฐานสากล
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และ
๒.๓) ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง
เอเชียใต้
๒.๔) พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์
4) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
๒.๕) เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจ
ที่สําคัญทั้งในทุกระดับ
ชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ
และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค
๓.๑) สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน
๓.๒) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการสร้างเสถียรภาพ
ของพื้นที่
4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)
ของผู้ประกอบการไทย
๔.๑) พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๔.๒) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๔.๓) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดําเนินงาน
โดยกลไกสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ
๔.๔) สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิต
ในต่างประเทศ
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มี
ความเสมอภาคกัน
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และนานาประเทศ
๖.๑) เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ
๖.๒) เพิ่มบทบาทนําของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนา

-๑๙๓.๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
๗.๑) รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ของ
กรอบความร่วมมือที่ดําเนินอยู่
๗.๒) รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและ
มหาอํานาจใหม่
๗.๓) ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
บรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
ในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ
ต่างประเทศ
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ
สํานักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

